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srpen / září

Cena 18,- Kč

Akordeonový koncert
V úterý 9. července zažila Rokytnice nad Jizerou jeden z vrcholů
letošní kulturní sezóny. V kostele sv. Michaela se uskutečnil koncert
Akordeonového orchestru mládeže „Harmonika Big Band“. Před zraky přítomných návštěvníků vystoupilo 28 mladých hudebníků, kteří
k nám přijeli z německé Gery, kde se ve svém volném čase v hudební
škole Fröhlich věnují hře na akordeon. Během hodinového koncertu
si posluchači vyslechli známé rockové a popové melodie, mezi nimiž
nechyběly písničky švédské skupiny ABBA, muzikálové hity či známá
Včelka Mája. Publikum, které tvořili zčásti místní obyvatelé a zčásti
turisté, a to i zahraniční, odměnilo vystupující nadšeným potleskem.
Koncert pak završila krásná skladba hraná na varhany v podání jednoho ze členů orchestru.

Jsme velice rádi, že Akordeonový orchestr mládeže přijal naše pozvání a během svého letošního týdenního hudebního turné po Krkonoších zavítal i do našeho města a my tak mohli strávit příjemný letní
hudební podvečer.
Svatava Šmiková

Zprávy z jednání rady města za uplynulé období
Zadání přezkoumání hospodaření za rok 2019
 Radě města byl předložen návrh na schválení zadání vypracování přezkumu hospodaření města Rokytnice nad Jizerou za rok
2019. Po posouzení nabídky společnosti C.P.A. Audit, spol. s r.o.,
U Hájovny 1022, 460 01 Liberec, IČ: 25472542 a po dobré zkušenosti v minulých letech rada města schválila zadání přezkumu hospodaření města za rok 2019 společnosti C.P.A. Audit, spol. s r.o.
a zároveň pověřila starostu města podpisem příslušného dodatku
ke smlouvě.
Poskytnutí finančních darů a dotací z rozpočtu města
 Radě města byla předložena žádost pana Zdeňka Háka o poskytnutí dotace na expedici na výstup na horu Chamlang (7.319 m)
v Nepálu – cílem je prvovýstup alpským stylem severní stěnou.
RM schválila poskytnutí finančního daru ve výši 7.319,- Kč.
 Již potřetí požádal spolek Linka bezpečí, z. s. Praha město Rokytnice nad Jizerou o poskytnutí finančního příspěvku na provoz
organizace, která poskytuje bezplatnou nonstop pomoc dětem
a mladým lidem z celé republiky v krizových situacích. Pomoc je
poskytována prostřednictvím telefonu, e-mailu a chatu a je anonymní. RM schválila poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč.
 Radě města byla předložena žádost Klubu přátel železnic Českého ráje, z. s. Turnov o finanční podporu na akci Krkonošský parní
víkend Vrchlabí – Martinice v Krkonoších – Jilemnice – Rokytnice
nad Jizerou ve dnech 19. – 22. 7. 2019 a 9. – 12. 8. 2019. RM schválila finanční dar ve výši 3.000,- Kč a propagaci akce v našem městě.
 Rada města také schválila poskytnutí finančního daru ve výši
2.000,- Kč Službám sociální péče Tereza, Benešov u Semil. Tento
stacionář využívají 2 klienti z Rokytnice nad Jizerou.
 Rada města schválila dotaci ve výši 20.000,- Kč Armádě spásy
v České republice – Centru sociálních služeb Šumperk na sociální
službu domova se zvláštním režimem, kde je umístěn jeden občan
města Rokytnice nad Jizerou.
Uzavření smlouvy o poskytnutí finanční podpory ze Státního
fondu ŽP ČR na projekt „Oprava cesty Starý Mlýn – Dvoračky“
 Jedná se o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR prostřednictvím Národního programu ŽP na projekt „Oprava
cesty Starý Mlýn – Dvoračky“. Výše poskytnuté neinvestiční dotace
činí 1.000.000,- Kč, což je 56,21 % z celkové částky 1.779.087,- Kč.
Uzavření smlouvy o poskytnutí finanční podpory ze Státního fondu ŽP ČR na projekt „Hydrologické posouzení
k Územní studii propojení a rozvoje lyžařských areálů
Studenov a Horní Domky“
 Jedná se o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR prostřednictvím Národního programu ŽP na projekt „Hydrologické posouzení k Územní studii propojení a rozvoje lyžařských
areálů Studenov a Horní Domky“. Výše poskytnuté neinvestiční dotace činí 500.000,- Kč, což je 84,33 % z celkové částky 592.900,- Kč.
Zlatá popelnice 2018
 Rada města vzala na vědomí informaci o umístění Rokytnice nad
Jizerou v rámci soutěže Zlatá popelnice 2018 a soutěže ve sběru
drobného elektrozařízení za rok 2018 a schválila přijetí finančního
daru ve výši 7.000,- Kč od spol. ASEKOL, a. s. a 30.000,- Kč od spol.
EKO-KOM, a.s. s tím, že dary budou použity na ekologické aktivity
a činnosti v rámci nakládání s odpady.
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Zadání zakázky „Oprava místní komunikace ppč. 3274
v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou“
(u Šístkových)
 Hlavním předmětem zakázky je oprava místní komunikace
ppč. 3274 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou,
která spočívá v pokládce ložní vrstvy tl. 6 cm a obrusné vrstvy asfaltového betonu typu ACO 11 v tl. 4 cm. Jedná se o opravu pruhu komunikace průměrné šířky 1,1 m a délky 214 m. Nově vzniklá spára
bude ošetřena zálivkou. Přípravu tohoto pruhu provede zadavatel,
aby mohlo dojít k výše uvedené pokládce.
 Rada města schválila zadání zakázky na opravu místní komunikace ppč. 3274 firmě Ing. Miroslav Balcar, Horní Vítkov 74,
463 31 Chrastava, IČ: 00931306 za celkovou cenu 224.247,12 Kč
včetně DPH.
Návrh na schválení smlouvy o možnosti provést stavbu na
cizím pozemku - „Humanizace průtahu silnice II/294 v Rokytnici nad Jizerou“
 V souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Humanizace průtahu silnice II/294 v Rokytnici nad Jizerou“ požádal stavebník – Krajská
správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, o uzavření
smlouvy o možnosti provést výše uvedenou stavbu jako podklad
pro vydání rozhodnutí o povolení stavby. Součástí stavby je rekonstrukce stávající komunikace a jejího odvodnění, rekonstrukce
mostních objektů, stávajících chodníkových těles i výstavba nových
chodníků a přechodů. Rada města uzavření smlouvy schválila.
Funkční období ředitelky DDM Pod Střechou,
Rokytnice nad Jizerou
 Rada města byla informována, že s účinností od 1. 1. 2012 vešla
v platnost novela školského zákona č. 561/2004 Sb., která nově
zavedla 6 leté funkční období ředitelů škol a školských zařízení.
V roce 2019 se konec dalšího 6 letého funkčního období týká ředitelky Domu dětí a mládeže Mgr. Markéty Šmídové. Podle § 166
odst. 3 školského zákona v průběhu posledních 6 měsíců pracovního poměru ředitele školy nebo školského zařízení, nejpozději však
3 měsíce před jeho skončením, může zřizovatel vyhlásit konkurz
na ředitele školy pro další období. Konkurz musí vyhlásit vždy,
navrhne-li to školská rada nebo Česká školní inspekce. Nedojde-li
k vyhlášení konkurzu, prodlužuje se doba trvání pracovního poměru ředitele školy o dalších 6 let.
 Rada města po posouzení celé věci rozhodla nevyužít svého práva
na danou pozici vypsat konkurz a rozhodla ve funkci ředitelky potvrdit stávající ředitelku na období dalších 6 let.
Pořízení mobiliáře – náměstí
 Hlavním předmětem zakázky je pořízení městského mobiliáře,
který bude umístěn na náměstí v Dolní Rokytnici. Jedná se o dodávku a montáž 6 kusů laviček s opěradlem s bočnicí z hladkého
betonu a tropického dřeva bez povrchové úpravy. Dále pak pořízení 5 kusů odpadkových košů se stříškou o objemu 45 l, kde koše
budou mít ocelová těla a výplň z tropického dřeva a 1 kus nerezové
schránky na sáčky o objemu 2 l na sloupku z L profilu. Po předchozích dobrých zkušenostech s realizací autobusové zastávky na
náměstí, včetně následného dodání tvrzeného skla, byla napřímo
znovu oslovena firma mmcité 1, a.s. která realizaci prováděla. Tato
zakázka proběhla bez komplikací, dílo bylo dodáno ve stanovené
lhůtě a požadované kvalitě. Nový mobiliář by bylo vhodné pořídit
ve stejném stylu provedení jako je autobusová zastávka a pokusit
se tím o dodržení určitého kontextu a stylu, což povede ke sjedno-

cení, ucelení a zpříjemnění celkového dojmu z náměstí. Oslovená
firma mmcité 1, a.s. podala cenovou nabídku, která je v daném
místě a čase obvyklá. Cenová nabídka činí 183.786,- Kč bez DPH,
tedy 222.381,- Kč včetně DPH a dopravy. Rada města zadání této
zakázky schválila.

dy o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku. Žádost byla podána na 2 osoby, po
provedených osobních pohovorech s uchazeči byl prozatím jako
vhodný zaměstnanec vybrán jeden. Nyní probíhají jednání ohledně obsazení druhého místa, neboť zatím další vhodný uchazeč vytipován nebyl. Dohoda byla v tuto chvíli uzavřena pouze na období
6 měsíců do 31. 12. 2019, což je dáno podmínkami Úřadu práce.

Schválení uzavření smlouvy o veřejné službě
a další informace z jednání s Úřadem práce
 Tajemnice MěÚ informovala, že k datu 31. 7. 2019 končí platnost
Smlouvy o organizování veřejné služby s Úřadem práce České republiky, pracoviště Semily. V současné době tuto službu vykonávají
na základě smlouvy celkem 3 osoby, a to v rozsahu 30 hodin měsíčně. Jedná se o osoby v hmotné nouzi, kteří poté obdrží vyšší dávky
hmotné nouze od Úřadu práce. Rada města schválila podání nové
žádosti o uzavření smlouvy na další období 2 – 3 let pro 3 osoby.
 Rada města byla dále informována, že ačkoliv se situace na trhu
práce moc nezměnila, byla podána žádost na ÚP o uzavření Doho-

Výběrové řízení na veřejnou zakázku č. 20190008 „Vyhlídky
nad Rokytnicí - zpracování realizační dokumentace
a inženýrsko-geologického průzkumu“
 Rada města schválila zadání zakázky č. 20190008 „Vyhlídky nad
Rokytnicí – zpracování realizační dokumentace a inženýrsko-geologického průzkumu“ společnosti MJÖLK s.r.o. se sídlem
Letohradská 5, 170 00 Praha 7, IČ: 01848054 za nabídnutou cenu
728.420,- Kč včetně DPH.

Zastupitelstvo města, konané dne 19. června 2019
Zastupitelstvo města schválilo:
 program jednání.
 ověřovatele zápisu ve složení Martin Pozdníček, DiS., Michal Hák
a zapisovatelku Kateřinu Rotroeklovou, DiS.
 zápis z minulého jednání ze dne 24. 4. 2019.
 rozpočtové opatření č. 4/2019 a pověřuje Mgr. Denisu Hančovou
provedením schválených změn v rozpočtu města Rokytnice nad
Jizerou pro rok 2019.
 účetní závěrku města Rokytnice nad Jizerou za rok 2018.
 Závěrečný účet města Rokytnice nad Jizerou za rok 2018 a souhlasí
s celoročním hospodařením města Rokytnice nad Jizerou za rok
2018 bez výhrad.
 střednědobý výhled rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou pro období let 2020 – 2022.
 poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 300.000,- Kč
městu Harrachov, se sídlem Harrachov 150, 512 46 Harrachov,
IČ: 00275697, za účelem nákupu stroje Pisten Bully 160D určeného na úpravu lyžařských běžeckých stop a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Rokytnice nad Jizerou.
 prodej části pozemkové parcely č. 755 v k.ú. Rokytno v Krkonoších Mgr. Ivaně Svojtkové, Rozvojová 250, 165 00 Praha 6 za cenu
430,- Kč/ m2 s tím, že geometrické zaměření zajistí žadatelka na
vlastní náklady a bude provedeno za účasti zástupce Města.
 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
a Ing. Stará Monika, Havlíčkova 1474, 250 82 Úvaly a PH Expres
s.r.o., Průmyslová 829, 293 06 Kosmonosy), 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 bankov-










ní 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 420,- 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. Rozdíl výměr
směňovaných pozemků bude doplacen za cenu 420,- Kč/m2.
záměr směny části pozemkové parcely č. 1707/4 (vlastník Město
Rokytnice nad Jizerou) za část pozemkové parcely č. 1700, na které
se nachází část komunikace (vlastník Benda David), vše v k.ú. Dolní
Rokytnice. Směna bude provedena až po vyjmutí předmětné části
pozemku ve vlastnictví Davida Bendy z bankovní zástavy v rozsahu
m2 za m2. Náklady na geometrické zaměření uhradí obě strany rovným dílem a bude provedeno za účasti zástupce Města.
záměr směny části ppč. 3114/1 k.ú. Dolní Rokytnice a části
ppč. 3368/16 k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část stpč. 452/2 (vlastník Stoberová Jana)
k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou. Směna bude provedena v rozsahu m2 za m2. Náklady na geometrické zaměření uhradí obě strany
rovným dílem a bude provedeno za účasti zástupce Města.
bezúplatný převod pozemkové parcely č. 357/9 v k.ú. Dolní Rokytnice, od Česká republika – Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, se
sídlem Husinecká 1024/1a, 130 00 Praha 3.
bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Libereckého kraje,
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508, Městu Rokytnice
nad Jizerou, a to v katastrálním území Dolní Rokytnice na listu
vlastnickém č. 281 – části pozemku parc. č. 2952/2 nově označeny
dle GP č. 1568-128/2018 parcelním číslem 2952/24 o výměře 46 m2
a parcelním číslem 2952/25 o výměře 5 m2; v katastrálním území
Horní Rokytnice nad Jizerou na listu vlastnickém č. 281 – části pozemků parc. č. 3368/1, ppč. 3368/19, ppč. 3368/22, ppč. 3368/25
nově označeny dle GP č. 2114-129/2018 parc. č. 3368/22 o výměře
8 m2; části pozemků parc. č. 3368/1, ppč. 3368/26, ppč. 3368/34
nově označeny dle GP č. 2114-129/2018 parc. č. 3368/26 o výměře
29 m2; části pozemků parc. č. 3368/34, ppč. 3364/26 nově označeny dle GP č. 2114-129/2018 parc. č. 3368/34 o výměře 248 m2;
části pozemků parc. č. 3368/44, ppč. 3368/59 nově označeny dle
GP č. 2115-129/2018 parc. č. 3368/59 o výměře 6 m2; část pozemku parc. č. 3368/44 nově označena dle GP č. 2115-129/2018
parc. č. 3368/111 o výměře 3 m2; část pozemku parc. č. 3368/44
nově označena dle GP č. 2115-129/2018 parc. č. 3368/101 o výměře 13 m2; pozemek parc. č. 2441/5 o výměře 9 m2; část pozemku parc. č. 3368/44 nově označena dle GP č. 2115-129/2018
parc. č. 3368/102 o výměře 5 m2; část pozemku parc. č. 3368/44
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nově označena dle GP č. 2115-129/2018 parc. č. 3368/103 o výměře 34 m2; části pozemků parc. č. 3368/80, ppč. 3368/44 nově
označeny dle GP č. 2115-129/2018 parc. č. 3368/104 o výměře 94 m2; část pozemku parc. č. 3368/44 nově označena dle GP
č. 2115-129/2018 parc. č. 3368/105 o výměře 8 m2; část pozemku parc. č. 3427/48 označenu dle GP č. 2110-129/2018 jako díl „b“
o výměře 0,19 m2; část pozemku parc. č. 3428/2 nově označena
dle GP č. 2110-129/2018 parc. č. 3428/30 o výměře 16 m2, část
pozemku parc. č. 3428/2 nově označena dle GP č. 2110-129/2018
parc. č. 3428/31 o výměře 28 m2; část pozemku parc. č. 3428/2
nově označena dle GP č. 2110-129/2018 parc. č. 3428/32 o výměře 72 m2; část pozemku parc. č. 3428/2 nově označena dle
GP č. 2110-129/2018 parc. č. 3428/33 o výměře 4 m2; část pozemku parc. č. 3428/2 nově označena dle GP č. 2110-129/2018
parc. č. 3428/36 o výměře 1 m2 a dále v katastrálním území Horní Rokytnice nad Jizerou na listu vlastnickém č. 2984 – část pozemku parc. č. 3368/82 nově označena dle GP č. 2115-129/2018
parc. č. 3368/110 o výměře 17 m2.
bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Města Rokytnice
nad Jizerou Libereckému kraji, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,
IČ: 70891508, a to v katastrálním území Horní Rokytnice nad Jizerou na listu vlastnickém 10001 – část pozemku parc. č. 3428/20
nově označena dle GP č. 2110-129/2018 parc. č. 3428/20 o výměře 197 m2; část pozemku parc. č. 3428/20 nově označena dle
GP č. 2110-129/2018 parc. č. 3428/35 o výměře 51 m2; část pozemku parc. č. 3428/3 nově označena dle GP č. 2110-129/2018
parc. č. 3428/37 o výměře 3 m2.
odkoupení budovy bez čp/če, stavby technického vybavení umístěné na pozemku st. parc.č. 1367 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou a obci Rokytnice nad Jizerou – budova regulační stanice plynu
VTL RS Rokytnice nad Jizerou - Zákoutí, RS56812 a přípojky elektro
kabel Al 25 mm2 - zemní kabel o délce 5,69 m, umístěný na pozemku ppč. 1025/3 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou a obci Rokytnice nad Jizerou, od společnosti GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, za cenu 106.800,- Kč
bez DPH.
bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1217/4 a pozemkové
parcely č. 3427/55 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město, do vlastnictví
Města Rokytnice nad Jizerou.
záměr směny částí pozemků parc.č. 2239/1 a parc. č. 2249/1 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za části pozemků parc. č. 2239/4,
parc. č. 2246/1 a parc. č. 2246/4 (vlastník Rokytnice Development s.r.o.), vše v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.
záměr převodu níže uvedeného souboru movitých a nemovitých
věcí (čistírny odpadních vod a páteřního kanalizačního řadu) formou daru do majetku Vodohospodářského sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, Turnov, IČ: 49295934:
Nemovité věci v k.ú. Dolní Rokytnice, obec Rokytnice nad Jizerou:
»» st. p. č. 1028/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1078 m2 se
stavbou, která je její součástí: Dolní Rokytnice, č. p. 500, stavba
technického vybavení (umístěná na st. p. č. 1028/2)
»» část p. p. č. 1074/1 k.ú. DR lesní pozemek – část pozemku dle
geometrického plánu č. 1462-15/2015 označená ppč. 1074/6 –
22 m2
»» p. p. č. 1074/5 ostatní plocha – manipulační plocha o výměře
16 m2
»» p. p. č. 1075/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře
19 m2
Movité věci:
»» technologická část ČOV rok pořízení 1995
»» kanalizace „O“ stavba rok pořízení 1996
»» kanalizace „1“ stavba rok pořízení 1996
»» kanalizace náměstí – stavba rok pořízení 1985

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
 plnění rozpočtu města k datu 31. 5. 2019.
 informace o připravované spolupráci při rekonstrukci místních
a účelových komunikací a při zřízení parkovacích ploch pro objekty čp. 470, 488 a 509 v Horní Rokytnici se společností Rokytnice
Development s.r.o., Na Zlatnici 186/15, 147 00 Praha 4 – Podolí,
IČ: 06910521.
 informace o připravovaném investičním projektu Modernizace čistírny odpadních vod v Rokytnici nad Jizerou.
 informace o jednotlivých dotačních projektech.
 „Zprávu o činnosti Rady města Rokytnice nad Jizerou za období od
15. 4. do 13. 5. 2019“.
Zastupitelstvo města neschválilo:
 snížení ceny pozemků v případě směny pozemků se spol. APHD,
s.r.o. a ostatních žadatelů.
 záměr prodeje pozemkové parcely č. 3114/1 v k.ú. Dolní Rokytnice.
Zastupitelstvo města zrušilo:
 usnesení č. 113 ze dne 24. 4. 2019.
 usnesení č. 114 ze dne 24. 4. 2019.
Zastupitelstvo města pověřilo:
 starostu města předložit v termínu do konce letošního roku informaci o zahajované realizaci další z etap modernizace ČOV a o otázkách jejich financování.

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

Následující veřejné jednání zastupitelstva města
se bude konat ve druhé polovině září 2019.
Termín a program jednání bude zveřejněn na úřední desce.

Prodám VČELÍ MED
– oblast „Berlín“ –
Cena: 160,- Kč/ kg
Jaroslav Hejral
Tel.: 737 248 405
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Zprávy z města a městského úřadu
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
CENTRÁLNÍ POKLADNY

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
VĚŽE RADNICE

Z důvodu zlepšení služeb pro obyvatele i návštěvníky města došlo od 1. července 2019 ke změně otevírací doby Centrální pokladny
městského úřadu, aby lépe v době polední pauzy doplňovala pracovní dobu městského informačního centra (pokladna např. vydává povolení k vjezdu, pytle na odpad, prodává žetony na věž radnice apod.).

Věž je přístupná od 1. 4. do 31. 10. (březen a listopad dle klimatických podmínek).
Od 1. července 2019 došlo ke změně otevírací doby věže radnice
následovně:

Otevírací hodiny Centrální pokladny:
Pondělí:

8:00 – 11:30

12:30 – 17:00

Úterý:

8:00 – 11:30

12:30 – 14:30

Středa:

8:00 – 11:30

12:30 – 17:00

Čtvrtek:

8:00 – 11:30

12:30 – 14:30

Pátek:

8:00 – 11:30

12:30 – 14:30

SLUŽBA PRO ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ
O PORUCHÁCH A PLÁNOVANÝCH
ODSTÁVKÁCH ČEZ

Pondělí – pátek:

9:00 – 17:00

Sobota:

9:00 – 13:00
(i déle – podle aktuální otevírací doby infocentra)

Neděle:

zavřeno

RADNIČNÍ VĚŽ
MÁ SVOJI TURISTICKOU VIZITKU
Město Rokytnice nad Jizerou vydalo v červnu tohoto roku novou
turistickou vizitku. Dočkala se jí věž rokytnické radnice, která byla veřejnosti zpřístupněna na podzim loňského roku. Nová vizitka rozšíří
bohatou kolekci turistických vizitek našeho města a nejbližšího okolí.
K zakoupení je za standardní cenu 12,- Kč v Městském informačním
centru na Dolním náměstí.

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

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

PROVOZNÍ DOBA

Městského informačního centra
1. 7. – 31. 8. 2019
PONDĚLÍ – PÁTEK

9:00 – 12:00

13:00 – 17:00

SOBOTA

9:00 – 12:00

13:00 – 15:00

NEDĚLE

ZAVŘENO

9:00 – 12:00

SOBOTA

9:00 – 13:00

NEDĚLE

ZAVŘENO

V červenci tohoto
roku jsme dále nechali vyrobit razítko s portrétem hraběte Jana Nepomuka Harracha, který
se v 19. století významně zasloužil o hospodářský a kulturní rozvoj našeho kraje.
Turistická razítka jsou pro návštěvníky
kd
 ispozici v Městském informačním centru.

1. 9. – 30. 9. 2019
PONDĚLÍ – PÁTEK

U příležitosti zpřístupnění radniční věže
veřejnosti bylo již na podzim loňského roku
zhotoveno speciální turistické razítko se siluetou věže radnice a s údaji o její výšce, počtu
schodů a roku, kdy byla věž postavena.

13:00 – 17:00

za MIC
Svatava Šmiková
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JAK NA ZMĚNU TRVALÉHO BYDLIŠTĚ?
Změna trvalého bydliště obnáší návštěvu
minimálně dvou úřadů a padesátikorunový
poplatek. Pokud ale máte řidičský průkaz,
pobíráte důchod nebo podnikáte, proces se
protáhne. Na počátku je vyplnění formuláře
„Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“. Mnohé úřady čerpají ze základních registrů, i tak
je ale třeba na některých změnu hlásit.
Každý občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu. Je to adresa, která je pro
úřady směrodatná – adresa, kde byste si měli
vždy vybírat poštu a kde doopravdy bydlíte.
Místo trvalého pobytu musí být v objektu,
který je určen pro bydlení, ubytování nebo
rekreaci a který je označen číslem popisným
nebo evidenčním.
Samotná změna trvalého pobytu není náročný proces. Zajdete na příslušný úřad a trvalou adresu si dokážete změnit jedním formulářem za pět minut čistého času. Bohužel
ale spolu se změnou trvalého pobytu je spojena i výměna osobních dokladů. Víte, které
doklady si budete muset změnit a které
mohou zůstat stejné?

máte vyřízenou dětskou občanku, tak nezapomeňte dětské doklady přinést, protože
i dětské občance poté ustřihnou růžek a vy
musíte zařídit dětem nové doklady.

Akce začíná ustřihnutím rohu občanky

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu
je tedy zapotřebí:
 vyplnit a podepsat přihlašovací lístek
k trvalému pobytu
 předložit platný občanský průkaz
 doložit vlastnictví bytu nebo domu (výpis
z katastru nemovitostí) nebo doložit oprávněnost užívání bytu (nájemní smlouva,
souhlas oprávněné osoby)

Vaše první kroky povedou na ohlašovnu
v místě nového trvalého pobytu, tj. na obecní úřad, popř. na úřad městské části nebo
městského obvodu. Nejdříve navštívíte přepážku, kde vyplníte a podepíšete „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ a zaplatíte
50 Kč (osoby mladší 15 let jsou od správního
poplatku osvobozeny). Bude vám ustřižen
růžek občanky a vydán prozatímní doklad –
žlutá kartička „Potvrzení o změně trvalého
pobytu“, kde máte už uvedenou novou (ale
ještě i starou) adresu.
Novou adresu musíte něčím doložit. Při
koupi nemovitosti výpisem z katastru nebo
kupní smlouvou s razítkem katastru nemovitostí. Při nájmu smlouvou nájemní. Chyba
je, pokud koupíte nemovitost a jdete na
magistrát ještě dříve, než jste jako majitelé zapsáni v katastru. Pokud nemáte trvalý pobyt čím doložit, lze tak učinit úředně
ověřeným písemným potvrzením oprávněné
osoby o souhlasu s ohlášením změny místa
trvalého pobytu. Potvrzení se nevyžaduje,
pokud oprávněná osoba potvrdí souhlas na
přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu
před zaměstnancem ohlašovny.
Ohlašovna je povinna provést zápis
o změně adresy místa trvalého pobytu do
agendového informačního systému evidence obyvatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů.
Změna trvalého bydliště dítěte
Pokud jste vlastníkem nebo nájemcem
nemovitosti, tak na její adresu můžete
přihlásit i další osoby. Nejčastěji například
manžela/manželku a děti. Pak si i oni musí
změnit osobní doklady. Při přihlašování musíte navíc vyplnit souhlas s tím, že ve vaší nemovitosti budou bydlet i další osoby. Pokud
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Je potřeba pro změnu trvalého bydliště souhlas majitele nemovitosti?
Častým mýtem je, že pro nahlášení trvalého bydliště potřebujete souhlas majitele
nemovitosti, pokud byt nemáte v osobním
vlastnictví a pouze ho máte v nájmu. To ale
není pravda. V minulosti byla sice navrhnuta
změna zákona, která počítala se zavedením
povinného souhlasu majitele nemovitosti,
ale k novele zákona o evidenci obyvatel zatím nedošlo. K přihlášení k trvalému pobytu
dle zákona 133/2000 Sb. § 6 odstavec 6, potřebujete pouze vyplnit výše uvedený formulář a předložit důkaz, že nemovitost užíváte.
Pokud jste tedy v nájmu, tak stačí nájemní smlouva.
Ohlášení změny místa trvalého pobytu

Žádost o nový občanský průkaz
Po ohlášení změny místa trvalého pobytu
je občan povinen požádat do 15 pracovních
dnů o vydání nového občanského průkazu. Na jiné přepážce tedy zažádáte o nový
občanský průkaz. Poplatek se neplatí.
Nový občanský průkaz bývá k vyzvednutí do
30 dnů. O nové občanské průkazy musíte zažádat i dětem.
Od 1. července 2018 se vydává pouze
tzv. e-občanka. Zažádat o ni můžete na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností,
standardní doba vydání je 30 dnů, ale můžete
si požádat i o zrychlené vydání za poplatek.
Řidiči se nevyhnou odboru dopravy
Jako motorista si na úřad obce s rozšířenou působností nezapomeňte vzít také
osvědčení o registraci vozidla (ORV, „malý
techničák“) i technický průkaz. Nový řidičský průkaz potřebovat nebudete, pokud
se stěhujete v rámci jednoho města či
obce. V ostatních případech je nutné zažádat o nový řidičák. Změnu jakéhokoliv údaje na řidičáku musíte v novém místě pobytu
nahlásit do pěti dní od chvíle, kdy k ní došlo.
Správní poplatek v tomto případě činí 50 Kč,
v případě expresního vydání řidičského průkazu do 5 dnů je to 500 Kč.
Dopravní odbor musíte navštívit především kvůli změně v registru vozidel (do

10 pracovních dnů). Zde zaplatíte opět správní poplatek 50 Kč. Jdete vlastně žádat o nový
„malý techničák“, který vám bude vydán už
s novou adresou. Do „velkého techničáku“
vám budou doplněny nové údaje. I při stěhování do jiného kraje vám zůstane stará registrační značka vozidla.
Oznamovací povinnost zdravotní
pojišťovně
I když od roku 2012 fungují základní
r egistry, ke kterým jsou připojeny všechny
tuzemské zdravotní pojišťovny, stále platí
oznamovací povinnost dle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Musíte tedy do
30 dnů od změny trvalého bydliště tuto změnu své pojišťovně oznámit bez ohledu na to,
zda pojišťovna provede změnu sama.
Živnostenský úřad – trvalý pobyt
vs. sídlo podnikatele
Pokud podnikáte, nemusíte změnu adresy trvalého pobytu živnostenskému úřadu hlásit. Údaj si změní živnostenské úřady
v rejstříku živnostenského podnikání samy.
Stojí však za upozornění, že adresa sídla podnikatele zůstává bez ohledu na změnu trvalého pobytu na původní adrese. V případě, že
se mění rovněž adresa sídla podnikatele
je nutné novou adresu sídla do 15 dnů nahlásit na jakémkoli živnostenském úřadě.
Změnu provedou na místě a bude vás to stát
správní poplatek 100 Kč. Případně můžete na
živnostenském úřadě stanovit, že vaše sídlo
podnikatele vždy má souhlasit s adresou vašeho trvalého bydliště. Příště tak už nemusíte
změnu na živnostenském úřadě hlásit, vše se
natáhne z registrů.
Finanční úřad vydá rozhodnutí
dle z ákladních registrů
U finančních úřadů záleží na tom, zda jste
u FÚ registrováni, tj. zda máte DIČ (daňové
identifikační číslo) či nikoliv. Pokud nejste
registrováni a přestěhujete se mimo územní
působnost stávajícího finančního úřadu, zašle vám ten původní oznámení o změně, ve
kterém uvede také, u kterého územního pracoviště příslušného finančního úřadu bude
uložen daňový spis. Pokud jste registrovaným daňovým subjektem a přestěhujete
se mimo územní působnost finančního úřadu, vydá finanční úřad rozhodnutí o stanovení data konce místní příslušnosti a teprve
tímto datem výslovně uvedeným v rozhodnutí přechází místní příslušnost na finanční
úřad podle nové adresy trvalého pobytu.
Pobíráte důchod?
Nové trvalé bydliště nahlaste ČSSZ
Pokud pobíráte důchod prostřednictvím
složenky na poště, je třeba změnu nahlásit
nejprve na kterékoliv poště. Ta převede výplatu důchodu na novou poštu dle místa

trvalého pobytu a následně změnu ohlásí
i samotné ČSSZ. Jestliže důchod dostáváte na
účet, nahlásíte změnu přímo ČSSZ dopisem
s vlastnoručním podpisem (ČSSZ, Křížová 25,
225 08 Praha 5). V něm uvedete rodné číslo
a novou adresu. Oznámit nový pobyt můžete
rovněž na formuláři Hlášení změny adresy
nebo jména a příjmení u výplaty důchodu
poukazovaného na účet, který je k dispozici
ke stažení na stránkách ČSSZ.
Nezapomeňte se ozvat dalším institucím
Jste-li v evidenci úřadu práce, musíte do
8 dnů od změny adresy trvalého pobytu tuto
změnu příslušnému oddělení úřadu práce
nahlásit.
Se změnou trvalého bydliště se ozvěte
i dalším institucím, mezi které patří:

 banky a další finanční instituce, kde máte
účty či úvěry
 dodavatelé energií (elektřina, plyn)
 pojišťovny, kde jste pojištěni vy nebo váš
majetek
 ošetřující lékaři
 zaměstnavatelé či školy
 pošta (SIPO, televizní a rozhlasové poplatky)
 telefonní operátor atd.
Kolik stojí změna trvalého bydliště?
Pokud jde o správní poplatky, tak za změnu trvalého bydliště zaplatíte 50 Kč. Občanský průkaz vám pak vymění ve standardní
lhůtě zdarma. Při výměně dalších dokladů si
ale připravte peníze na další poplatky:

 za změnu velkého technického průkazu
na registru vozidel: 50 Kč
 za změnu řidičského průkazu: 50 Kč
(500 Kč za expresní vydání), pouze pokud
se stěhujete do jiného města
 za změnu sídla podnikatele na živnostenském úřadu: 100 Kč
Jak dlouho trvá změna trvalého bydliště
a změna dokladů?
Pokud budete mít trošku štěstí, tak samotnou změnu i výměnu dokladů stihnete tak za
dvě hodiny. Na obíhání úřadů si tedy stačí
vyhradit jedno dopoledne. Změnu trvalého
bydliště, změnu registrace vozidla a změnu
sídla podnikatele vám na úřadě udělají na
počkání. Na novou občanku a řidičák si pak
budete muset pár týdnů počkat.

VÝUKA ZÁKLADŮ ANGLIČTINY
V ROKYTNICI NAD JIZEROU
V Rokytnici se již po několik let osvědčily snadné, jednoroční kurzy, kdy je při výuce používána vlastní učebnice angličtiny „Charles‘
Basic English for communication“, vytvořená na základě dlouholetých lektorských zkušeností s použitím originální metody výuky.
Tato učebnice se liší od jiných svým návodem, jak je (poměrně snadno) možné naučit anglicky pro základní domluvení prakticky každého.
V 15 lekcích je, od úplných začátků, v malých krocích vysvětlena podstata gramatiky, nutná slovní zásoba a již od 1. lekce i základy konverzace.
Pro usnadnění přímého učení je vše také v přímém překladu do angličtiny.
Naučí se a upevní tvorba oznámení, záporu a otázky, nejdříve v čase přítomném, v dalších lekcích i v časech budoucím a minulém.
Po absolvování kurzu budete schopni se domluvit a orientovat.

KAŽDÝ SE MŮŽE NAUČIT ANGLICKY, JDE JEN O VYTRVÁNÍ !!!
Od nového školního roku je možnost opět se přihlásit do těchto kurzů angličtiny.
Týdně 2 vyučovací hodiny (středa 16.30 – 18.00 hod. nebo čtvrtek 18.00 – 19.30 hod.)
Cena celkem za semestr (pololetí) = 2.800,- Kč (85,- Kč/ hod.)
(Kurzy jsou vhodné nejen pro úplné začátečníky, ale i pro opakující pokročilé a stálé začátečníky.)

První schůzka (zápis) do nového kurzu
Středa 4. 9. 2019 // 16.30 – 18.00 hod. budova ZŠ, zasedací místnost vedle Městské knihovny
Čtvrtek 5. 9. 2019 // 16.30 – 18.00 hod. tamtéž Pozor - vchod od Požární zbrojnice !!!
Nehlaste se, pokud se domníváte, že z různých důvodů nebudete moci obětovat studiu denně 10 – 15 minut.
Tajemství úspěchu je v pravidelném opakování probrané látky.
Prof. Charles Piršel (Ing.Dr.Ed), UNESCO Expert for Higher Education
Letní strana 129, Rokytnice nad Jizerou, tel. +420 736 608 228, e-mail: cpirsel @gmail.com
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OHLÉDNUTÍ ZA KRKONOŠSKOU KUCHYNÍ 2019
V sobotu 27. července se Dolní náměstí v Rokytnici nad Jizerou
rozvonělo všemi možnými vůněmi. V tento den totiž probíhala oblíbená akce KRKONOŠSKÁ KUCHYNĚ A JINÉ SPECIALITY.
Místní kuchaři a restauratéři připravili pestrou škálu
výborného jídla a pití, včetně
toho tradičního krkonošského.
Nechybělo krkonošské kyselo,
houbovec, chlupaté i borůvkové knedlíky, krkonošský žid,
a dokonce ani sejkory. Ovšem
poptávka po nich byla mnohem vyšší než možnosti paní
kuchařky, a tudíž si na nich
pochutnali pouze ti, kteří přišli
včas. Ostatní dobroty to těm ostatním ale určitě vynahradily. Pití teklo doslova proudem. Lidé si mohli vybrat z mnoha různých značek
piv, domácích limonád, výborných koktejlů v alkoholické i nealko verzi

vezl národopisný soubor Krkonošský horal, který jen o pár dnů dříve
vystupoval na mezinárodním folklórním festivalu v Maďarsku. Tance
nekončily ani poté, protože s pohádkou pro děti přijelo Taneční diva-

dlo Honzy Pokusila z Hradce Králové. Následná Bubbleshow přitáhla na prostor před pódiem plno natěšených diváků, které kouzlení

s bublinami opět nezklamalo. Za zvuků podmanivé hudby se mohli
podivovat nad obrovskými barevnými bublinami. Nadšení neopadalo
ani poté, protože pan kouzelník přenechal své propriety samotným
divákům a ti si mohli vykouzlit svou největší bublinu. A rozhodně to
nebyli pouze malí diváci :-)

a také mohli ochutnat čerstvě připravenou kávu z nedaleké vysocké
pražírny. Mimochodem, pokud vám také tak chutnala, jejich čerstvě
upražená káva pro domácí kávovary je k dostání i v našem Městském
informačním centru. Mlsné jazýčky si pochutnaly i na spoustě sladkých dobrot.
Krkonošská kuchyně ale není jen
o jídle a pití. K poslechu i tanci nám
tradičně zahrála Krkonošská dechovka známé lidové písně. Vystřídal je Štěpán Vrána, mladý zpěvák
původem z Rokytnice, který svým
hlasem a písněmi přitáhl i kolem
běžící mladé sportovkyně, a celou
akcí nás velmi mile provázel i jako
moderátor. Úžasné představení původních krkonošských písní a tanců
nám stejně jako v loňském roce při-
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Poté už následovalo očekávané vystoupení velkého rokytnického
zpěváka a kytaristy Pigiho neboli Martina Pozdníčka. Jeho písně se rozezněly náměstím a mnohým při nich naskakovala husí kůže, právem,
zpíval výborně a diváci si žádali další a další přídavky. Až od České Lípy
za námi přijela kapela DECL Band, která vysokou laťku nastavenou
Pigim udržela a publikum si získala. Hráli a zpívali totiž samé krásné,
ale těžké písně, na které si hned tak každá kapela netroufne. Nakonec
i oni museli stále a stále přidávat, a tak se s námi rozloučili až po 1:00
v noci. Kdyby nebyl ohlášený konec akce a nemusely se uklízet stany,
lidé by asi tančili a zpívali až do rána.

u sklářky Zdeňky Štrohalmové. Ta přivezla i naprosto úžasné dřevěné
atrakce svého tatínka Zdeňka Štrohalma, který je sám vymýšlí a konstruuje. Jsou plně funkční a děti se od nich nemohly odtrhnout. A pro
ty, které se chtěly vydovádět, tu byl skákací hrad a Dana s Markétou
z DDM Pod Střechou, které děti zabavily při různých nejen pohybových hrách. Mnohé děti si také malovaly křídami a vznikla tak asi největší kresba, kterou rokytnické náměstí pamatuje.

Pro děti byl připravený nabitý a pestrý program plný dílniček. Děti
si mohly vyrobit svoje vlastní originální tričko u Lucky Pavlíkové nebo
krásnou lodičku či další papírové výrobky u stanu Městského kulturního střediska z Nové Paky. Vyšívání gravírovaných dřevěných výrobků nebo výrobu vlastního lapače snů si vyzkoušely u Mirky a Kláry
Pampelových. Mohly si nechat udělat svoje vlastní skleněné zvířátko

V pozdějším odpoledni se nad horami opravdu hodně zamračilo a vypadalo to na pořádný slejvák. Ale Krakonoš nad námi držel
ochrannou ruku a nakonec dovolil pouze pár kapkám, aby nás příjemně v horkém dni osvěžily. Takže děkujeme, Krakonoši!

Děkujeme také hasičům za jejich velkou pomoc při stavbě stanů.
A děkujeme všem, kteří se na akci podíleli, všem, kteří ty dobroty navařili a všem, kteří vystoupili. V neposlední řadě také těm, kteří přišli
a vytvořili pohodovou letní atmosféru.
Tak zase za rok na viděnou :-)

za MIC
Jitka Hrušková
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MŠ Horní Rokytnice nad Jizerou
V polovině prázdnin se hlásíme s posledními zprávičkami školního
roku 2018 – 2019.
Měsíc červen jsme zahájili školním výletem na hrad Pecka. Nejprve
jsme shlédli pohádku O Bajajovi, poté se seznámili se středověkými
řemesly, oblečením, zbraněmi. Děti si aktivně vyzkoušely, jak se lámal
a česal len, mlelo obilí, střílelo z praku a mnoho jiných činností spojených se středověkem.

Hned druhý den jsme na naší zahrádce přivítali příslušníky Policie
ČR, kteří si s dětmi zopakovali pravidla silničního provozu, dopravní
značky, vybavení cyklisty a mnoho jiných důležitých informací. Na závěr příjemně stráveného dopoledne dostaly děti dárečky. Velký dík
patří příslušníkům Policie ČR paní Kalouskové a panu Kučerovi za velmi vstřícný přístup k dětem.

19. 6. navštívila velká Sluníčka své kamarády v první třídě. Prvňáčci předvedli, co všechno se za jeden rok dokázali naučit. Největším
zážitkem pro naše Sluníčka ovšem bylo, když si zasedla do školních
lavic a vyplnila pracovní list, který jim nachystala paní učitelka Pokorná. Myslíme si, že po návštěvě 1. třídy se veškeré obavy ze školy zcela
rozplynuly.

Závěr měsíce patřil tradičně maturitě předškoláků a následnému poslednímu přespání ve školce. Dopoledne všichni předškoláčci
úspěšně složili zkoušky, dostali vysvědčení, knížku, veškeré materiály,
které s nimi šly po celou docházku a samozřejmě tričko předškoláka.

10. 6. jsme se vydali na „ Alpinu“, sídlo místní Horské služby, kde nás
přivítal pan Jan Doubek. Děti si prohlédly vybavení HS, vyzkoušely si, jak
se fixuje zlomenina, znehybní krční páteř atd. Na Alpině jsme si opekli
buřty a pochutnali si na výborné roládě paní Doubkové. Plni nových
informací a dojmů jsme opustili Alpinu a vydali se zpátky do školky.

Odpoledne patřilo tatínkům, kdy jsme oslavili jejich svátek. Nejprve
děti společně s učitelkami zatančily skladbu „Do trenek“ a poté následovaly soutěže pro tatínky s jejich ratolestmi - překážková dráha, společná kresba maminky, co nejvíce báboviček za jednu minutu, opékání buřtů… Odpoledne se přehouplo do večera a ve školce zůstala
pouze velká Sluníčka. Ta si užila večerní koupání v bazénu, po setmění
stezku odvahy a nakonec promítání filmu na dobrou noc.
Nezbývá než popřát budoucím prvňáčkům šťastný vstup do nové
životní etapy a vám všem krásné a prosluněné léto.
Dětičky a kolektiv pracovníků ze „žluté školičky“
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Krátká zpráva z oblastního spolku Českého červeného kříže Semily
Jistě se dostalo k Vašemu sluchu, že oblastní spolek Českého červeného kříže Semily pořádá regionální soutěž mladých zdravotníků.
Ano, je to pravda. Červený kříž Semily uspořádal 14. května v Jablonci
nad Jizerou oblastní kolo soutěže mladých zdravotníků v okolí hájenky v Pilišťatech. Vždy se sjedou mladí zdravotníci ze základních škol
okresu Semily, aby změřili své síly v poskytování první pomoci, a nejen
v ní, ale i v dalších disciplínách, jako je obvazová technika, transport raněných, znalost bylinek, dopravní a zdravotní testy. Každé pětičlenné
družstvo musí projít celkem 8 stanovišti. Družstva soutěží v mladší a ve
starší kategorii a vítězové pak postupují do regionálního (krajského)
kola. Shoda náhod tomu chtěla, že letos právě regionální kolo dostal
za úkol uspořádat rovněž oblastní spolek Semily. Nedalo se tedy nic
dělat, a tak za 14 dní po oblastním kole jsme uspořádali i kolo regionální, a to v okolí hotelu Stráž na Končinách. A tak 28. května Končiny
ožily ruchem mladých zdravotníků. Pořadatelé, figuranti a rozhodčí se
po krásném pondělním dni probudili do deštivého, studeného a mlhavého rána. Pan Krakonoš, mocný vládce zdejších hor, se rozhodl,
že mladé zdravotníky náležitě prověří a to se mu také povedlo. Organizační výbor nejprve uvažoval o tom, že soutěž přesune do prostor
hotelu, ale pak si všichni řekli, že přece zdravotníci musí poskytovat
první pomoc za každého počasí. A tak bylo rozhodnuto. Soutěž bude
venku v reálu, ať všichni na vlastní kůži zjistí, že práce záchranářů není
vůbec lehká a příjemná, ale že je to tvrdá práce a dřina, a to za každého
počasí. Pořadatelé museli v krátkém čase zajistit alespoň trochu odpovídající podmínky pro rozhodčí a figuranty. Ono ležet v mokru a v zimě
jen na dece téměř 4 hodiny není žádná legrace, a to nejen pro figuranty, ale i pro rozhodčího, když mu prší do bodovacích tabulek. Bylo tedy
potřeba alespoň zajistit trochu toho sucha a sehnat deštníky, stolky
a židličky. Většinu těchto věcí sehnal obětavý člen červeného kříže pan
Jaroslav Hloušek. Jemu patří velký dík za pohotovost a odvedenou práci. A tady se ukázala obětavost a vstřícnost zdejších lidí, kteří mu ochotně a nezištně zapůjčili potřebné věci, jako právě ty stolečky, židličky
a slunečníky. Všem těmto lidem Český červený kříž Semily chce touto
cestou moc a moc poděkovat za jejich ochotu a vstřícnost, a hlavně za
nezištnou pomoc. Jsou to manželé Svatí, Dům dětí a mládeže Pod Stře-

chou a v neposlední řadě i manželé Pohořalí ze Šnekolendu. Právě tito
jmenovaní si zaslouží naše poděkování za ochotu a nezištnou pomoc.
Vždyť třeba manželé Svatí zapůjčili úplně nový slunečník, který si ani
oni sami ještě neotevřeli, a přesto neváhali jej na tuto akci zapůjčit. Vše
jsme pak suché, čisté a nepoškozené vrátili jejich majitelům s poděkováním. Víte, ono v dnešní době takto nezištně pomoci, není zrovna
samozřejmost a o to více jim všem děkujeme.
Na závěr se ještě sluší také poděkovat Městskému úřadu v Rokytnici nad Jizerou za finanční příspěvek na tuto náročnou akci. Ono
uspořádat soutěž pro děti ze základních škol Ústeckého a Libereckého kraje není zrovna lacinou záležitostí. Takže i touto cestou děkujeme městskému úřadu za příspěvek.
A nakonec se snad hodí uveřejnit i seznam škol, které se soutěže
zúčastnily a jejich oblastních spolků.
Kategorie starších:
1. místo
ZŠ Bílá Cesta – OS Teplice
2. místo
ZŠ Kryry – OS Louny
3. místo
ZŠ Libštát – OS Semily
4. místo
ZŠ Varnsdorf – OS Děčín
5. místo
ZŠ Štětí – OS Litoměřice
6. místo
ZŠ Klášterec nad Ohří – OS Chomutov
7. místo
ZŠ Tanvald – OS Jablonec nad Nisou
Kategorie mladších:
1. místo
ZŠ Zásada – OS Jablonec nad Nisou
2. místo
ZŠ Horní Branná – OS Semily
3. místo
ZŠ Varnsdorf – OS Děčín
4. místo
ZŠ Teplice – OS Teplice
5. místo
ZŠ Černčice – OS Louny
6. místo
ZŠ Březno – OS Chomutov
7. místo
ZŠ Štětí – OS Litoměřice
8. místo
ZŠ Most – OS Most
Republikové kolo se koná v Českých Budějovicích.

Dobrý anděl
79 dětí a 74 rodičů ze 41 rodin na Semilsku podpořili Dobří andělé. Pomáhat je potřeba i nadále.
Když rodinu zasáhne vážné onemocnění – ať už rodiče nebo
dítěte – dopadne jeho tíha na každého z jejích členů. Dobří andělé dlouhodobě podporují rodiny s dětmi, ve kterých se objevila
rakovina nebo jiné vážné onemocnění. Pravidelnými finančními
příspěvky jim pomáhají překlenout těžké životní období.
„Kromě výdajů spojených s léčbou či rehabilitací pacienta se rodiny
snaží z příspěvků zmírnit dopad vážného onemocnění také na sourozence“, vysvětluje Šárka Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl,
jejímž prostřednictvím dárci – Dobří andělé – podporují tisíce rodin

po celé České republice. „I když peníze nikdy nevynahradí čas rodiče
věnovaný dítěti, nemusí se například vzdát oblíbeného kroužku nebo
mohou vyrazit s kamarády v létě na tábor či školní výlet“, dodává.
Pravidelnost pomoci
Za necelých 8 let fungování nadace podpořili Dobří andělé na
Semilsku desítky dětí. Počet nových žádostí o pomoc ale stále roste. „Kromě rodin, v nichž se rodič nebo dítě potýká s onkologickým
onemocněním, podporujeme každý měsíc také rodiny s dětmi s nejrůznějšími vážnými onemocněními či kombinovanými postiženími.
Pomoc je v těchto případech dlouhodobá, často v řádu let“, doplňuje
Šárka Procházková.
Každý dárce, který by chtěl rodiny podpořit, si může zvolit výši
částky i frekvenci zasílání pomoci. Navíc má možnost si přečíst příběh
konkrétní rodiny, které pomohl. „Stačí si na stránkách nadace Dobrý
anděl vytvořit registraci a zaslat první příspěvek. Ve svém Andělském
účtu pak každý dárce vidí informace o rodině“, vysvětluje Šárka Procházková a dodává: „Pro rodiče představuje podpora Dobrých andělů
v takto těžké situaci pomoc nejen finanční, ale také psychickou – mají
pocit, že na to nejsou sami, jsou klidnější a mohou se tak více věnovat
tomu, co je důležité.“
Kontakt nadace Dobrý anděl:
Markéta Křížová, PR manažerka
E-mail: marketa.krizova@dobryandel.cz, Tel.: +420 730 820 089
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Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Zdravotnická záchranná služba Libereckého
kraje spustila II. etapu projektu AED
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje předala do provozu dalších 45 automatizovaných
externích defibrilátorů. „Když jsme s projektem,
díky kterému je nyní AED na 40 místech v Libereckém kraji – u Policie ČR, HZS LK i u dobrovolných hasičů – v roce 2016 začínali, očekávali jsme dvě aktivace
do měsíce. Po půl roce fungování jich bylo osm. Nyní
na vybraná místa kraje rozmísťujeme dalších 40 přístrojů. Kromě již zmíněných organizací budou AED
i na vyhledávaných turistických cílech v kraji, například na některých hradech a zámcích“, uvedl ředitel
ZZS LK Luděk Kramář.
Liberecký kraj na II. fázi projektu poskytl v roce 2018 dotaci 3 miliony korun. Díky nim bylo zakoupeno 45 nových přístrojů. Peníze ale
velmi pomohly také k dovybavení stávajících hlídek a jednotek dalším
materiálem, periodicky jsou školeni všichni zapojení first respondeři
a díky dotaci mohla ZZS LK zakoupit lepší resuscitační modely, které
zkvalitnily výuku. „Systém AED se podle všech dostupných statistik
osvědčil. Významně tak zvyšujeme šanci na záchranu lidských životů
v Libereckém kraji“, řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.
„Projekt rozšiřování defibrilátorů je výrazně úspěšný. Jsem rád,
že se externí defibrilátory objevují na frekventovaných místech, kde
mohou přispět k záchraně lidských životů. K dispozici jsou například
na turisty hojně vyhledávaném Ještědu, v obchodních centrech i v samotném sídle krajského úřadu“, zdůraznil náměstek hejtmana pro
resort zdravotnictví Přemysl Sobotka. „První etapu projektu umísťování defibrilátorů Liberecký kraj podpořil dvěma miliony, na druhou jsme přispěli miliony třemi. Je dobře, že systém automatických
externích defibrilátorů se v Libereckém kraji neustále rozšiřuje. Rozmísťování defibrilátorů v terénu je potřebná věc. Ukázalo se to mimo
jiné před časem, kdy díky včasnému zásahu policisté pomocí tohoto
zařízení zachránili život dvanáctileté dívce z Českolipska“, připomněla
náměstkyně hejtmana pověřená řízením resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky Jitka Volfová.
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Podle vedoucího projektu AED a vedoucího operačního střediska
ZZS LK Petra Matějíčky operátoři systém AED aktivují v současnosti průměrně 16x do měsíce. „Záchranáři v kraji provedou přibližně
390 resuscitací, AED je aktivováno u každé třetí. Díky jejich rozmístění po kraji jsou first respondeři u postižených na místě v průměru
o 4 minuty dříve než záchranná služba“, upřesnil Kramář.
Od spuštění projektu v roce 2016 byl systém AED aktivován celkem 293× (do května 2019). V osmdesáti procentech případů byli first
respondeři na místě dříve než posádka ZZS. Je to zejména díky tomu,
že operační střediska hasičů i policie berou žádost dispečinku ZZS LK
o aktivaci AED jako absolutní prioritu. „Snaží se nám maximálně vyjít
vstříc a za to jim moc děkujeme. Stejně jako dobrovolným hasičům,
jejichž výjezdové časy jsou pro nás naprosto neuvěřitelné. I uprostřed
noci jsou schopni k pacientovi vyrazit mnohdy vlastním autem během
čtyř minut“, zdůraznil Matějíčka. A jejich aktivita při záchraně životů je
podle dosavadních ohlasů velmi pozitivně vnímána i veřejností. „Jsme
rádi, že systém AED, který opravdu pomohl zachránit několik životů,
má stále více aktivních podporovatelů. Do projektu se dobrovolně
a na své náklady zapojují další subjekty, například městské policie.
Děkujeme“, dodal.
Ani systém AED a zkrácení dojezdových časů nejsou bohužel všemocní. Několik lidských životů díky němu ale určitě zachráněno bylo.
„I kdyby to byl jeden jediný, dal by úsilí všech kolem projektu obrovský
smysl“, uzavřel Matějíčka.

Krkonoše – svazek měst a obcí
Vydejte se na výlet „Pojizerským Pacifikem“ s novou mapkou
Naplánujte si projížďku krkonošskou lokálkou z Martinic v Krkonoších do Rokytnice nad Jizerou. Na výstavbě dvacet kilometrů dlouhé
regionální železnice mají hlavní zásluhu hrabě Jan Harrach a tehdejší
místní podnikatelé. Dráha významně přispěla k hospodářskému rozvoji kraje, jehož se stala neodmyslitelnou součástí. V současnosti se
zde setkáte s motorovými vozy řady 810, charakteristickými pro české
lokálky. Nechybí ani vyhledávané tradiční parní jízdy.
Jak se v lokalitě orientovat, kde z vlaku vystoupit a co navštívit,
napoví nový propagační materiál Svazku Krkonoše.
Nový propagační materiál
„Trhací mapa, která obohatila tzv. knihovničku Svazku Krkonoše, nabízí turistům i milovníkům železnice užitečné i zajímavé informace o regionální železniční trati.
Pojizerským Pacifikem se můžete svézt z Martinic v Krkonoších do Jilemnice, Hrabačova, Víchové nad Jizerou, Horní Sytové, Poniklé, Jablonce
nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou a zase zpět“, seznámila Alena Pacholíková, manažerka Svazku Krkonoše a doplnila: „Dozvíte se například,
kdy byla železniční stanice v Martinicích v Krkonoších vyhlášena kulturní
památkou ČR, jaká atraktivní místa v okolí trati můžete navštívit nebo kterou naučnou stezku si projít. Také jsme pro vás naplánovali několik pěších
výletů do okolí železniční trati. A samozřejmostí je přehledná turistická
mapa s vyznačením železniční trati Pojizerského Pacifiku, turistických pěších tras, naučných stezek a zajímavostí, za kterými se můžete vypravit
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Oslava se bude konat
na hřišti základní školy v Dolní Rokytnici a v prostoru před hasičskou zbrojnicí

PROGRAM

13.00 – 13.30
Zahájení akce
• slavnostní nástup na školním hřišti
• vystoupení mažoretek DDM Pod Střechou
• slavnostní projevy, projevy hostů

17.00 – 20.00
Vystoupení country kapely

FOUS

13.30 – 18.00
Odpolední program
• dogdancing, Alena Smolíková (tanec se psem)
• výstava a ukázky současné i historické
hasičské techniky
• ukázky zásahové činnosti a vybavení
hasičů, Policie ČR, Horské služby
• soutěže pro hasiče i veřejnost
• program pro děti

z Jablonce nad Jizerou

20.30 – 24.00
Večerní program
Vystoupení hudební kapely

S NADVÁHOU

Po celou dobu zajištěno bohaté občerstvení.
Tuto akci
podpořili:

z Benecka

Těšíme se na Vaši účast!

ZŠ

Město
Rokytnice nad Jizerou

Rokytnice
nad Jizerou

z některé železniční zastávky. Získat mapu můžete ke konci června v krkonošských turistických informačních centrech a ve vybraných železničních stanicích. Ke stažení je na webových stránkách
www.krkonose.eu.“
Železniční stanice i s areálem Martinice v Krkonoších je
kulturní památkou ČR
Železniční stanice Martinice v Krkonoších leží na neelektrifikované celostátní dráze Trutnov hlavní nádraží – Chlumec nad
Cidlinou a zároveň je odbočnou stanicí neelektrifikované regionální dráhy Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou. Se
svou nadmořskou výškou 482,970 m n. m. je nejvýše položenou stanicí na obou tratích. Lokálka z Martinic v Krkonoších do
Rokytnice nad Jizerou přepravuje cestující od 6. prosince 1899,
kdy proběhlo její slavnostní uvedení do provozu. Od července roku 2016 je pod ochranou státu prohlášením za kulturní
památku.
TIP: Výročí 120 let trati
Oslavu ke kulatému výročí dne 31. 8. 2019 organizuje Spolek
železniční historie Martinice v Krkonoších. Kromě bohatého doprovodného programu bude „hlavní hvězdou“ legendární motorový vůz M 260.001 Stříbrný šíp. Další mimořádné jízdy zajistí
motorová lokomotiva T435.0111 Hektor s dobovými osobními
vozy. Na pravidelnou dopravu v čase oslav bude nasazen následník Hurvínka, dnes již historický motorový vůz M152.0604,
Orchestrion. V průběhu konání oslav budou probíhat komentované prohlídky stanice – kulturní památky. Podrobný program bude umístěn na www.nadrazimartinice.cz.
Zpracovala D. Palátková. Červen 2019.
Další informace o aktuálním dění z turistického regionu Krkonoše
a ze života Svazku Krkonoše najdete na:
www.krkonose.eu, www.svazek.krkonose.eu, www.rozvoj.krkonose.eu
a také na facebookovém profilu: www.facebook.com/Krkonose.eu

Hasičský záchranný sbor ČR LK
Policie ČR LK
Horská služba Rokytnice
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Kulturní servis
 Rokytnice nad Jizerou
 29. 6. – 29. 9. | Robert Konečný – Obrazy – prodejní výstava v Muzeu a Galerii Starý kravín ve Františkově
 10. 8., 16:00 | Koncert hudebního tábora TSCZ 2019 – v přírodním divadle
 24. 8. | 140 let SDH Rokytnice nad Jizerou – ukázky současné
i historické hasičské techniky, soutěže, hudba, občerstvení
 7. 9. | Krkonošská šlápota – turistická hlídková soutěž pro
3 – 5 členné hlídky (i rodiče s dětmi). Nenáročná trasa, vhodná i pro
malé děti a sportovní kočárky. Pořádá DDM.
 14. 9. | HETOS – další ročník hlídkové etapové turistické orientační
hry
 27. 9., 18:00 | Český varhanní festival – koncert v kostele sv. Michaela, účinkují Gabriela Eibenová (soprán) a Adam Viktora (varhany), vstupné: 50,- Kč

 31. 10., 19:00 | Přednáška č. 3 Horské služby Rokytnice nad
Jizerou – na téma zdravověda a první pomoc, v KD, vstupné dobrovolné
 6. 11., 18:00 | Island - po stopách horkých pramenů – cestovatelská přednáška Pavla Chluma a Petra Kvardy, v KD, vstupné:
80,- Kč
 14. 11., 19:00 | Přednáška č. 4 Horské služby Rokytnice nad
Jizerou – na téma zdravověda a první pomoc, v KD, vstupné dobrovolné
 15. 11., 19:00 | Josef Alois Náhlovský – zábavná talk show oblíbeného baviče doprovázená písničkami Pepy Štrosse, v KD, vstupné:
180,- Kč v předprodeji, 200,- Kč na místě

 Paseky nad Jizerou

 28. – 29. 9. | Rokytnická svatomichaelská pouť – tradiční pouťové atrakce, stánky, hudba, občerstvení
 3. 10., 19:00 | Přednáška č. 1 Horské služby Rokytnice nad Jizerou – na téma zdravověda a první pomoc, v KD, vstupné dobrovolné
 10. 10., 19:00 | Přednáška Zdeňka Háka – Prvovýstup SZ
Chamlang (7.319 m) – cesta „UFO LINE“, v KD, vstupné 100,- Kč
 17. 10., 19:00 | Přednáška č. 2 Horské služby Rokytnice nad
Jizerou – na téma zdravověda a první pomoc, v KD, vstupné dobrovolné
 20. 10., 19:00 | Travesti show Techtle Mechtle a Kočky – Sny
ve Vegas – zábavné představení plné známých písniček a scének,
vstupné: 290,- Kč v předprodeji, 310,- Kč na místě
 26. 10., 19:00 | Osm žen – divadelní detektivní hra v podání
DS J. J. Kolár Poniklá, v KD, vstupné: 80,- Kč
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 10. 8. | Setkání u Staré školy – pořádá SDH Paseky
 16. 8., 18:00 | Pasecký fesťák – hudební večer s kytarovými baladami Štěpána Steava Vrány & Michala Háka a country kapelou
NABOSO
 17. 8. | Bike Music Fest – hudebně sportovní festival na Pasekách,
Na Perlíčku – Prdek
 17. 8. | Koncert středověké hudby
 7. 9. | Dožínky
 21. 9. | Okrsková soutěž a pouťové posezení u Staré školy
 28. 9. | Pouťový běh Buďárkou
 28. 9. | Poutní mše svatá

 Harrachov
 8. – 10. 8. | Keltská noc – tradiční open air festival v prostoru pod
skokanskými můstky
 16. 8. | Hudební léto v Zákoutí – vystoupí legendární trumpetista
Laco Deczi a Celula New York
 7. 9. | Fichtl Cup 2019 – 5. ročník závodů motocyklů Java 50
 14. 9. | Nova Cup – seriál cyklistických závodů horských kol

 Zubačka na trati Tanvald – Kořenov – Harrachov
 24. 8. | Borůvková parní sobota na zubačce – vyjedou zvláštní
vlaky s motorovou ozubnicovou lokomotivou a zvláštní vlaky s parní lokomotivou. Borůvkové pochoutky, občerstvení, v Kořenově jízdy důlního vláčku.
 28. 9. | Bramborové ukončení sezóny na zubačce – vyjedou
zvláštní vlaky s motorovou ozubnicovou lokomotivou. Bramborové speciality, občerstvení, v Kořenově jízdy důlního vláčku.

 Jablonec nad Jizerou
 20. 8. | Motosraz 2019 – soutěže a vyjížďky na motorkách, živá
i reprodukovaná hudba
 23. 8., 18:00 | Jablonecká hudební noc – noc s rockovými kapelami – areál městského parku v Pilišťatech. Občerstvení zajištěno.

 Vysoké nad Jizerou
 8. 6. – 30. 9. | Návlek koral aneb stále živá tradice – výstava
provázející historií navlékání korálů na Vysocku
 3. 8. 2019 – 31. 10. 2020 | 50 let divadelní přehlídky ve Vysokém
– výstava ve vlastivědném muzeu
 17. 8. | Pohádkový park – zábavné odpoledne pro děti
 11. – 19. 10. | Krakonošův divadelní podzim – 50. národní přehlídka venkovských divadelních souborů

 Horní Branná
 18. 8. | Krkonošská modelářská show – vystoupení leteckých
modelářů, automodelářů, RC akrobatických modelů, modelů obřích větroňů, prodej modelářských potřeb

 Jilemnice
 9. 8. | Koncert v kostele sv. Vavřince
 10. 8., 9:00 – 17:00 | Pouťové trhy – prodej regionálních produktů
a rukodělného zboží, živá hudba, tvořivé dílny, řemeslné stánky
 10. – 11. 8. | Svatovavřinecká pouť
 14. 8., 10:30 | Prohlídka radniční věže – pořádá a provází infocentrum Jilemnice
 17. 8., 20:00 | Docentovy svatby – uvede DS Třináctka Dolní Kalná, zahrada ZUŠ
 18. 8., 15:00 | Pohádkové odpoledne MC Rodinka – zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, zahrada MŠ Zámecká, vstupné: 25,- Kč
 23. 8., 7:00 – 14:00 | Farmářské trhy – prodej regionálních produktů, Masarykovo náměstí
 24. 8., 15:00 | Jazzový festival – koná se v zámeckém parku, vstup
zdarma
 9. 9., 18:00 | Postřehy Milana Bureše z Vietnamu – vyprávění
o tamní kultuře, o setkávání s místními lidmi, o tradicích, architektuře, jídle a dalších společenských zvycích, vstupné: 80,- Kč
 19. 9., 19:00 | Na kus řeči s Václavem Koptou – večer plný
veselého vyprávění a krásných písniček + autogramiáda, vstupné:
260,- Kč
 23. 9., 18:00 | Vznik a vývoj člověka – přednáška Mgr. Vladimíra
Sochy, vstupné: 80,- Kč
 29. 9., 15:00 | Sněhurka a sedm trpaslíků – pohádku na motivy
bratří Grimmů uvede DS J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou, vstupné:
70,- Kč
 30. 9., 19:00 | Štefan Margita a Moravské klavírní trio – galakoncert, vstupné: 700,- Kč

 7. 10., 19:00 | Deštivé dny – drama ve stylu amerických krimi s Davidem Švehlíkem a Richardem Krajčem v hlavních rolích, vstupné:
440,- / 420,- Kč
 8. 10., 19:00 | Na plný coole – celovečerní zábavný program Zdeňka Izera, vstupné: 260,- Kč v předprodeji, 300,- Kč na místě

 Semily
 9. 8., 16:00 | Tři medvědi a drzá Máša – letní pohádka v podání divadla Loutky bez hranic. Následuje výtvarná dílna s možností
vlastnoruční výroby medvědí chaloupky.
 9. 8., 19:00 | Barbora Mochowa v muzeu – finalistka českého národního kola na Eurovision Song 2019 zahraje a zazpívá své autorské písně. Vstupné: 50,- Kč. Muzeum a Pojizerská galerie Semily.
 9. 8., 20:30 | Minus 123 minut – koncert zahrnující jazz, blues,
soul, ale hlavně improvizaci
 10. 8. | Račí stezkou – tradiční turistický pochod, trasy o různé
délce
 12. 8., 14:30 – 16:00 | Smolíček – dílnička inspirovaná dětskou
knížkou, v zelené dřevěnce, Jílovecká ulice
 23. 8., 19:00 | Skupina Antikvariát v muzeu – koncert folkrockové kapely na muzejní zahrádce. Vstupné: 50,- Kč. Muzeum a Pojizerská galerie Semily.
 31. 8., 14:00 | Memoriál Tomáše Hyky – country odpoledne,
vstupné: 120,- Kč
 2. 9., 15:00 | V Semilech se nenudíme – představení volnočasových aktivit v Semilech pro děti i jejich rodiče
 5. 9., 10:30 | Šípková Růženka – loutková pohádka, vstupné:
50,- Kč
 13. 9., 17:00 | Ďolíkfest – kulturní program, park Ostrov
 13. 9., 19:30 | Cimbálová muzika Pajtáš – na prostranství před
zámkem
 14. 9. | Semilský pecen – tradiční dožínková slavnost s doprovodným programem a soutěžemi
 21. 9. | Semilské turistické slavnosti – slavnosti u příležitosti
110 let semilské turistiky & Riegrovy stezky – odhalení pamětní
desky, turistický pochod v dobových kostýmech, zábavný program
 27. 9., 20:30 | Lenka Dusilová – koncert šestinásobné držitelky
výročních hudebních cen Anděl, v sále KC Golf, vstupné: 280,- Kč
v předprodeji, 320,- Kč na místě
 30. 9., 19:00 | Doktor v nesnázích – komedie z prostředí plastické
chirurgie, v sále KC Golf, vstupné: 300,- Kč
Výstavy v Semilech:
 1. 1. – 31. 12. | Tajemství řemesel našich předků – atmosféra
života na Semilsku v minulých staletích. 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 – kolekce ženských aktů známého českého fotografa. 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.
 5. 7. – 25. 8. | Sedm perel astronomie v semilském muzeu –
snímky vzácných úkazů či pohledů do hvězdného nebe z různých
tuzemských i zahraničních koutů světa. Muzeum a Pojizerská galerie
Semily.

 Vrchlabí
 10. 8. | Krkonošské pivní slavnosti – ochutnávka piv z minimálně
šesti pivovarů z celé ČR, regionální pokrmy, bohatý hudební program
 15. 8. | Vrchlabské folklórní ozvěny – oblíbený letní hudební festival
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PROGRAM – KULTURNÍ DŮM Rokytnice nad Jizerou – podzim 2019
Čtvrtek, 3. října 2019, 19.00 hod.

Neděle, 20. října 2019, 19.00 hod.

PŘEDNÁŠKA č. 1 HORSKÉ SLUŽBY
Rokytnice nad Jizerou

Travesti show Techtle Mechtle a Kočky
SNY VE VEGAS

Série přednášek Horské služby Rokytnice
nad Jizerou na téma zdravověda a první pomoc.

Přijďte se přesvědčit o tom, že i když s námi
život někdy dokáže pořádně zamávat, a ne
vždy je úplně jednoduchý, na to, abychom si
splnili své sny, není nikdy pozdě. I v pokročilém věku je dobré umět se odvázat, hodit
starosti všedních dní za hlavu a jít za tím,
o čem jste tak dlouho snili.

Středa, 6. listopadu 2019, 18.00 hod.
PŘEDNÁŠKA ISLAND – Chlum Pavel,
Kvarda Petr
Cestovatelé Pavel Chlum a Petr Kvarda
nás provedou po Islandu, který procestovali v červnu 2016 a expedice proběhla na
120 % :-) podle plánu. Půjčili si auto, najeli
2.500 km, nafotili spoustu fotek a natočili
videa.

 Vstupné: 80,- Kč
Čtvrtek, 14. listopadu 2019, 19.00 hod.
PŘEDNÁŠKA č. 4 HORSKÉ SLUŽBY
Rokytnice nad Jizerou
Série přednášek Horské služby Rokytnice
nad Jizerou na téma zdravověda a první pomoc.
 Vstupné: dobrovolné

 Vstupné: dobrovolné
Sobota, 5. října 2019, 19.00 hod.
– termín může být ještě posunut
TŘI V TOM – Studio Podio Semily
Komedie o třech slečnách, které před svým
otcem tají, že jejich láska nezůstala bez následků.
 Vstupné: 80,- Kč

 Vstupné: 290,- Kč v předprodeji / 310,- Kč
na místě
Sobota, 26. října 2019, 19.00 hod.
OSM ŽEN – DS J. J. Kolár Poniklá

Rokytnický horolezec Zdeněk Hák s Markem
Holečkem letos v květnu jako první na světě
pokořili alpským stylem extrémně náročnou
dvoukilometrovou SZ stěnu nepálské hory
Chamlang (7.319 m). Expedice se neobešla
bez dramatických chvil, zápasili s větrem,
padajícím kamením, nedostatkem jídla.
 Vstupné: 100,- Kč

Pán domu je po ránu nalezen v ložnici s dýkou v zádech. V domě zůstalo osm žen,
z nichž každá k němu má jiný vztah: manželka, dvě dcery, tchýně, švagrová, hospodyně, komorná a sestra. Všechny měly (samozřejmě) motiv, všechny měly příležitost,
všechny jsou podezřelé z vraždy. Amatérské
vyšetřování, které následuje, pochopitelně
rozpoutá mohutné provětrávání rodinného
špinavého prádla. Charaktery se tříbí a převracejí naruby. Ale to všechno nelze brát
příliš vážně.
 Vstupné: 80,- Kč

Čtvrtek, 17. října 2019, 19.00 hod.

Čtvrtek, 31. října 2019, 19.00 hod.

Čtvrtek, 10. října 2019, 19.00 hod.
PŘEDNÁŠKA Zdeňka Háka – Prvovýstup SZ
CHAMLANG (7.319 m) – cesta „UFO LINE“

PŘEDNÁŠKA č. 2 HORSKÉ SLUŽBY
Rokytnice nad Jizerou

PŘEDNÁŠKA č. 3 HORSKÉ SLUŽBY
Rokytnice nad Jizerou

Série přednášek Horské služby Rokytnice
nad Jizerou na téma zdravověda a první pomoc.
 Vstupné: dobrovolné

Série přednášek Horské služby Rokytnice
nad Jizerou na téma zdravověda a první pomoc.
 Vstupné: dobrovolné

Pátek, 15. listopadu 2019, 19.00 hod.
JOSEF ALOIS NÁHLOVSKÝ
+ na kytaru doprovází Pepa Štross
Zábavný pořad a humor s Pepou Aloisem
NÁHLOVSKÝM a folkovými písničkami Pepy
Štrosse.
 Vstupné: 180,- Kč v předprodeji / 200,- Kč
na místě
Sobota a neděle, 30. listopadu a 1. prosince
2019, 19.00 hod.
A JE TO V PYTLI! – DS Jirásek Rokytnice
Divadelní komedie. Děj se odehrává v Londýně. Život manželů Kerwoodových zkomplikují nečekané problémy, počínaje pašovanými cigaretami a konče tajuplným
pytlem, který je zdrojem veselých i téměř
hororových zápletek. Většinu komplikací
mají na svědomí Dick a Harry se svými geniálními nápady, jak pomoci Velkému bratru
Tomovi. Název A je to v pytli! není jednoznačný a pointa je nečekaná.
 Vstupné: 60,- Kč
Neděle, 15. prosince 2019, 16.00 hod.
Pohádka pro děti
 Vstupné: 50,- Kč
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Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci červenci a srpnu 2019 tito naši spoluobčané:
80 let Kubečková Anna
Neumann Josef
Dvořáková Božena
Votočková Anna
Müllerová Magdalena
Stelzner Horst
Zuzánek Jaroslav
81 let Hejralová Marie
82 let Šimůnek Zdeněk

83 let Fischerová Terezia
Votočková Stanislava
Vondra Zdeněk
Šlahůnková Anna
84 let Hnyková Iva
85 let Košetická Jarmila
Jedlička Ferdinand
Novotná Zdenka
Hanuš Jan
87 let Jedličková Lidmila
Kučera Vladimír

88 let Breuerová Ilse
Šínová Miloslava
89 let Bašusová Helena
90 let Kalafútová Anna
91 let Baudišová Miloslava
Sasková Emilie
92 let Votočková Miloslava
96 let Prokůpková Marie
Holatová Miluše

Všem oslavencům blahopřejeme!

Sport

Klub českých turistů,
odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou

Pro následující období
připravujeme tyto akce:

 Cyklovýlet okolím Velichovek

 Nedělní výlet na hory
 Dne 1. 9. 2019 v 8:30 hod. odjezd linkovým busem od ČSAD v Rokytnici nad Jizerou na Zlaté návrší. Odtud pěšky do Rokytnice nad
Jizerou.
 Akci organizuje: Petr Rosůlek, tel.: 736 754 557.

 31. ročník Pochodu Jana Buchara

 Dne 10. 8. 2019 v 7:30 hod. odjezd cyklobusem z Rokytnice n. Jiz.,  Dne 7. 9. 2019 v 7:36 hod. odjezd busem do Jablonečku k nádraží
a odsud vlakem do Jilemnice. V Jilemnici je start v Centru zábavy (býnám. nebo v 7:45 hod. od ČSAD do Vrchlabí, kde v 9:15 hod. převalé autobrzdy). Zde si můžeme vybrat některou z tras 6, 12 nebo
stoupíme na cyklobus do Kuksu, kam přijedeme v 10:22 hod.
25 km. Zpět pojedeme busem buď v 17:30 nebo 18:50 hod.
 Trasa: Na kole po cyklotrase č. 2 Labská na Jaroměř – prohlídka
města. Po silnici č. 285 do Velichovek – prohlídka obce nebo lázeň-  Akci organizuje: Petr Rosůlek, tel.: 736 754 557.
ského parku. Cyklotrasou č. 4116 Chotěborky – dřevěná zvonice.
Poté cyklotrasou č. 4085 na Malý Vřešťov – zaniklé hradiště, Lhot-  44. ročník HETOS (hlídková etapová turistická
orientační superhra)
ka, Bílé Poličany, Miletín – památník K. J. Erbena, Trotina, Zábřezí,
kde najedeme na cyklotrasu č. 4136 Doubravice, Zálesí, Dvůr Krá-  Dne 14. 9. 2019 start 3 – 5 členných hlídek (bez rozdílu věku) průběžlové. Délka trasy asi 40 km. Na občerstvení se zastavíme někde
ně od 8:00 do 9:00 hod. od sportovní haly v Horní Rokytnici n. Jiz.
během výletu.
Předpokládaný příchod do cíle, kterým je restaurace U Mojmíra
 Odjezd: Cyklobusem ze Dvora Králové v 17:05 hod. do Vrchlabí,
v Rokytnici n. Jiz., od 15:00 do 17:00 hod. Letos nás HETOS zavede
kde v 18:17 hod. přestoupíme na cyklobus do Rokytnice n. Jiz.
do Horní Dušnice.
 Výlet organizuje: Jitka Vondrová, tel.: 734 376 684.
 Délka trasy asi 15 km. Tužku a poznámkový blok s sebou.
 Startovné 50,- Kč za hlídku. Pokud je v hlídce člen KČT nebo TJ Spar Autobusový zájezd do Kutné Hory
tak Rokytnice n. Jiz, má hlídka slevu na startovném 20,- Kč, proto si
 Dne 24. 8. 2019 v 7:00 hod. z Horní Rokytnice n. Jiz. od ČSAD buvezměte průkazky s sebou!
sem Michala Banýra. V Rokytnici n. Jiz. staví na všech autobuso-  Akci organizuje: Jan Mikulášek, tel.: 732 889 801.
vých zastávkách. Po dohodě s vedoucím akce i jinde.
 Trasa busu: Rokytnice n. Jiz. – Jičín – Kopidlno – Kolín – Kutná Hora.  Výlet na Semilské turistické slavnosti
 Co navštívíme: Po příjezdu do Kutné Hory následuje prohlídka  Dne 21. 9. 2019 v 8:03 hod. odjezd linkovým autobusem z Horní
starobylého středu města a chrámu sv. Barbory. Další prohlídky
Rokytnice n. Jiz. od ČSAD do Semil.
památek v centru budou organizovány dle zájmu účastníků. Také  Semilská turistika slaví 110. výročí. Na programu, ze kterého si
bude možné absolvovat část jižní naučné stezky s výhledy na Kutmůžeme vybrat, je: Muzeum a Pojizerská galerie - vernisáž výstanou Horu. Při zpáteční cestě navštívíme Havířskou boudu a rozvy 110 let semilské turistiky. Odhalení pamětní desky na Riegrově
hlednu na vrchu Kaňk. Pěšky celkem asi 5 – 8 km, včetně prohlídky
stezce. Turistický pochod v dobových kostýmech. Zábavný program
centra města. Občerstvení: individuálně v restauracích ve městě.
v Bítouchově na louce před Riegrovou stezkou.
 Odjezd: z centra Kutné Hory na Kaňk v 16:00 hod. a poté domů.  Odjezd ze Semil busem v 15:03 hod.
 Příjezd: do Rokytnice n. Jiz. do 21:00 hod.
 Výlet organizuje: Petr Rosůlek, tel.: 736 754 557.
 Jízdné: děti do 15 let v doprovodu rodičů (100,- Kč), členové KČT
a TJ Spartak (200,- Kč), členové KČT nebo TJ Spartak (250,- Kč),
Výlety a akce jsou organizovány nejen pro turisty, ale i širokou veřejostatní (300,- Kč)
nost, kterou na ně srdečně zveme. Změna programu je vyhrazena,
 Přihlášky a jízdné vybírá vedoucí akce Petr Rosůlek, H. Rokytniproto je vhodné před plánovanou akcí kontaktovat vedoucího akce.
ce n. Jiz. 166.
Více informací naleznete na našich webových stránkách:
 Akci organizuje: Petr Rosůlek, tel.: 736 754 557.
www.kct-rokytnice.com
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Horský běh na Dvoračky, Běh do vrchu pro děti a mládež
V sobotu 20. července 2019 se uskutečnil již 22. ročník H
 ORSKÉHO
BĚHU Rokytnice nad Jizerou – Dvoračky. Tento běh je zařazen do
MARATONSTAV Českého poháru běhů do vrchu, a to do nejobtížnější
kategorie SUPER.
Závod probíhal za teplého slunečného počasí od 14.00 hod. při
teplotě 27°C.
Přihlásilo se 132 závodníků ve všech kategoriích.
Na startu se objevili i závodníci, kteří se zúčastnili Mistrovství Evropy v běhu do vrchu v květnu v Janských Lázních.
Je pěkné, že každý rok na závodě Rokytnice nad Jizerou – Dvoračky
startuje stále více závodníků přímo z Rokytnice nad Jizerou a okolí.
Závod tím získává na oblibě a dává novou energii do dalších ročníků.
Rokytnici nejlépe reprezentovali Pavel Veselý, Matěj Šimůnek,
Martin Machačka, Denisa Hančová a Stanislav Hartych, kteří závod
zaběhli s neuvěřitelným časem pod 1 hodinu. Na stupně vítězů se za
Rokytnici ve svých kategoriích postavili Pavel Veselý, Václav Šír, Denisa
Hančová a Marie Jónová.
V kategorii nad 70 let jsme získali zlato v týmech.
Závod je známý mezi všemi závodníky – běžci – jako dobře organizovaný, ale zároveň jeden z nejtěžších závodů do vrchu v naší republice. Na vzdálenosti 8,5 km činí převýšení 750 m.
Tento závod by ovšem nebyl tak kladně hodnocen, kdyby nepomohli dobrovolníci a nadšenci tohoto sportu, kteří pomáhají zadarmo
ve svém volném čase.
Tímto všem děkujeme.
Dík patří i všem sponzorům z Rokytnice i odjinud a hlavním organizátorům závodu, kterými jsou Václav Šír, Libor Plucha a Eva Navrátilová.

Součástí běhu je už tradičně i BĚH DO VRCHU PRO DĚTI
A MLÁDEŽ.
Probíhá stejný den v dopoledních hodinách ve skiareálu Modrá
Hvězda. Letos se uskutečnil už 13. ročník, kterému opět přálo počasí
a dobrá nálada.
Děti předvedly dobré výkony a radost z pohybu. Letos se jich zúčastnilo 116 (domácích i hostů). Každým rokem se počty závodících
dětí zvyšují, což je známkou toho, že to s našimi dětmi a sportem nebude tak zlé a to nás nabíjí optimismem.
Děkujeme majitelům skiareálu Modrá Hvězda za jejich každoroční
pomoc při pořádání těchto závodů i všem ostatním, kteří nám s organizací pomáhají.
Václav Šír

FOTOGALERIE NA STR. - 20 -

Eprona, a. s. Rokytnice nad Jizerou
nabízí tyto volné pracovní pozice:
1. Pracovnice/pracovník archivu – nutná znalost zákonů o archivnictví
a spisové službě
2. Elektromechanik/elektromechanička
3. Brusič, svářeč, zámečnické práce
4. Dělník/dělnice na eloxovací linku.
Neváhejte nás kontaktovat!
Kontakty: tel. 481 549 127, e-mail: sekretariat@eprona.cz
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Hike and Fly Krkonoše 2019
o tři minuty déle. Oba piloti využili znalosti místního terénu a trať si
prohlédli ze vzduchu. Na třetím místě se ztrátou 12 minut na vítěze
protnul cílovou bránu dvojnásobný mistr České republiky v Hike
and Fly disciplíně a účastník extrémního závodu Redbull XAlps,
legendární Stanislav Mayer. Třetí místo bral jako neúspěch a na
jeho náladě v cíli to bylo hodně znát.

Ve dnech 19. a 20. července proběhl v Rokytnici nad Jizerou premiérový ročník závodu Hike and Fly Krkonoše. V pátek se závodníci
vydali od radnice na takzvaný prolog. Jejich úkolem bylo co nejrychleji
vystoupat na vrchol Studenova, kde měli připravený batoh s padákovým kluzákem a dvě možnosti, jak se dostat dolů do cíle před radnici. První možnost byla rychle hodit batoh na záda a vydat se přes
rozcestí Nad Vilémovem na náměstí po svých, a druhá, o poznání příjemnější, byla varianta připravit padák k letu a co nejrychleji doletět
na spodní stanici vleku na Studenově a odtud doběhnout před radnici
do cílové brány.
Počasí v pátek odpoledne vypadalo všelijak, ale v době startu
v 18.00 se umoudřilo, přestalo pršet, ale hlavně se uklidnil nepříznivý
vítr. To všechno dohromady umožnilo pilotům zvolit druhou variantu sestupu a tu také všech 20 závodníků využilo. První v cíli byl v neuvěřitelném čase 30 minut a 52 sekund Martin Jansa z Beskyd.
V závěsu za ním s odstupem několika minut dokončil prolog rodák
z Harrachova Aleš Vodseďálek a třetí místo obsadil účastník ze Slovenska Peter Šimek.

Po krátkém ceremoniálu před radnicí se závodníci přesunuli na
fotbalové hřiště, kde přespali a nabrali síly na hlavní závod.
Hlavní závod startoval v sobotu v 10.00 opět před rokytnickou
radnicí. Do hlavního závodu odstartovalo celkem 32 pilotů ze tří
zemí včetně jedné ženy. Trasa hlavního závodu měřila 28,2 kilometru. Na začátku závodníky přivedla k horní stanici vleku Zalomený na
Lysé hoře, odtud vzduchem pokračovali piloti na vrchol Studenova.
Po jeho dosažení se pak přes Lysou horu podívali na Kotel. Z Kotle
pak po hřebenu na Čertovu horu a z Čertovy hory znovu přes horní
stanici Zalomeného do cíle na fotbalovém hřišti.
Piloti mohli volit libovolnou trasu a způsob pohybu mezi jednotlivými otočnými body, avšak nejrychlejší to bylo vzduchem. Od Zalomeného až na hřiště se povedlo bez mezipřistání doletět dvěma zkušeným pilotům, Josefu Bezdičkovi za 2:42:52 a Martinu Vokřínkovi

Tou dobou ještě většina závodníků nebyla ani v polovině trati.
 iloti, kteří měli méně štěstí, a nepovedlo se jim uletět větší část trasy,
P
museli po svých s výbavou na zádech. Kromě dvou závodníků, kteří museli vyčerpáním závod vzdát na trati, dokončili všichni. Malou
kaňkou bylo nepovedené přistání jednoho účastníka se zraněním
a následným převozem do nemocnice. Díky perfektní práci Horské
služby Rokytnice nad Jizerou ale bylo o tohoto pilota okamžitě profesionálně postaráno a po zotavení bude v pořádku a bez následků.

Každý pilot si v Krkonoších sáhl na dno svých sil. Zatímco v popředí
se bojovalo o dobré umístění, tak v druhé polovině závodního pole to
byl spíše boj sama se sebou. Překonat bolesti svalů, puchýře a černé
myšlenky na to vzdát závod před cílem, to jsou největší oříšky pro velkou část borců ve startovním poli. Každý si tak píše svůj příběh a večer
po závodě je opravdu o čem mluvit. Co pilot, to jiné dojmy a zážitky, ale všichni jsou šťastní a spokojení, že opět posunuli svoje limity
o něco dál. Rokytnice nad Jizerou ukázala, že je pro pořádání tohoto
typu závodu ideálním místem, a já za organizátory mohu potvrdit, že
bychom chtěli tuto akci pořádat znovu, už jako tradiční událost patřící do rokytnického kalendáře!
Za tým Hike and Fly Krkonoše Jiří Bečvář
Výsledky závodu najdete na webu:
 http://hikeandfly.cz/app/zavod/hike-fly-krkonose-2019-hlavni-zavod/konecne-poradi?fbclid=IwAR3nCQ3DJEalXSNZ6jnZe-v4szjCALhDPSJyb1RZcKY9R9e_6rbn-A4ynZI
 http://www.hikeandfly.cz/app/zavod/hike-fly-krkonose-2019-prolog/konecne-poradi?fbclid=IwAR2TUQx93cy2AMACXulpwUzqiMGc-WzKJWXdrhGMGiJzGFfOZkVdCUlp3q0

Obsáhlejší foto a videogalerii pak na FB HaF Krkonoše:
 https://www.facebook.com/hafkrkonose/?tn-str=k*F
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Horský běh Rokytnice nad Jizerou – Dvoračky

Běh do vrchu pro děti a mládež

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 30. 9. 2019. Sazba & tisk SURA s. r. o.

