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Individuální
musheři
z Rokytnice
Mnozí si pod slovem mushing představí sníh, sáně a početné spřežení severských psů. V současné době je ale mnohem
populárnější tzv. individuální mushing, který je původem ze
Skandinávie. Hlavní rozdíl spočívá především v tom, že sportovce zde táhne pouze jeden nebo dva psi, a to jak v běhu, na
kole, koloběžce (tzv. off snow) nebo běžkách. Výborní spor-

tovci zde musí být oba, jezdec i pes, aby měli šanci na dobrý
výsledek. Průměrné rychlosti se pohybují kolem 34 km / hod,
běžci zvládnou šesti kilometrovou trať průměrnou rychlostí až 23 km/ hod. Česká republika patří v současnosti
k nejúspěšnějším státům, např. z loňského Mistrovství světa
v Polsku si čeští sportovci přivezli celkově 15 medailí a stali se
tak nejúspěšnějším státem. Tři takové sportovce máme také
v Rokytnici nad Jizerou: Veroniku Navrátilovou, Václava Vančuru a Pavla Červenku, se kterými nyní přinášíme rozhovor.
PŘEDSTAVÍTE SE NÁM?
Vašek: Jmenuji se Václav Vančura, narodil jsem se v Rokytnici a stále tu žiji. Je mi 29 let a jsem povoláním profesionální
hasič v Tanvaldu. Se svou skoro ženou Veronikou a dcerou
Anežkou žijeme v jedné roubence u Jizery a spolu s námi to
zde hlídá smečka ohařů.
Verča: Úvod už vlastně za mě řekl Vašek :-). Já už jen doplním, že pocházím z Brna a zvířatům se věnuji skoro celý život,
i profesionálně. V současné době máme sedm psů vycvičených pro mushing nebo záchranářský výcvik.
Pavel: Jmenuji se Pavel Červenka, je mi 32let a běhám
se svou fenou Abby disciplínu zvanou canicross.
Pokračování na str. 10

Cena 18,- Kč

Zprávy z jednání rady města za uplynulé období
Veřejné zakázky:

Projekt EU – bezplatné WiFi připojení

 Rada města schválila zadání zakázky č. 20180004 „Oprava komunikací a chodníků metodou PATCHMATIC“ firmě Roadmedic, s.r.o.,
Pod Senovou 2960/70, 787 01 Šumperk, IČ:28586484 za cenu
3.616,69 Kč včetně DPH za 1 t směsi.
 Rada města schválila zadání zakázky č. P-20180002 „Oprava místních komunikací a chodníků – asfaltování“ firmě Repare Trutnov,
s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov, IČ:64824781 za cenu
304.315,- Kč včetně DPH.
 Rada města vzala na vědomí výběr dodavatele z poptávky na akci
„Oprava kamenného křížku ve Františkově“, a to nabídku pana
Hynka Bláhy ve výši 43.700,- Kč.
 Rada města schválila zadání zakázky č. 20180002 „Oprava havarijního stavu střechy márnice“ Milanu Fojtovi, Dolní Rokytnice 70,
512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČ:68968964 za cenu 598.837,52 Kč
včetně DPH.

Příspěvkové organizace:

Informace o nákladech
za zimní údržbu 2017/ 2018
V období zima 2015 – jaro 2019 zajišťuje zimní údržbu komunikací
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 zimní údržbu komunikací v zimě
2017/ 2018 (v závorce za loňskou zimu):
Listopad 2017:
Prosinec 2017:
Leden 2018:
Únor 2018:
Březen 2018
Celkem:

198.591,- Kč vč. DPH
609.464,- Kč vč. DPH
621.087,- Kč vč. DPH
177.077,- Kč vč. DPH
201.235,- Kč vč. DPH
1.807.454,- Kč vč. DPH

(166.920,-)
(386.656,-)
(912.915,-)
(228.623,-)
(135.605,-)
(1.830.718,-)

Uvedené ceny obsahují provoz mechanismů, pohotovost, posypové materiály, osazení sněhových tyčí a dispečink. Náklady za období 2/2 prosinec 2017, leden 2018, únor 2018, březen 2018 ve výši
1.305.723,50 Kč vč. DPH byly hrazeny z paragrafu 2212 Silnice, položky 5169 nákup ostatních služeb. V rozpočtu na rok 2018 je na zimní
údržbu vyčleněno 1.800.000,- Kč.

Finanční dary:
 Rada města schválila poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč
Službám sociální péče Tereza, Benešov u Semil, na zkvalitnění služeb uživatelům zařízení.
 Rada města schválila poskytnutí finančního daru ve výši 6.000,Kč Zdeňku Hákovi ml. na horolezeckou expedici na horu Kyazo Ri
v Nepálu.

Informace o změně velitele
JSDH Rokytnice nad Jizerou
Rada města byla informována o změně velitele JSDH Rokytnice
nad Jizerou. Pan Zdeněk Volf odstoupil z funkce velitele k 30. 5. 2018.
S účinností od 1. 5. 2018 byl starostou města jmenován do funkce
velitele JSDH Rokytnice nad Jizerou pan Pavel Slavík. V souladu s § 68
odst. 1 zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších
předpisů bylo jmenování nového velitele odsouhlaseno ředitelem
územního odboru Semily HZS LK plukovníkem Ing. Jiřím Kovalským
PhD.
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Cílem projektu Evropské komise WiFi4EU je rozšířit bezplatnou WiFi
konektivitu pro obyvatele i návštěvníky EU ve veřejných prostorách
jako jsou parky, veřejné budovy, knihovny, zdravotní střediska nebo
muzea v celé Evropě. Projekt je určen veřejnému sektoru – orgánům
místní samosprávy, knihovnám, zdravotním střediskům. Z projektu
bude financováno vybavení i jeho instalace. Subjekty budou platit za
samotné připojení a údržbu technického vybavení po dobu alespoň
3 let. Pro místní orgány to bude výzva, aby rozvíjely a podporovaly
vlastní digitální služby v oblastech jako je elektronická veřejná správa,
elektronické zdravotnictví, cestovní ruch, a to prostřednictvím speciálních aplikací. Čím dříve se přihláška do projektu podá, tím větší je
šance na vybrání do projektu.
Rada města souhlasila s přihlášením města Rokytnice nad Jizerou
do projektu Evropské komise WiFi4EU.

Rada města schválila účetní závěrky za rok 2017 všech příspěvkových organizací, tj. Dům dětí a mládeže Pod Střechou, Mateřská škola
Horní Rokytnice, Mateřská škola Dolní Rokytnice a Základní škola Rokytnice nad Jizerou.
Rada města zároveň schválila střednědobé rozpočtové výhledy
příspěvkových organizací na období let 2019 – 2020.
Rada města v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, konstatovala, že k datu 31. 7. 2018
končí funkční období ředitelům příspěvkových organizací: Mateřská
škola Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice 210, příspěvková organizace a Mateřská škola Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 555,
příspěvková organizace, přičemž schvaluje, že nechce využít svého
práva vyhlásit na tyto pozice konkurs ve smyslu § 166 odst. 3 školského zákona.
Rada města ve smyslu § 166 odst. 3 školského zákona potvrdila
ve funkci ředitele s účinností od 1. 8. 2018 na dobu určitou 6 let:
 PaedDr. Evu Maloňovou ve funkci ředitelky Mateřské školy Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice 210, příspěvková organizace
 paní Helenu Neumannovou ve funkci ředitelky Mateřské školy
Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 555, příspěvková organizace

Schválení politiky ochrany osobních údajů
Rada města schválila uzavření smlouvy se spol. RS Semily s. r. o.
ohledně zpracování vstupní a rozdílové analýzy dat pro GDPR a pro
zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů dle Nařízení
Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Na tuto
problematiku dále navazuje zpracování dokumentu Politika ochrany
osobních údajů, informace pro zastupitele a zaměstnance a informace pro občany a obchodní partnery. Dalším krokem bude zpracování
Směrnice a návodek GDPR. Informace budou postupně zveřejňovány
na webových stránkách města.
Dále byla informována o nutnosti jmenovat jednotlivé garanty GDPR, a to pověřence pro ochranu osobních údajů dle uzavřené
smlouvy, kterým bude Mgr. Zbyněk Neumann a dle doporučení jmenovat za Město Rokytnice nad Jizerou koordinátora GDPR, kterým
bude tajemnice MěÚ Bc. Martina Šubrtová.

Zastupitelstvo města, konané dne 25. 4. 2018
Zastupitelstvo města schválilo:
 program jednání
 ověřovatele zápisu ve složení Ing. Antonín Blomer a Alexandra
Olaszová, návrhovou komisi ve složení Ing. Leoš Pavlata, PaedDr.
Eva Maloňová a Mgr. Marek Nechanický a zapisovatelku Kateřinu
Rotroeklovou, DiS.
 zápis z minulého jednání zastupitelstva města ze dne 7. března
2018.
 rozpočtové opatření č. 2/2018 a pověřuje Mgr. Denisu Hančovou
provedením schválených změn v rozpočtu města Rokytnice nad
Jizerou pro rok 2018.
 zadání zakázky č. 20180005 - Dodávka osobního automobilu Dacia Duster 4x4 firmě Auto Belda s.r.o., Jablonec nad Jizerou 800,
512 43 Jablonec nad Jizerou, IČ: 25951815 za cenu 411.076,- Kč
včetně DPH.
 nákup osobního automobilu Dacia Duster 4x4 pro potřeby Městské policie Rokytnice nad Jizerou prostřednictvím finančního leasingu Flexi Dacia Leasing od RCI Financial Services, s.r.o., Želetavská
1525/1, 140 10 Praha 4 Michle, IČ: 25722328 a pověřuje starostu
města podpisem leasingové smlouvy.
 poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města v roce 2018
a 2019 v celkové výši 10.370.000,- Kč Vodohospodářskému sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, Turnov, IČ: 49295934 na realizaci
investičních akcí „Rokytnice nad Jizerou – 483 - výstavba vodovodu
v lokalitě Vilémov“ a „Rokytnice nad Jizerou – 319 - prodloužení vodovodu a kanalizace v Dolní Rokytnici“ a zároveň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu
města Rokytnice nad Jizerou v předloženém znění.
 na základě nabídky Komerční banky a.s. ze dne 22. 3. 2018 přijetí krátkodobého úvěru s možností čerpání finančních prostředků
do výše 7,2 milionu Kč na předfinancování investičních akcí města spolufinancovaných z IROP a OPŽP v roce 2018. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem
smlouvy o úvěru.
 prodej části ppč. 1137/8 (dle GP č. 1536-266/2003 stpč. 1177/2
o výměře 6 m2, stpč. 1177/4 o výměře 1 m2) v k.ú. Dolní Rokytnice
Vojtěchu Růžičkovi, bytem Paseky nad Jizerou 276, 512 47 za cenu
140,- Kč/ m2.
 uzavření kupní smlouvy č. IE-12-4003795/KS/1 se společností ČEZ
Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, jejímž předmětem je prodej pozemkové parcely č. 3137 k.ú.
Dolní Rokytnice.
 záměr prodeje pozemkové parcely č. 1137/3 v k.ú. Dolní Rokytnice
za cenu 280,- Kč/ m2.
 uzavření smlouvy o podmínkách udělení souhlasu s provedením
stavby, způsobem využití k zvláštnímu užívání místní komunikace
ve vlastnictví města pro stavbu sedačkové lanové dráhy GARAVENTA 2-CLF u hřbitova, Studenov – Rokytnice nad Jizerou, na pozemku parc. č. 2967/1 v k.ú. Dolní Rokytnice s panem Petrem Udatným,
Horní Rokytnice 640, 512 45 Rokytnice nad Jizerou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
 záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o právu provést stavbu a o smlouvě budoucí kupní pro stavbu garáže na pozemku
parc. č 1241/2 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou a pro stavbu lyžařské cesty na pozemku parc. č.727/2 v k.ú. Rokytno v Krkonoších
s manželi Milanem Černým a Alenou, oba bytem Zahradní 105,
252 61 Jeneč.
 záměr uzavření smlouvy o zřízení práva stavby jako práva věcného pro stavbu Skiservisu a půjčovny sportovních potřeb na pozemku parc. č. 610/2 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou s panem
Vladimírem Svatým, IČ:10507175, se sídlem Horní Rokytnice 339,
512 44 Rokytnice nad Jizerou, a panem Jaroslavem Nechanickým,
IČ:10507299, se sídlem Horní Rokytnice 323, 512 44 Rokytnice nad
Jizerou.

 na základě nabídky vybraného uchazeče ze dne 11. 4. 2018 zadání
zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace
pro Komunitní dům seniorů Rokytnice nad Jizerou firmě UNIT architekti, s.r.o., Slezská 1454, 130 00 Praha 3, IČ: 63987309, za cenu
1.910.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy o dílo.
 nové znění stanov Jilemnicka – svazku obcí, dle předloženého návrhu.
 Přílohu č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou se zároveň ruší Příloha č. 1 ze dne 15. 12. 2010.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
 plnění rozpočtu města k datu 31. 3. 2018.
 Zprávu o činnosti Rady města Rokytnice nad Jizerou za období od
26. 2. 2018 do 26. 3. 2018.

Zastupitelstvo města neschválilo:
 záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1703/2 a části pozemkové parcely č. 1707/4 v k.ú. Dolní Rokytnice.
 dle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) pořízení změn ÚP Rokytnice nad Jizerou na plochách
zasahujících tyto pozemky:
»» k.ú. Dolní Rokytnice ppč.: 460, 458, 462, 481/3, 482/1, 482/2,
1451/14 a 1451/7 a stpč.: 110, 111, 112 a 113
»» k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou ppč.: 1331/2
»» a změnu regulativu Plochy smíšené centrální – snížení podlahové plochy pro občanskou vybavenost.

Zastupitelstvo města souhlasilo:
 s prověřením a zařazením do projednávání změny Územního plánu 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 stavební zákon) na pozemcích:
»» k.ú. Dolní Rokytnice ppč. 171/1, 171/2 a 98/3.

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

Následující veřejné jednání
zastupitelstva města
se bude konat ve středu
20. června 2018
ve školní jídelně od 17:00 hod.
Program jednání bude zveřejněn na úřední desce.
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Zprávy z města a městského úřadu
Zlatá popelnice 2017
a 1. místo pro naše město
Městu Rokytnice nad Jizerou se podařilo se svými
výsledky za rok 2017 opět se výborně umístit v soutěži
měst ve sběru tříděných odpadů Zlatá popelnice v rámci
Libereckého kraje. V kategorii měst s počtem obyvatel do
3.500 obyvatel jsme zvítězili, za námi se umístilo město
Harrachov a Jablonec nad Jizerou. Oběma velmi gratulujeme.
Cena byla předána v pátek 1. 6. 2018 na Ještědu, kdy
byl předán i poukaz na finanční dar ve výši 30.000,- Kč.
Tato částka bude použita na pořízení nových prvků a zázemí veřejných dětských hřišť 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 2017 vytřídili?
papír....................... 72,620 t
plast . ..................... 65,020 t
sklo bílé.................. 50,080 t

Město Rokytnice nad Jizerou se ve dnech 6. a 7. dubna 2018 již počtvrté zúčastnilo celorepublikové akce „UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO“. Počasí se v těchto dnech opravdu vydařilo a výsledek za to stál.
V pátek se akce zúčastnily děti ze základní školy a obou mateřských
škol v doprovodu svých pedagogů. V sobotu se přidala celá řada dobrovolníků – skupin, jednotlivců a členové SDH Rokytnice nad Jizerou.

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

sklo barevné ........38,180 t
tetra-pack.............. 3,980 t
kovy .......................35,570 t

Akce se nakonec zúčastnilo 220 dětí a 29 dospělých dobrovolníků. Zejména podél místních komunikací se podařilo nasbírat 455 kg odpadů, z kterého se podařilo přes 40 kg vytřídit do separovaných složek.
Děkujeme všem účastníkům a organizátorům za pomoc a doufejme, že se v příštím roce opět podaří na tuto přínosnou akci navázat.

Nahlášení pálení klestí na webových
stránkách Hasičského záchranného
sboru
Dle § 5 odst. 2 zákona o požární ochraně právnické osoby
a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se
zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku
a šíření požáru.
Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně
navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně
příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může
stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů
nejsou tímto dotčena.
Pálení je možno ohlásit i prostřednictvím
webového formuláře zde: https://paleni.izscr.cz/
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Zvýšení bezpečnosti podél silnice 2/294
Na začátku června 2018 byly zahájeny stavební práce na akci s názvem „Zvýšení bezpečnosti podél silnice 2/294 v Rokytnici nad Jizerou“. Jedná se o vybudování 7 nových přechodů pro chodce na hlavní
silnici a úpravy přilehlých chodníků v úseku mezi Horním a Dolním
náměstím. Cílem tohoto dlouhodobého projektu je zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu a zklidnění dopravy podél
hlavní silnice.
V současné době jsou v tomto úseku pouze 3 přechody pro chodce
(před ZŠ, u lékárny, u zastávky autobusu u Koreje). Nově budou vybudovány tyto přechody:
1) mezi novinovým stánkem a hotelem Krakonoš na Dolním náměstí
2) mezi bývalou jídelnou Rotextile a pěšinkou na náměstí kolem
Skisportu (tato pěšinka se letos bude také upravovat)
3) mezi Domem dětí a mládeže a sportovní halou TJ Spartak
4) mezi zastávkami autobusu před zdravotním střediskem (u A-klubu)
5) přes silnici vedoucí do skiareálu mezi bývalou betonárkou a Medical centrem. Na pravé straně silnice ve směru jízdy na Horní
náměstí bude od Medical centra k samoobsluze Enapo vybudován nový chodník.
6) mezi Medical centrem a novým chodníkem na protější straně
silnice
7) mezi dětským hřištěm před Rafandou a chodníkem na Horním
náměstí
Současně s vybudováním přechodů pro chodce dojde i k dílčím
úpravám přilehlých částí chodníků. Všechny přechody musí být dle
současných norem dlouhé max. 7,0 m, což znamená, že bude v těchto
místech zúžena silnice oproti současnému stavu, někde doopravdy
významně (např. u A-klubu). Toto opatření se určitě nebude líbit řidi-

čům, kteří jsou zvyklí využívat celou šířku silnice, často i s porušením
rychlostního limitu. Věříme ale, že pro všechny slušné řidiče, a především pro chodce, bude tento projekt výrazným přínosem v oblasti
bezpečnosti a s novými přechody se všichni brzy naučí žít.
Příprava na vybudování nových přechodů pro chodce na hlavní silnici začala již před 10 lety. Vzhledem k tomu, že se jedná o průjezdní
úsek silnice 2. třídy, v jejímž okolí jsou stovky soukromých pozemků,
byla jednání i samotný proces povolování stavby poměrně zdlouhavá,
především ve fázi územního rozhodnutí.
Stavební povolení na stavbu přechodů bylo získáno v červenci
2017. V zimě 2017 – 2018 bylo zažádáno o dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu, která byla městu Rokytnice nad
Jizerou přiznána. V březnu 2018 bylo vypsáno výběrové řízení na
zhotovitele stavby, ve kterém předložila nejvýhodnější nabídku společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Celková cena stavby je
5.777 977,32 Kč včetně DPH. Výše dotace činí 5 504 519,84 vč. DPH.
Předpokládané datum dokončení všech stavebních prací a uvedení stavby do provozu se předpokládá na konci září 2018. Tímto bychom se chtěli omluvit za vzniklé komplikace a omezení provozu při
stavbě, ale věříme, že tento projekt přinese zvýšení bezpečnosti nejen
chodcům, ale všem účastníkům silničního provozu.
Situační výkresy jednotlivých přechodů a úprav chodníků si lze prohlédnout na webu města v sekci „Plánované a realizované projekty“.
*******************************************************
Přechody pro chodce od Dolního náměstí směrem na křižovatku
u Kroupů, společně s vybudováním nových a opravami stávajících chodníků, budou součástí velké investiční akce Libereckého kraje, která se plánuje v letech 2019 – 2022. Tato investiční akce bude zahrnovat kompletní
obnovu hlavní silnice, rekonstrukci mostů, opěrných zdí, odvodnění atd.

Volby do zastupitelstev obcí
Městský úřad Rokytnice nad Jizerou je Registračním úřadem pro
volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018, pro města Rokytnice nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou
a obec Paseky nad Jizerou.
Upozorňujeme, že ve stejném termínu proběhne I. kolo voleb do
Senátu. Naše město spadá do volebního obvodu č. 35 – Jablonec nad
Nisou.
Kandidátní listiny do voleb do zastupitelstev obcí se podávají na
Městském úřadě Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44
Rokytnice nad Jizerou, I. patro, kancelář č. 19, Bc. Martina Šubrtová,
tel. 481 549 319, e-mail: mesto@mesto-rokytnice.cz, a to nejpozději
do konce července 2018.
Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typ nezávislý kandidát a sdružení nezávislých
kandidátů:
Obec

Min. počet podpisů pro
nezávislého
kandidáta

Jablonec nad Jizerou (volí se 15 členů)
Paseky nad Jizerou (volí se 9 členů)
Rokytnice nad Jizerou (volí se 15 členů)

69
13
109

sdružení nezávislých
kandidátů

120
18
190

Pozn.: Netýká se zaregistrovaných politických stran, politických hnutí a jejich
koalic.

Zájemci o kandidaturu do zastupitelstva obce naleznou bližší
informace na webových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje, Odbor správní, na odkazu:
https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2018-do-zastupitelstev-obci

V případě zájmu bližší informace podá tajemnice MěÚ Bc. Martina
Šubrtová na výše uvedených kontaktech.

PROVOZNÍ DOBA
Městského informačního centra

1. 6. 2018 – 30. 6. 2018
PO – PÁ

9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

SO

9:00 – 13:00

NE

ZAVŘENO

1. 7. 2018 – 31. 8. 2018
PO – PÁ

9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

SO

9:00 – 15:00

NE

ZAVŘENO
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Změny v provozu kabelové televize
Město Rokytnice nad Jizerou informuje klienty RKTV o tom, že dochází ke změně provozovatele služeb (TV a internet), kterým od 1. 7. 2018
bude společnost Katro Servis s.r.o., Plynárenská 671, Kolín, IČ: 15043355.
V této souvislosti zveřejňujeme následující informace od nového provozovatele:

P O Z O R!

Informujeme
Informujeme
vás! vás!

AKCE „KABELOVÁ TV
Město Rokytnice nad Jizerou naší společnosti pronajalo kabelové rozvody
Město Rokytnice nad Jizerou naší společnosti
kabelové
a infrastruktu
A pronajal
INTERNET“
JErozvody
V BĚHU!
a infrastrukturu!
COvvrámci
rámcipronájmu
pronájmusítě
sítěCHYSTÁME?
CHYSTÁME?
CO
 Internet s rychlostí 150+Mbit!
 Rozšíření
TV nabídky
o nové programy
(Golf Channel, IDX, AMC,
• Internet
s rychlostí
150+Mbit!



 Pro stávající zákazníky Města Rokytnice nad Jizerou máme již
připravené veškeré informace a dokumenty, které vám v nejbližších dnech budou doručeny do poštovních schránek.

 Přijedeme k vám ve dnech 14. 6. 2018 –16. 6. 2018!

PAPRIKA, Viasat History, Viasat Eplore, Viasat Nature, Československo,
 Navštivte nás na adrese kanceláře kabelové TV, od 9:00 do
Sport1, Sport2, Sport5, CS FILM, CS MINI, FILM HOROR)
17:00
hodin.
(Golf
Channel,
IDX,
AMC, PAPRIKA, Viasat History, Viasat Eplore, Viasat Natur
Modernizaci celé sítě v termínu 6/2018 – 8/2018
Těšíme se na vás, rádi vás osobně poznáme.
Výměnu modemů v domácnostech do 8/2018 …. mnoho dalšího!

• Rozšíření TV nabídky o nové programy

Československo, Sport1, Sport2, Sport5, CS FILM, CS MINI, FILM HOROR)

• Modernizaci celé sítě v termínu 6/2018 – 8/2018

NOVÁ
NABÍDKA !
• Výměnu modemů v domácnostech – do 8/2018

• Internet v klidu a pohodě
na internetu 150+Mbit!
NOVÁ
NABÍDKA !
• Kabelová TV s novými
programy:
• Internet
v klidu a pohodě na internetu 150+Mbit!

…. mnoho dalšího!

• Kabelová TV s novými programy:

P O Z O R!
Informujeme vás!

Město Rokytnice nad Jizerou naší společnosti pronajal kabelové rozvody a infrastrukturu!

CO v rámci pronájmu sítě CHYSTÁME?

CO U NÁS MŮŽETE ZÍSKAT A VYUŽÍVAT?

• Internet s rychlostí 150+Mbit!
 Nový zákazník – Internet na 12 měsíců ZDARMA!

 •Rozšíření
TVTV
nabídky
o nové
programy!
Rozšíření
nabídky
o nové
programy (Golf Channel, IDX, AMC, PAPRIKA, Viasat History, Viasat Eplore, Viasat Nature,
Československo,
Sport1,–Sport2,
Sport5, na
CS FILM,
CS MINI,
FILM HOROR) za služby internet.
 Stávající
zákazník
10% slevu
ročním
předplatném

 •500
Kč na ruku za
doporučení
nového6/2018
zákazníka!
Modernizaci
celé
sítě v termínu
– 8/2018

 Pevný telefon – volejte si se sousedy zdarma bez paušálních poplatků!
…. mnoho dalšího!
• Výměnu modemů v domácnostech – do 8/2018
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DOTAČNÍ PROGRAM města Rokytnice nad Jizerou 2018
Přehled schválených projektů
V rozpočtu města je vyčleněno:
220.000,- Kč, rozděleno bylo: 206.000,- Kč
(rezerva pro individuální dotace)
Hodnotící komise na svém zasedání dne
11. 4. 2018 rozhodla o rozdělení částky takto:
Žadatel
Název projektu

Schválená částka

1. Svaz důchodců Vilémov

Aby člověk nebyl ve stáří sám.................... 8.000 Kč

2. KČT Rokytnice nad Jizerou,
		odbor TJ Spartak

Cykloturistická expedice „Máchův kraj“... 5.000 Kč

3. KČT Rokytnice nad Jizerou,
		odbor TJ Spartak

HETOS, 43. ročník ....................................... 2.000 Kč

4. Sedláček Jakub

Závody v silovém trojboji.......................... 10.000 Kč

5. Luniaczek Petr
Kouzlo lidových chaloupek
v Rokytnici nad Jizerou................................ 6.000 Kč

6. Klub důchodců v Rokytnici n. Jiz. –
		Neťuková Dana

Aby nikdo nebyl sám................................. 10.000 Kč

7. Schneider Robert –
		KVZ Rokytnice nad Jizerou

8. Hartych Stanislav

16. Starý kravín, o.s.

RNL 2018 (Rokytnická neregistrovaná liga
– kuželky)...................................................... 7.000 Kč

9. Vančura Václav, Navrátilová Veronika
Mistrovství světa a Mistrovství Evropy v mushingu
off-snow...................................................... 20.000 Kč

10. TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s.,
		Alpin klub
Skialpinistické závody
„O Dřevěného Krakonoše 2018“............... 5.000 Kč

11. TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s.,
		Paraglide club
Závod v historickém lyžování Vo zlámanou grešli Memoriál Borka Nechanického
a společenský večer.................................... 8.000 Kč

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

Olympiáda dětí a mládeže 2018................ 5.000 Kč

13. TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s.,
		Lyžařský klub
21. ročník horského běhu Rokytnice n. J.
– Dvoračky.................................................... 8.000 Kč

14. TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s.,
		oddíl kuželky

Pronájem kuželny ve Vrchlabí................... 5.000 Kč

17. Spolek Soví vrch
Dětský tábor Mařenice – zkvalitnění
údržby táborového pozemku.................... 7.000 Kč

18. Myslivecký spolek Hořec
		Jablonec nad Jizerou
Společenstevní honitba Stráž – Rokytnice nad
Jizerou, Jablonec nad Jizerou...................... 4.000 Kč

19. Herberová Pavlína
Snowkitingové a kitingové
expedice a závody..................................... 15.000 Kč

20. KČT Rokytnice nad Jizerou,
		odbor TJ Spartak
Novoroční výstup na Strážník
bez kyslíkových přístrojů............................ 2.000 Kč

21. Domov důchodců
		Rokytnice nad Jizerou

Putování s Krakonošem – 4. ročník.......... 4.000 Kč

22. SDH Rokytnice nad Jizerou

Hasičský ples................................................ 3.000 Kč

23. SDH Rokytnice nad Jizerou

Činnost kroužku mladých hasičů.............. 8.000 Kč

24. Nedvěd Jiří ml. / Horská služba
Činnost Horské služby Rokytnice nad Jizerou

15. SDH Vilémov
Podpora celoroční činnosti
hasičské mládeže ....................................... 7.000 Kč

Střelnice Hradsko........................................ 7.000 Kč

Dřevo-socho-kování.................................. 40.000 Kč

v zimní a letní sezóně................................ 10.000 Kč

CELKEM

206.000 Kč

Schváleno radou města dne 23. 4. 2018
usnesením č. 97/2018

VHS Turnov informuje
Rokytnice nad Jizerou – výstavba vodovodu
v lokalitě Vilémov a prodloužení vodovodu
a kanalizace v Dolní Rokytnici
V polovině dubna letošního roku byly zahájeny stavební práce na
společné akci – výstavbě vodovodu do lokality Vilémov a na výstavbě
vodovodu a kanalizace v Dolní Rokytnici. Investorem akce je Vodohospodářské sdružení Turnov.
První investice je vyvolána na základě požadavků města, aby do
této lokality byl zaveden veřejný vodovod. Důvodem je, že dosavadní
soukromý vodní zdroj a vodovod budou v nejbližší době odstaveny
z provozu – výstavba zásobního vodovodního řadu délky 1 600 m,
včetně 36 ks veřejných částí přípojek v lokalitě Vilémov. Po dokončení
výstavby vodovodu dojde k obnově komunikace v celé šíři. Součástí
akce je i výstavba veřejného osvětlení, při níž je investorem město.
Druhá část díla byla vyvolána požadavky vlastníků nemovitostí
a je standardním rozšířením vodovodní a kanalizační sítě v dnešní zástavbě, kam nedošla akce Čistá Jizera. Předmětem je výstavba 670 m
zásobního vodovodního řadu a 340 m splaškové kanalizace v Dolní
Rokytnici, včetně realizace cca 15 ks veřejných částí vodovodních a kanalizačních přípojek. Po dokončení realizace řadů dojde k úplné obnově komunikace.

Jedná se tedy o dlouho připravované aktivity VHS Turnov a města
Rokytnice nad Jizerou, které bylo vhodné realizovat v jeden rok a pod
jednou zakázkou. Dodavatelem díla byla vybrána na základě veřejné
poptávky kvalitní a osvědčená firma ŠEBESTA VHS, v.o.s. z Jablonce
nad Nisou. Projekční cena celého díla byla ve výši 20,7 mil. Kč bez
DPH, vítězná nabídka dodavatele ve veřejném poptávkovém řízení
byla nabídnuta ve výši 18,8 mil. Kč bez DPH. Stavební práce budou
probíhat v obou lokalitách do začátku října letošního roku.
Tato akce je finančně velmi náročná, a proto jsme na ni museli
získat dotace z Libereckého kraje a MZE. K těmto úspěšně získaným
dotacím jsme pak připojili vlastní peníze VHS Turnov a velkou částkou
přispělo ze svého rozpočtu i město.
Omlouváme se obyvatelům obou lokalit za dočasná omezení během výstavby. Věříme, že po zdárném dokončení obou investic budou kvalitně sloužit pro každodenní život obyvatel města.
Bc. Ondřej Šimůnek
investiční technik VHS Turnov
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Pečovatelská služba
Radosti a strasti
provozování pečovatelské
služby v Krkonoších
Naše firma ZDRAVOŠ PÉČE, s. r. o. poskytuje terénní zdravotní ošetřovatelskou péči
a pečovatelskou službu v horské oblasti
Krkonoš a částečně Jizerských hor několika
desítkám klientů, převážně starším seniorům, ale i dalším osobám se zdravotním
postižením.
V roce 2005 jsem nepřemýšlela o ojedinělosti firmy takovéhoto typu, ale cítila jsem
nutnost pokrýt potřeby klientů komplexně.
Takže: jsme opravdu terénní pečovatelská
služba, která vznikla prvotně jako přívěsek
ke službě Domácí zdravotní ošetřovatelské
péče, posléze jako rovnocenný partner k vykrývání sociálních potřeb.
Z úvazku sestry 0,5 vyrostla firma o 11
zaměstnancích, která nyní zdravotně, sociálně, zdravotně-sociálně a sociálně-zdravotně
(jsme na zdravotně sociálním pomezí) zabezpečuje potřebné v terénu hor, v oblasti demograficky a geograficky specifické, odlišné
od většiny ostatních oblastí, kde sezónnost,
pohraničí, potřeba vozů 4 x 4, řízení v těžkém
terénu a vysoká spotřeba pohonných hmot
situaci neusnadňují.
Nyní, po 13 letech provozu, již mohu říci,
že všechno jde, když se chce. A samozřejmě
to jde především díky skvělému týmu, který
s drobnými výkyvy dělá vše potřebné, díky
mému manželovi, díky spolupráci s představiteli a zastupiteli měst a obcí, díky osvíceným tajemníkům a vzájemné komunikaci,

která posléze vede ke konstruktivnímu cíli.
Nelze zapomenout na spolupráci s krajem
a jeho úředníky i spolupráci s ostatními
poskytovateli.
Poskytování péče ve všech stupních příspěvku na péči a možnost pro tyto potřebné
setrvat doma co nejdéle, pokud se podaří
nastavit stereotypy péče s rodinou – to vše
určitě stojí za tu námahu.
Trápí nás to, co všechny: politický populismus, který nesmírně ovlivňuje atmosféru
až na tom „ocásku“ u pracovníků poskytujících péči (ale nikdo nevíme, kdy budeme
podobné služby potřebovat!), boj o každou
korunu při vícezdrojovém financování ve
vyrovnaném rozpočtu 0 od 0, nejistota, odchod mladých za prací jinam nebo to, že není
zasíťována službami periferie naší země,
malé obce I. typu. My například obstaráváme klienty v obcích I. a II. typu – neumím si
představit, že úředník či starosta obce I. typu
půjde do poskytování pečovatelských služeb,
že si troufne do administrativně a byrokraticky rozbujelého systému, který je v každém
z krajů pojímán jinak. Rozúčtovat základní
rozpočet firmy vůči jednotlivým obcím a jejich příspěvkům, když jedna obec je v údolí,
druhá na kopci, třetí má x přilehlých osad, je
opravdu „zábava“.
Jsme v režimu pověření, tak účtujeme…
Někdy je i veselo
No, vždycky to není procházka k Růženčině zahrádce, ale máme i radostné okamžiky,
které též znáte všichni, kdo trochu „přičichnete“ k práci s lidmi.

Například o Vánocích přijde pečovatelka
ke klientce, která žije s manželem, ten už moc
neslyší, a ptá se jich, jak tráví Vánoce.
On říká: „No, sejdem se a máme besídku
a pijem dvanáctku“.
Pečovatelka: „Tak vy jste měli besídku? To
je fajn.“
On: „Ne desítku, dvanáctku“. Paní nic. Pečovatelka „lehla“ smíchy.
Nebo:
On jede na vyšetření do nemocnice a říká
své ženě: „Ne, že budeš dělat skopičiny!“
Pečovatelka: „No vidíte, jaký má o vás
strach.“
Paní: „Houby strach, bojí se, aby nezůstal
sám.“
No řekněte, není u nás krásně?
Kam nedojedou auta, musí se jít pěšky,
úraz při cestě do práce, zlomená ruka, noha,
totální havárie vozu z cizího zavinění, do
14 dní nabourané druhé auto.
Všechno se dá přežít, pokud existuje týmová spolupráce a ochota věci řešit.
Vždyť i na horách žijí lidé, jako všude jinde, a také oni potřebují pomoc a mají právo
ji dostat.
Možná by tento článek mohl přispět k zamyšlení a diskuzi o službách na periferii naší
země nebo k návrhu, jak tuto péči v okrajových regionech zabezpečit.
Za tým firmy ZDRAVOŠ Jana Černá
www.cerna-domacipece.cz
 Zdroj článku: Odborný časopis Sociální služby, březen
2018, vydavatel APSS ČR, Vančurova 2904, 390 01 Tábor

Eprona, a. s. Rokytnice nad Jizerou
hledá nové zaměstnance na tyto pracovní pozice:
1. dělník/dělnice na elox
2. svářeč – brusič
3. programátor CNC
4. elektronik – osazovač PS
5. elektromechanik
6. operátor CNC strojů – frézka soustruh
7. dělníky do výroby
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PRO SVÉ ZAMĚSTNANCE NABÍZÍME:
• závodní stravování
• bezúročné půjčky
• motivační odměny
• jubilejní odměny
• dodatkovou dovolenou
• čisté pracovní prostředí
Vstřícné jednání je samozřejmostí, těšíme se na vás!
Informace na tel. čísle 481 549 127
e-mail: sekretariat@eprona.cz

Zpráva o bezpečnostní situaci
v územní části Rokytnice nad Jizerou za rok 2017
V průběhu kalendářního roku 2017 bylo v územní části obce Rokytnice nad Jizerou Policií ČR vyhledáno nebo občany oznámeno celkem
35 trestných činů, z nichž většina byla objasněna. Většina z těchto
trestných činů byla objasněna přímo policisty zdejšího oddělení, jiné
pak ve spolupráci s kriminální policií, jakož i s dopravním inspektorátem Územního odboru v Semilech. V některých případech pak není
šetření do současné doby ukončeno a prověřování těchto skutků pokračuje i nadále. V celkovém množství 35 trestných činů jsou nejčastěji evidovány majetkové trestné činy, zejména krádeže vloupáním či
krádeže prosté, a to celkem v šestnácti případech. Dále policie evidovala trestné činy zanedbání povinné výživy, ublížení na zdraví, zpronevěra, maření výkonu úředního rozhodnutí a jeden případ poškození
cizí věci. Posledně zmíněný trestný čin byl spáchán sprejerstvím, když
pachatel posprejoval barvou několik objektů na území města. Po časově náročném dokumentování této věci a po provedení důkladného
šetření se pak tento skutek podařilo policistům zdejšího oddělení objasnit.
Dalším druhem trestné činnosti je řízení motorových vozidel pod
vlivem návykových látek, které bylo v kalendářním roce 2017 řešeno
v jednom případě. Nemalou měrou se pak na výčtu trestné činnosti
podílí též krádeže motorových vozidel, které byly v kalendářním roce
evidovány celkem ve třech případech. Z tohoto počtu byly dva případy objasněny dodatečně, když se v jednom případě jednalo o krádež
ve stádiu pokusu, ve druhém případě se pak ve spolupráci se Službou
kriminální policie a vyšetřování Semily podařilo prokázat, že ze strany
oznamovatele, občana cizího státu, jde o podvodné jednání v úmyslu
vylákat plnění pojistné události.
Po linii tzv. autokriminality se dále příslušníci zdejšího oddělení
podíleli společně s okolními útvary Policie ČR na pronásledování a následném úspěšném zadržení pachatelů krádeží motorových vozidel
ze zahraničí. Jednalo se o případ, kdy od obce Harrachov po silniční
komunikaci č. I/14 ujížděla hlídce Policie ČR dvě odcizená, luxusní vozidla. Vozidla pachatelé odcizili z autosalonu v zahraničí a Česká republika sloužila pouze jako tranzitní země do dalšího státu. Jedno z těchto
ujíždějících vozidel později havarovalo, řidič tohoto vozidla ale ještě
stihl nasednout do druhého odcizeného vozidla. S tímto vozidlem následně pachatelé pokračovali riskantní a bezohlednou jízdou mj. přes
katastrální území Dolní Rokytnice po silniční komunikaci č. I/14. Řidič
vozidla neuposlechl pokynu k zastavení, a to ani po následném použití donucovacího prostředku - hrozby namířenou střelnou zbraní. Při
tomto navíc ohrozil životy zakročujících policistů, do kterých se snažil
v plné rychlosti najet. Následně bylo vozidlo pronásledováno rovněž
i hlídkou zdejšího oddělení. Řidič odcizeného vozidla svoji agresivní
jízdou ohrožoval i další účastníky provozu a dál pokračoval v bezohledné jízdě až do katastrálního území obce Poniklá, kde byl vytvořen
zátaras a oba pachatelé byli úspěšně zadrženi. Nutno doplnit, že jen
zázrakem při tomto zákroku nedošlo k žádné újmě na zdraví a ani ke
škodě na majetku. Tento případ byl mj. rovněž prezentován takřka na
všech televizních stanicích.
Na úseku přestupkového řízení pak v kalendářním roce 2017 šetřilo zdejší oddělení Policie ČR v Rokytnici nad Jizerou, v územní části
obce Rokytnice nad Jizerou, celkem 47 přestupků. Ve většině případů
se jednalo o přestupky proti majetku, dále proti občanskému soužití
a v neposlední řadě též proti veřejnému pořádku. Z těchto přestupků
převažují zejména různá poškození věcí se škodou menšího rozsahu,
tedy škoda nenaplní skutkovou podstatu trestného činu. Následují
krádeže věcí hodnoty menší než nikoli nepatrné (do 5 tisíc Kč), dále
jde o rušení nočního klidu, drobné ublížení na zdraví a napadení. Další
kapitolu pak tvoří přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu. Za rok 2017 bylo evidováno celkem 135 přestupků na úseku
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v katastru města Rokytnice nad Jizerou. Drtivá většina těchto přestupků byla projednána v příkazním řízení uložením pokuty na místě. V rámci posledně uvedené
problematiky pak bylo ve dvou případech řešeno řízení motorového

vozidla po požití alkoholického nápoje a v jednom případě též řízení
motorového vozidla po požití návykové látky.
Závěrem této zprávy o bezpečnostní situaci nám dovolte, abychom poděkovali zástupcům místní samosprávy, zejména pak pracovníkům městského úřadu v čele se starostou města Ing. Matyášem,
a to za velmi pozitivní a obětavý přístup při řešení otázek bezpečnosti
v našem městě. Další oblast, kterou musíme v rámci této zprávy zmínit, je rovněž i zprovoznění kamerového systému města, který i nám
ve značném množství případů napomohl k objasňování trestných
činů, přestupků a jiných forem protiprávního jednání.
Na velmi vysoké úrovni je pak i spolupráce s Městkou policií, dále
se Sborem dobrovolných hasičů a v neposlední řadě též s učitelským
sborem MŠ a ZŠ v Rokytnici nad Jizerou.
Úplným závěrem nám pak dovolte, abychom touto cestou poděkovali rovněž všem občanům, kteří přispěli k objasnění jakéhokoliv
protiprávního jednání a pevně věříme, že vzájemná spolupráce bude
pokračovat i v nadcházejícím období. Pro příslušníky zdejšího oddělení Policie ČR je vždy povzbuzením, když od našich spoluobčanů, ale
i od návštěvníků našeho města, můžeme slyšet, že se v tomto městě
cítí bezpečně. A přesně o toto nám vždy šlo a půjde i nadále.
Územně odpovědní policisté:
prap. Karel Kučera		
prap. Radek Novák		
prap. Josef Janeček
pprap. Roman Zelinka

komisař:
npor. Josef Šelep
vedoucí OOP Rokytnice nad Jizerou
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Pokračování z titulní strany

CO VÁS PŘIVEDLO K MUSHINGU?
Pavel: Ze začátku jsem pouze po závodech doprovázel svoji ženu.
Jednou jsem si však půjčil na závod psa od kamaráda a už to bylo...
Pak už jsme si pořídili Abby.
Verča: V době, kdy jsem se věnovala sportovnímu výcviku psů, se
mi do rukou dostala dospělá fenka, která byla velmi temperamentní,
nevychovaná a také ne moc hodná. Hledala jsem způsob, jak ji unavit
a zároveň ji mít stále pod kontrolou. Jezdit s ní v zápřahu na kole byla
skvělá aktivita, bezpečná pro všechny strany. Pak už byl jen krůček
k tomu, pořídit si psa speciálně pro tyto závody.
Vašek: Pořídil jsem si psa, se kterým jsem se primárně chtěl věnovat záchranářskému výcviku, což se povedlo a dnes je Bella služebním psem pro HZS Libereckého kraje. Aby zvládla dlouho pracovat při
pátracích akcích, musí mít velmi dobrou fyzickou kondici, takže jsem
ji začal budovat zapřaháním ke koloběžce. A koloběžce jsem také propadl, takže potom už jsem si dalšího psa pořídil na závodění.
A CO VÁS NA TOMTO SPORTU NEJVÍCE BAVÍ?
Verča: Pro dobrý výsledek zde musí podat stoprocentní výkon
oba, sportovec i pes, takže je to o skvělé souhře. Pes pro toho člověka musí chtít pracovat, nejde ho k tomu nutit. Zároveň musí člověk
rozumět mnoha odvětvím, výživě, tréninku svému i psímu, výcviku,
fyzioterapii…
Vašek: Asi to, že to není jen o dobrém načasování Vašeho tréninku, ale především o skloubení dvou živých bytostí. Dobře načasovat
formu obou a vše potom prodat na závodech je vcelku obtížné. Ale
ten prožitek, když vidíte, že pro Vás pes pracuje s radostí. Miluju, když
se ženu rychlostí přes 40 km / hod do zatáčky a vidím, jak si Čert přede
mnou nabíhá do zatáčky a při tom si vesele poštěkne. To Vám pak
běhá mráz po zádech a nesmírně si to užíváte.
Pavel: Spojení toho, co mám rád – sport a svou parťačku Abby :-)
POTŘEBUJETE K TOMU NĚJAKÉ SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ?
Vašek: Záleží na disciplíně, ale v podstatě se na to používá to samé
vybavení co bez psa. Kolo, koloběžka, běžky nebo běžecké boty :-) Pes
má potom na sobě speciální postroj, jezdec případně sedák a spojuje
je vodítko s odpružením. Hlavně to chce mít cit pro zvířata a motivaci
trénovat.
CO TAKOVÝ TRÉNINK OBNÁŠÍ? JAK PROBÍHÁ PŘÍPRAVA NA
SEZÓNU?
Pavel: Já se věnuji pouze canicrossu (běhu), takže musím natrénovat svého psa tak, aby zvládl potřebné tempo celý závod a po celou
dobu mi pomáhal. A hlavně také natrénovat sebe, abych tomu tempu
stačil. Prostě týmová spolupráce :-)
Vašek: Dalo by se říci, že příprava probíhá pořád. Pes se nedá zavřít do garáže nebo pověsit do skříně, takže i v době mimo sezónu
s nimi musíme chodit na procházky, cvičit a zaměstnávat jim hlavu.
Ale jakmile začne trénink na sezónu, což je od července do března,
tak je to nekonečný kolotoč. Začíná se na krátké vzdálenosti, asi 1 km
a ty se postupně prodlužují, v zimě to bývá kolem šestnácti kilometrů.
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Verča: Psům vadí teplo, takže z počátku v červenci musíme vstávat brzy ráno, nejpozději v šest už musíme být na trati. Každého psa
trénujeme zvlášť. Po tréninku musí přijít také nějaké protažení psů.
Potom musíme zvládnout odtrénovat sebe. A odpoledne většinou
chodíme nějaký kompenzační trénink. Hodně se psy plaveme.
JAK SE DAŘÍ SKLOUBIT SPORT, PRÁCI, RODINU?
Vašek: No, jelikož u nás doma mushingem žijeme všichni, tak to
nějak zvládáme.
Verča: Je to docela sranda, musíme mít dobrý časový plán, kdy
kdo co půjde dělat, kdy půjde pracovat, kdy hlídat dcerku, abychom
to všechno zvládli.
Pavel: Při přípravě na hlavní sezónu je to trochu složitější, ale má
výhoda je, že manželka také sportuje a závodí s pejsky, takže mi s tréninky pomáhá.
MÁTE UŽ NĚJAKÉ ÚSPĚCHY?
Verča: Pořád se zlepšujeme :-) Třeba v loňském roce se dařilo, podařilo se mi vyhrát Mistrovství Evropy v kategorii scooter a z Mistrovství světa jsem si přivezla dvě stříbrné medaile, z kategorie koloběžka
s jedním psem a koloběžka se dvěma psy. Obecně považuji za úspěch
to, že se mi daří se umisťovat již s druhou generací psů a také to, že
druhá generace psů je můj vlastní odchov.
Pavel: No, něco málo by se našlo, ale mezi ty největší patří dvě zlaté medaile z Mistrovství Evropy 2016, které se konalo v Novém Městě
na Moravě (v kategoriích canicross a štafety). Mezi další patří třeba
loňské třetí a druhé místo na ME v Itálii a nakonec krásné třetí místo
na Mistrovství světa v Polsku.
Vašek: Moje doména je především kategorie Scooter, tedy koloběžka s jedním psem. Se psem Čertem se mi podařilo být dvakrát mistrem Evropy, jednou vicemistrem a nějaké tituly z MČR jsme si také
přivezli. Fenka Bella nezůstává v pozadí, před měsícem splnila atesty
Ministerstva vnitra pro plošné vyhledávání.
A CO LETOŠNÍ CÍLE?
Vašek: Je jich víc, ale mezi ty největší patří letošní MS v Polsku pod
organizací ICF, kde bych chtěl startovat na kole. Následovat bude ME
ve Švédsku, kde bych chtěl jet koloběžku. A hned poté se chci začít
připravovat na MS na sněhu, které proběhne v únoru ve Francii, kde
bych chtěl startovat v kategorii se dvěma psy.
Verča: Plány se v podstatě shodují s Vaškem s jediným rozdílem,
že se na obou of snow akcích, MS i ME, pokusím startovat ve dvou
kategoriích – kolo a koloběžka s jedním psem.
Pavel: Letos máme hlavně v plánu porodit potomka bez komplikací a pak zkusit zabojovat na MS v Polsku :-)
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Krkonoše – svazek měst a obcí

25 ×

Krkonošské cyklobusy 2018
Cyklobusy křižují region od Harrachova po Žacléř. Již patnáctým rokem
umožňují cyklistům i turistům překonat ta největší převýšení a vzdálenosti
a pak se vydat po značených cyklotrasách a turistických stezkách po krkonošských hřebenech. Následně pak sjíždět či sestupovat dolů do podhůří hor.

Letos budou cyklobusy v provozu od 2. června do 30. září 2018.
V červnu cyklobusy jezdí o víkendech, v červenci a srpnu denně, v září
ve čtvrtek, sobotu, neděli a ve svátek.
Vzhledem k plánovaným rekonstrukcím silnic však mohou být spoje až
o 10 minut opožděny.
Jízdní řády Krkonošských cyklobusů
naleznete na jednotlivých autobusových zastávkách, na webových stránkách dopravců či jsou v tištěné barevné
podobě k vyzvednutí v informačních
centrech regionu.
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Radiostop – zastávky v Kořenově
jsou obsluhovány poptávkově.

Harrachov, aut. nádr.
Harrachov, centrum
Harrachov, sklárna
Harrachov, Nový Svět, Na Mýtě
Kořenov, odb.
Kořenov, Martinské údolí
Kořenov, žel. st.
Kořenov, Martinské údolí
Kořenov, odb.
Harrachov, Nový Svět, Na Mýtě
Rokytnice n. Jiz., Vilémov
Rokytnice n. Jiz., host. U Kroupů
Rokytnice n. Jiz., náměstí
Rokytnice n. Jiz., Horní Rokytnice
Rokytnice n. Jiz., Františkov, odb.
Jablonec n. Jiz., H. Dušnice, Rezek
Vítkovice, kostel
Vítkovice, hotel Praha
Vítkovice, škola
Jilemnice, Hrabačov, křižovatka
Vrchlabí, autobusové nádraží
Lánov, křižovatka, terminál
Černý Důl, Čistá, křiž.
Černý Důl,nám.
Janské Lázně, Hofmanova bouda
Janské Lázně, Zátiší lanovka
Janské Lázně, Lesní Dům
Svoboda n. Úpou, hotel PROM
Svoboda n. Úpou, aut. st.
Svoboda n. Úpou, Maršov I
Horní Maršov, most
Hor. Maršov,Temný Důl, odb. M. Úpa
Pec p. Sněžkou, Vel. Úpa, náměstí
Pec p. Sněžkou, aut. stanice
Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, náměstí
Hor. Maršov,Temný Důl, odb. M. Úpa
Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn
Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy
Radiostop – die Haltestellen in Kořenov sind so
genannte Bedarfshaltestellen.
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SKUTEČNĚ PRAVDA O VODĚ?
Vážení občané,
v současné době se na některých místech v Rokytnici můžete setkat s podpisovými archy k Návrhu konání místního referenda o provozování vodovodu a kanalizace města samostatně.
Reakce současného vedení na sebe nenechala dlouho čekat. V letácích vyzývajících občany, aby podpisem nepodpořili referendum.
Věty o nezkušených lidech stojících za referendem, kteří mají nedostatečné informace o problematice, a kteří nechtějí vidět pozitivní výsledky posledních let. Strašení o vracení dotací, nepřesných informacích, hazardních krocích.
Já osobně si na rozdíl od současného vedení vážím lidí, kteří našli odvahu nejen svůj názor říci, ale také se pod něj podepsat. A nemyslím tím jen přípravný výbor, který podporuji a informace, které
jsem k této problematice získala, jim průběžně předávám. Ale myslím
všechny občany, kteří se dosud k návrhu konání referenda podepsali.
Referendum je totiž jedním z mála nástrojů přímé demokracie, kterým mohou občané rozhodovat a ovlivňovat chod v obci.
Přístup vedení se dal očekávat. VHS Turnov se blíží k rozhodnutí, jak dál. Ale v Rokytnici vedení nestojí o to sednout si ke kulatému
stolu, zahájit diskusi a najít nejvhodnější variantu pro město. Ne tu
nejpohodlnější. Tu nejvhodnější. I za cenu, že to bude stát čas, úsilí,
hodiny práce a vyjednávání. To je práce starostů – starat se a hledat
to nejlepší řešení pro občany.
Přestaňme se strašit vracením dotací, přestaňme tu házet miliony, které bude město muset zaplatit. Ano, vystoupení bude město stát peníze. Protože stanovy jsou napsány tak, jak jsou napsány.
Zaplatit musíme. Ale rozhodně to nebude několik desítek nebo dokonce stovek milionů. Vracení dotací? Existuje řada způsobů, jak se
tomu vyhnout. Problém je v tom, že chybí snaha. Mluvíme zde o cca
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10.
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Radiostop – busstops in Kořenov are
serviced on demand only.

 – For boarding, call +420 704 702 000
 – Pro nástup volejte 1 h. před
 – Zum Einstieg 1 st. vor der Busankunft
příjezdem autobusu na 704 702 000. einfach die Nummer +420 704 702 000 anrufen. at least 1 hour before the bus arrival.

Máte slovo

Fähr
Goes

15 ×
6

8.05
8.51
17.55 Jilemnice, autobusové nádraží
Trasa Pouze pro pěší.
8.07
8.55
17.59 Jilemnice, Hrabačov, křižovatka
Strecke nur für
8.17
9.03
18.08 Vrchlabí, u pivovaru
Fußwanderer.
8.20
9.15
18.20 Vrchlabí, autobusové nádraží
Line for walkers only.
8.22 za vybrané
9.17
18.23 a
Vrchlabí,
rozc. na
k nemocnici
10 mil. Kč / rok
vodné
stočné
území
Rokytnice.
Oprav8.25
9.20
18.26 Vrchlabí, Tesla
du bychom 8.29
sami provozování
Čímrozc.
to, že to zvládají jiní? Ni9.24
18.30nezvládli?
Vrchlabí, Kněžice,
8.31
9.26
Benecko, Mrklov, Na Křížovkách
kdo neupírá8.34
VHS Turnov,
že18.32
majetek
Rokytnice
rozšířen a opraven,
9.29
18.35
Benecko,
Mrklov, has.byl
zbrojnice
8.35
9.30
18.36
Benecko,vstoupila,
Mrklov, u Bubeníků
proto přece Rokytnice do VHS Turnov
aby se mohla připojit
8.36
9.31
18.37 Benecko, Štěpanická Lhota, Prakovice
k dotaci na akci
8.37 Čistá
9.32Jizera.18.38 Benecko, Štěpanická Lhota, u lomu
8.38
9.33
18.39
Benecko,vliv
Štěpanická
Lhota, Alfonska rozhodovat
Otázka si stojí jinak: Chci mít přímý
a stoprocentně
8.41
9.36
18.42 Benecko, Skalka
o majetku, jeho
za cenu odpovědnosti?
8.42 obnově
9.37 a ceně,
18.43 samozřejmě
Benecko, Hančova bouda
8.44jedním
9.39hlasem
18.45
Benecko, podřídit
hotel Kubát
Nebo chci být
z mnoha,
8.45
9.40
18.46
Benecko, Zlatá vyhlídkase většině, být solidár8.49členům
9.44 VHS a
18.50
Benecko,
Mrklov, Na Křížovkách
ní vůči malým
mít svůj
klid?
8.50
9.45
18.51 Vrchlabí, Kněžice, rozc.
Příjmy z území
města
patří
města.
8.54
9.49
18.55doVrchlabí,
TeslaNe na společnou hromadu,
8.56
9.51
18.57 mezi
Vrchlabí,
rozc. kRokytnice
nemocnici
z které se solidárně
rozděluje
členy.
také nedostane
9.10
9.54
19.01 Vrchlabí, autobusové nádraží
peníze z rozpočtu
např.
Liberce,
Jablonce,
Semil.
Proč by to také dělali
9.13
9.56
19.03 Vrchlabí, u pivovaru
9.21
11 Jilemnice, Hrabačov, křižovatka
– mají svých9.25
výdajů10.04
dost. 19.
10.08
19.15 Jilemnice, autobusové nádraží

8.01
8.0
8.0
8.12
8.16
8.18
8.21
8.2
8.2

Upoz
Hinwei
N

Současný návrh referenda navazuje na anketu, kterou pořádalo
město – co by podle občanů mělo být prioritou města. Tato problematika se umístila mezi prvními, občané tuto oblast považují za důležitou. Město je ale spokojeno s tím, jak je současný stav nastaven
a nic měnit nechce.

Závěrem chci jen připomenout, že podpisy sbíráme pro návrh na
konání referenda, tedy aby vůbec občané mohli o této problematice
rozhodnout, nikoli o jeho výsledku. Pokud se to podaří, mohou občané sami rozhodnout, zda zůstat ve VHS Turnov nebo odejít. Současná
hysterie ze sbírání podpisů je naprosto zbytečná. Každý má stejnou
možnost přesvědčit občany, že to jeho stanovisko je správné.
Tedy vezměme rozum do hrsti a využijme možnost, která je nám
nabízena. Podepišme návrh na konání referenda a tím se přímo podílejme na směřování města. Koneckonců my tu žijeme.
Alexandra Olaszová
zastupitelka města, členka Dozorčí rady VHS Turnov
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Fi n a n č n

Vážení občané,
na některých místech v Rokytnici nad Jizerou se můžete setkat
s podpisovými listinami k „Návrhu konání místního referenda o provozování vodovodu a kanalizace města Rokytnice nad Jizerou samostatně“. Zcela totožný návrh předložila paní Olaszová na jednání
zastupitelstva 25. 4. 2018, kde však zastupitelstvo konání z naprosto
logických důvodů neschválilo. Protože konání referenda ZM neschválilo, pokouší se jej „přípravný výbor“, stínově veden paní Olazsovou,
vyvolat na základě získaných podpisů vás občanů.
Bohužel za celou snahou o vystoupení z VHS stojí pouze „pocit“
několika jedinců, kteří o provozování vodohospodářské infrastruktury
nevědí vůbec nic, že bude pro naše město výhodnější a lepší si VH
majetek spravovat a provozovat samostatně a „pocit“, že pak bude
voda levnější.
Protože se jedná o velice vážnou věc, která může mít pro naše
město velmi závažné důsledky, chtěl bych vás touto cestou seznámit
s důvody, proč zastupitelstvo města referendum neschválilo a také
uvést na pravou míru zavádějící a nepravdivé argumenty uvedené
v odůvodnění návrhu referenda.

1) Výhody současného stavu – ve „výhodách současného stavu“ je
záměrně uvedena pouze jediná výhoda, že „Město přeneslo svou povinnost pečovat o majetek na VHS“. Pro uvědomění si hlavních výhod
současného stavu bych krátce připomněl, jak vypadal VH majetek
města v době, když o něj pečovalo samo město, s jakým majetkem
jsme vstupovali do VHS a jaký byl jeho rozsah v době vstupu oproti
dnešku.
Když jsme v roce 2005 vstupovali do VHS, byly k tomu tyto důvody
– zákonná povinnost dobudovat kanalizaci na území města, celkově
špatný stav vodohospodářského majetku města v Rokytnici a problémy s vlastní provozní společností. Město sice mělo relativně novou
čistírnu, ale byl vybudován pouze páteřní řad kanalizace a kanalizace
v lokalitě sídliště. Dobudování kanalizace v ostatních částech města
(Letní strana, Zimní strana, Horní Ves, Pod Sachrovým hřebenem,
zdravotní středisko, Rokytno…) bylo sice od poloviny devadesátých let
městem slibováno, ale nebylo z jeho strany nijak připravováno. V roce
2003, kdy jsem se stal starostou, byl zpracován pouze generel kanalizační sítě ze začátku devadesátých let, projektově však nebyl připraven ani metr kanalizace.
Stejně špatný byl stav u vodovodní sítě. Město provozovalo přibližně šest vodojemů a vodovodů, které byly technicky ve velmi špatném
stavu. Do několika z nich se v letním období musela dovážet voda cisternami, protože měly nedostatečné zdroje vody. V mnohých částech
města nebyl veřejný vodovod vůbec. V mnohých částech neumožňoval stávající vodovod z kapacitních důvodů napojení dalších objektů.
Jedinou investicí, kterou město v devadesátých letech v rámci vodovodu udělalo, byla úpravna Huťský potok s vodovodem do Horní vsi.
Důvodem tohoto špatného stavu byla především skutečnost, že
cena vody byla politicky držena velmi nízko a město tak nemělo peníze ani na zpracování projektových dokumentací, natož na potřebné
investice do oprav a dalšího rozvoje VH majetku. Navíc díky pozdějšímu zadlužení nemohlo ani žádat o dotace.
Díky vstupu do VHS a příjmům z vodného a stočného má dnes
město vyřešeny všechny problémy, kvůli kterým do VHS vstupovalo. Máme dobudovanou vodovodní a kanalizační síť v celé zastavěné
části, jsou opraveny všechny vodojemy a díky zokruhování vodovodní sítě je zajištěno ve všech vodojemech dostatečné množství vody.
Vodohospodářský majetek je kvalitně a profesionálně provozován
a spravován. Během našeho členství ve VHS bylo dobudováno více
než 15 km kanalizace, více než 14 km vodovodu, 2 nové vodojemy, intenzifikována úpravna vody Huťský potok, rekonstruovány vodojemy
v Horní Vsi a v Horním Koutě.
VHS investovalo do nových staveb a oprav v Rokytnici více než 263
mil. Kč, zajistilo dotace ve výši více než 135 mil. Kč. VHS se na těchto
investicích podílelo 63 mil. Kč, Město pak 65 mil. Kč (většinou v souvislosti s obnovou komunikací). I přes tyto úspěchy a neuvěřitelný rozvoj
nás v blízké době čekají další potřebné investiční akce jako například
řešení vodovodu v lokalitě koupaliště, rekonstrukce vodovodu sídli12

ště, dobudování kanalizace v několika okrajových lokalitách města
a zejména rekonstrukce čistírny odpadních vod. Investiční náklady na
tyto akce jsou v řádu několika desítek mil. Kč. VHS Turnov má v tuto
chvíli na tyto akce připravené projektové dokumentace nebo je připravuje.
Výhoda současného stavu tedy není pouze jedna,
ale je jich celá řada:
 město má zajištěnu profesionální správu svého vodohospodářského majetku a péči o něj
 za dobu členství byly dořešeny veškeré legislativní nedostatky týkající se vlastnictví i provozu vodohospodářského majetku (ochranná
pásma, pozemky, evidence majetku…)
 sdružením obcí do VHS Turnov vznikl silný a velký subjekt, který
díky tomu získal velmi výhodnou nabídku při výběru provozovatele v koncesním řízení
 při vyjednávání s provozovatelem o provozních záležitostech je
VHS Turnov odborně odpovídajícím partnerem
 bylo vyřešeno zásobování Rokytnice dostatečným množstvím
vody a v požadované kvalitě (zrušení malých nekvalitních zdrojů,
zokruhování sítí, dobudování vodojemů, intenzifikace úpravny…)
 díky VHS Turnov je zajištěna profesionální a odborná příprava investičních akcí a jejich realizace včetně dotačního managementu
 VHS Turnov díky kvalitně a profesionálně připravovaným výběrovým řízením realizuje investiční akce za velmi výhodné ceny
 VHS Turnov má velmi vysokou úspěšnost při získávání dotací
 díky VHS Turnov byl dobudován vodovod a kanalizace téměř do
všech částí města
 VHS Turnov má připravené další nezbytné investiční akce v Rokytnici ve výši několika desítek miliónů korun

2) Jako „nevýhodu současného stavu“ uvádí autoři návrhu referenda „malý vliv na stanovování ceny vody a na rozhodování o investicích a opravách v rámci VHS Turnov“. Na rozhodování ve VHS Turnov
máme stejně velký vliv jako ostatní města (2 hlasy, pouze Turnov má
3). Rozhodování v radě VHS není o velkém či malém vlivu. V radě VHS
Turnov jsem 15 let a nikdy během té doby nedošlo mezi starosty členských obcí k nedohodě o jednotlivých investicích. O ceně vody bylo
vždy rozhodováno podle jasných argumentů a politické sliby o nízké
ceně vody na toto rozhodování neměly naštěstí žádný vliv. Z pohledu
Rokytnice jsme politikaření s cenou vody už v minulosti zažili. Voda
byla sice tenkrát levná, ale vybrané vodné a stočné pokrylo s bídou
provozní náklady. Na obnovu majetku, opravy a rozvoj sítí nezbyla ani
koruna.
3) Další uvedenou „nevýhodou současného stavu“ je solidarita
s malými obcemi, kde je uvedeno číselné porovnání opotřebovanosti
majetku se snahou přesvědčit vás o tom, jak je náš majetek v dobrém
stavu a jak doplácíme na malé obce. Skutečnost je opět zcela jiná. Rokytnice je v rámci VHS „malou obcí“ a díky extrémně špatnému stavu
VH majetku, se kterým jsme do VHS vstupovali, jsme ze solidarity obcí
doposud hlavně těžili. Současný dobrý stav vodohospodářského majetku na území města je zásluhou investic VHS Turnov, které mohly
být realizovány právě díky „solidaritě“ ostatních obcí. To dokládá i skutečnost, že na území Rokytnice se nachází 11 % majetku VHS, ovšem
podíl na tržbách za vodné a stočné v Rokytnici je pouze 4,4 %.
4) Jako poslední nevýhoda je uvedeno „Koncese končící v roce
2020 a s tím související pravidla provozování – předpoklad dalšího
navyšování ceny“. Opět jen „pocit“, spekulace a strašení vás občanů.
V současné době probíhá v rámci rady VHS diskuze nad všemi možnostmi dalšího provozování vodohospodářského majetku ve správě
VHS Turnov po roce 2020. Na přelomu letošního roku budou o způsobu budoucího provozování majetku rozhodovat zastupitelstva všech
obcí. V tuto chvíli tedy ještě nikdo neví, pro jakou variantu provozování se členské obce rozhodnou. Zda toto rozhodnutí bude mít vliv na
cenu vody, nelze v tuto chvíli vůbec seriózně hodnotit.

5) Náklady na vystoupení z VHS – V návrhu referenda je uveden
v závěru odstavec „Odhad nákladů a způsob jejich úhrady z rozpočtu
města“, kde jsou uvedeny dva náklady, a sice náklady na provedení
místního referenda (ty jsou naprosto nepodstatné) a „náklady spojené s realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu (tzn. spojené
s vystoupením z VHS Turnov)“. Druhá část nákladů je organizátory
návrhu referenda vyčíslena na 20 milionů Kč, s tím, že náklady nelze
jednoznačně stanovit, ale že se budou hradit pomocí úvěru.
A tady je právě ten největší problém a riziko pro naše město, které organizátoři návrhu referenda nechtějí vidět, a který bude mít na
finanční náklady při případném vystupování z VHS zásadní vliv. Při
případném vystupování z VHS by město muselo kromě zajištění vlastního provozování vyřešit převod vodohospodářského majetku z VHS
na město. Zde je třeba si také uvědomit, že se jedná o majetek, který
byl většinou pořízen za dotační peníze. Podle stanov VHS se majetek
vypořádává následovně:
 původní majetek převedený na VHS při vstupu vypořádává za
shodných podmínek jako při vstupu člena do VHS, pokud se vystupující obec a VHS nedohodnou jinak
 zhodnocení původního majetku člena svazku po vzájemné dohodě – do původního majetku města se nainvestovaly veliké peníze,
takže tato částka určitě nebude zanedbatelná
 nesplacené závazky úvěrů náležící prokazatelně k převáděnému
majetku převezme vystupující obec jako svůj závazek – zde se jedná
o nesplacenou jistinu úvěru na Čistou Jizeru, která je k 31. 12. 2017
ve výši 15.298.317,- Kč.
Co se týká majetku pořízeného z dotací, je zde největší problém.
Dotace na Čistou Jizeru byla ve výši cca 120.000.000,- Kč. Součástí
podmínek poskytnutí této dotace je vždy zajištění udržitelnosti, která
je sledována po dobu 10 let od ukončení realizace projektu. Ukončení
realizace projektu se počítá od vydání kolaudačního rozhodnutí, což

Potřebujeme místní
referendum v roce, ve
kterém máme komunální
volby?
Vážení spoluobčané,
jistě jste v posledních dnech zaregistrovali
aktivity kolem podpisových listin na podporu
konání místního referenda na téma setrvání
města Rokytnice nad Jizerou ve Vodohospodářském sdružení Turnov. Této aktivitě předcházel návrh části zastupitelů, kterým chtěli
schválit konání tohoto místního referenda.
Tento návrh byl však po rozsáhlé diskuzi velkou většinou zastupitelů zamítnut.
V tomto svém příspěvku bych Vás rád seznámil alespoň s některými důvody, proč jsem
i já hlasoval proti konání referenda. Skutečně
potřebujeme místní referendum v roce, ve
kterém se konají komunální volby? Rád bych
odpověděl na otázku položenou v názvu článku hned v jeho úvodu: Ne, nepotřebujeme!
Komunální volby, tj. výběr zastupitelů, jsou
přece legitimním a naprosto dostatečným
nástrojem, jak v rámci demokratického systému vyjádřit svůj názor, a jak aktivně ovlivnit
další směřování města, ve kterém žiji. Navíc se
jedná o nástroj, který zvoleným zastupitelům
dá mandát prosazovat svůj volební program
jako celek, nástroj, který určí směřování města
i v dalších důležitých otázkách, protože město
přece není jen „vodovod a kanalizace“…

byl v případě Čisté Jizery rok 2012. Doba udržitelnosti tedy končí až
v roce 2022. Po celou dobu udržitelnosti je převedení předmětu podpory na jinou osobu hodnoceno jako porušení základních podmínek
dotace. Díky provázanosti udržitelnosti s tvorbou příjmů z vodného
a stočného ve VHS Turnov a dalším souvislostem byla poskytovatelem dotace vždy odmítnuta možnost převodu předmětu podpory.
Pokud by tedy došlo podle návrhu organizátorů referenda
k převodu VH majetku z VHS Turnov na město v roce 2021, bylo
by to poskytovatelem dotace na Čistou Jizeru bráno jako porušení podmínek dotace a v důsledku toho by město muselo VHS
uhradit povinný odvod dotace ve výši 120.000.000,- Kč.
Kromě výše uvedených nákladů by město čekaly ještě nezanedbatelné náklady v souvislosti se založením nové vlastní provozní společnosti. Jedná se zejména o náklady na pořízení služebního vozu,
vybavení kanceláře (nábytek, PC, software), odkup monitorovacího
a zabezpečovacího systému na objektech, pořízení vybavení a nářadí,
náhradních dílů a mnohé další.

Vážení občané,
nepodepisujte, prosím, podpisové listiny k návrhu konání
místního referenda jen z toho důvodu, že je vám slibována levnější voda. Referendum je podle mého názoru díky blížícím se
komunálním volbám zbytečné. Rozhodněte o tom, zda vystoupit
z VHS Turnov právě v rámci komunálních voleb v říjnu tohoto
roku tím, že dáte hlas kandidátům, kteří vám budou vystoupení
z VHS Turnov slibovat. V případě úspěchu ve volbách vám pak
budou moci tito lidé na svoji plnou zodpovědnost ukázat, jak zajistí vystoupení z VHS a jak budou umět vodohospodářský majetek města provozovat a spravovat samostatně.

Naopak konání referenda na konkrétní navržené téma přinese s velkou pravděpodobností patový stav pro velkou část zvolených
zastupitelů, kdy tito zastupitelé budou řádně
zvoleni v komunálních volbách, ale výsledkem
referenda budou nuceni dělat něco, s čím nesouhlasí, co ve svém předvolebním programu
neměli nebo dokonce ve svém volebním programu veřejně deklarovali naprosto opačný
záměr, než jaký bude plynout z výsledku referenda. Takoví zastupitelé pak nebudou mít
jinou možnost, než výsledek referenda nerespektovat nebo se rovnou vzdát svého mandátu a na funkci zastupitele rezignovat. Proč
by to ale měli dělat, když svůj mandát získali
v řádných volbách??!
V případě konání referenda tak v Rokytnici nad Jizerou může reálně nastat situace, kdy
většina zvolených zastupitelů nebude s výsledkem referenda souhlasit a svého mandátu
zastupitele se vzdá. Roztočí se tak kolotoč událostí, který může vést až k předčasným volbám
a v každém případě bude znamenat úplnou
paralyzaci chodu místní samosprávy. A to je
skutečně něco, co se dotkne každého z nás.
Když to shrnu a velmi zjednoduším, může
výsledek referenda znamenat pouze a jen konání dalších voleb. A znovu se zeptám – má
smysl konání referenda, když v letošním roce
už jedny komunální volby máme? Chtěl bych
proto apelovat na všechny z vás, které myšlenka místního referenda na téma setrvání města
Rokytnice nad Jizerou ve VHS Turnov oslovila
– místo referenda jděte raději volit! Zajímejte

Petr Matyáš, starosta
se o názory jednotlivých kandidátů na funkci
zastupitele a volte ty kandidáty, se kterými se
v zásadních otázkách dalšího směřování našeho města shodujete. Jenom tato varianta Vám
zaručí, že nově zvolené zastupitelstvo bude
složeno z lidí, kteří budou ochotni realizovat
myšlenky a vize, se kterými se ztotožňujete.
Naopak referendum může způsobit pouze nestabilitu a chaos.
A protože na funkci zastupitele v podzimních komunálních volbách hodlám kandidovat
i já, začnu u sebe – jsem zásadně proti vystoupení města Rokytnice nad Jizerou z VHS Turnov. V případě, že v podzimních komunálních
volbách získám mandát zastupitele, udělám
vše pro to, aby Rokytnice členem VHS Turnov
i nadále zůstala. Věřím, že pokud se k této
otázce podobným jasným způsobem vyjádří i ostatní kandidáti, bude Vaše rozhodování
v podzimních komunálních volbách v podstatě jednoduché a žádné referendum skutečně
není potřeba. Navíc bude zaručeno i to, že do
zastupitelstva budou zvoleni ti kandidáti, kteří
i v otázce dalšího nakládání s vodohospodářským majetkem města zastupují většinu voličů.
Závěrem bych chtěl vyzvat členy přípravného výboru, aktivisty, kteří pomáhají podpisové
listiny šířit, a ty, kteří již svůj podpis připojili,
aby v podzimních komunálních volbách kandidovali na funkci zastupitele a deklarovali tak
tím svou ochotu a schopnost uvést myšlenky,
které zastávají, do reality.
Petr Kadavý – místostarosta města
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Pohled na dění v Rokytnici očima VHS Turnov
Když jsme před více jak deseti lety přebírali městský vodohospodářský majetek do vlastnictví a péče Vodohospodářského sdružení
Turnov, tak jsme si opakovaně potvrzovali, jak moudré rozhodnutí
tehdy vedení Vašeho města učinilo. Majetek byl v žalostném stavu.
Třeba střecha čerpací stanice pitné vody v Horní vsi měla nespočet
děr a skvělý provozní mistr pan Ing. Sirůček mi říkal, jak více let žádá
město o její výměnu. A že stále jen slyší výmluvy na peníze, na jiné
městské investiční priority nebo na složitou přípravu. Pak mi také
řekl, že nám nevěří, a že i my budeme tohle jednoduché dílo odkládat
mnoho let. Mýlil se.
Tohle byla však jen drobná epizoda, Město nemělo žádnou vodohospodářskou koncepci, nevytvořilo tým, který by se staral speciálně
o vodárenství. Akutně hrozil nedostatek vody na základní každodenní
potřebu města, chyběla kanalizační síť v mnoha lokalitách, nebyly nastaveny žádné kvalitativní ukazatele provozu. Město bylo předlužené
a zavalené řešením jiných problémů, než bylo vodárenství. A přesto
se už tehdy ve městě vybíralo vodné a stočné ve stejné výši jako v Turnově, kde byla situace daleko lepší. Pro objektivitu ale také uvedu,
že jsme narazili také na dvě pozitivní věci, které se pro nás staly do
dnešních dní motivací. Město se nejlépe ze všech staralo o odvedení
dešťových vod a mělo postavenou skvělou čistírnu, která aktuálně již
několik let přesluhuje a dává nám šanci řešit jiné problémy.
Ve spolupráci s vedením města a jeho zastupiteli jsme proto začali postupně úplně měnit vodárenství v Rokytnici nad Jizerou. Plníme
koncepční cíle i každoroční investiční plány. Zvládli jsme ohromné

dotované akce. Díky dvěma novým vodojemům a lepšímu propojení vodárenské soustavy bude ve městě navždy dostatek pitné vody.
Neevidujeme akutní vodárenské hrozby. Provoz je díky odpovědným
pracovníkům SčVK i zázemí celé firmy zabezpečen ve vysoké kvalitě
a bezpečnosti. Zástupci města se podílejí na řízení fungujícího VHS
Turnov. Rozhodli jsme se pro cestu maximálního množství dotací,
vysoké, ale stále ještě přijatelné ceny vodného a stočného i cestu
významné finanční podpory města. Nechceme schovávat hlavu do
písku a přesouvat problémy k řešení na příští generaci a využívat laciné popularity nízké ceny. Chceme tvořit finanční zdroje a postupovat
v obnově majetku. Máme jasné investiční plány do budoucna a všichni vymýšlíme ideální vlastnicko-provozní stav pro roky 2021 – 2030.
Představa, že někdo může chtít tento stav změnit a navrátit město o 15 let zpět – do časů, které jsem popsal v úvodu – a zaplatit za
to ještě desítky nebo dokonce stovky městských milionů korun – je
nesmyslná a postrádá jakoukoliv logiku. I veškeré státní koncepce
a doporučení odmítají členění vlastnictví a provozu do menších celků
a doporučují kvůli kvalitě provozu a řádné péči o majetek pravý opak.
Pitná voda a odkanalizování nejsou legrace. Nemělo by se s nimi
hazardovat a neměly by sloužit v předvolebním boji ani jako záminka.
A pokud lehkomyslní organizátoři podpisové akce na podzim do voleb půjdou, tak bych nepřál Vašemu městu, aby byli zvoleni. Za sebe
i celé VHS Turnov mohu doporučit obyvatelům města jediné – nepodpořte konání referenda a tím pomůžete zachovat dnešní stav pozitivní spolupráce města a VHS Turnov v prospěch Vás všech.
Ing. Milan Hejduk – předseda rady VHS Turnov

Základní škola Rokytnice nad Jizerou
Absolventi naší školy ve školním roce 2017/2018
Z letošní deváté třídy vychází 15 žáků. Všichni byli na základě výsledků přijímacího řízení a prospěchu přijati na střední školy a odborná učiliště – 4 žáci nastupují na gymnázium, 7 žáků odchází na SOŠ a 4 žáci odcházejí na SOU. Za celou školu jim přeji, ať se jim daří a ať jsou ve svých
nových působištích spokojeni.
Je konec školního roku, takže přeji všem dětem a zaměstnancům školy krásné, příjemné a klidné prázdninové dny plné slunce.
Odpočiňte si a v září zase na shledanou.
BZ

Nově otevřené kadeřnictví

Hledáme

spolehlivou paní na

úklid
apartmánů
v Dolní Rokytnici
(nejlépe dvě)

Letní a zimní sezóna,
pracovní doba zpravidla
sobota od 10.00 do 15.00 hodin

Rokytnice nad Jizerou, Horní 548
provozní doba dle objednání

732 102 305

Těší se na Vás Lucie Jonová
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Tel: +420 607 629 354, +420 725 112 560,
E-mail: roubenka.verunka@gmail.com

Mateřská škola Horní Rokytnice
S blížícím se koncem školního roku se hlásíme s posledními zprávičkami ze „žluté školičky“.
Měsíc duben patřil závěrečným lekcím „Školy sportu“, kde děti po
absolvování základů různých sportovních disciplín získaly krásnou
medaili a malý dáreček. Trenéři na oplátku dostali od dětí vlastnoručně vyrobené medaile a sladkou odměnu. Také jsme se podíleli na
akci „Ukliďme Česko“ a vyčistili okolí od školky po horní školu, kapličku
a „příroďák“. Poslední aprílový týden patřil kultuře – opět nás navštívilo loutkové divadlo, tentokrát s pohádkou „O Honzovi“ a dva dny poté
následovalo vystoupení pejsků.

První květnový týden jsme zakončili požárním poplachem, který
díky Sboru dobrovolných hasičů vypadal vskutku věrohodně, a to i díky
hustému dýmu, kdy děti při evakuaci ztrácely orientaci. Po záchraně
jejich spolužáka a paní učitelky následovala prohlídka hasičské techniky, včetně hašení na cíl. Chtěli bychom poděkovat všem zúčastněným
hasičům za jejich ochotu, nadšení, trpělivost a vstřícnost k dětem.
Celý květen se nesl ve znamení projektů. Malé Berušky
s projektem „Zahradníci“ poznávaly jarní kytičky, vyhledávaly a poznávaly v atlase
rostlin, učily se o různých
kytičkách písničky a básničky,
společně zasadily semínka
zeleniny a pozorovaly, jak klíčí. Sluníčka se zase věnovala
projektu „Afrika“, na globusu
si ukázala kontinent, povídala si o fauně, floře a kultuře,
namalovala si některá zvířátka, naučila se básničky, písničky, tanečky, technikou kašírování vyrobila masky. Celý
projekt vyvrcholil vystoupením na besídce věnované
maminkám.
V tomto měsíci jsme zahájili ozdravnou kúru v Solné jeskyni. Díky
Silvě Martinkové, které bychom chtěli touto formou poděkovat, mohou naše děti opět využívat blahodárných účinků soli.
Zakončili jsme také kroužek keramiky v DDM pod vedením Lenky
Mařasové. Naše výrobky si na půdu, kde se výstava všech dětských
prací konala, přišli prohlédnout i naši mladší kamarádi, které kroužek
teprve čeká.
Závěr května patřil výletům… Nejdříve čarodějnicko-skřítkový na
Staré Hrady, který jsme si díky ochotě a organizačním schopnostem
pana Michala Banýra užili i přes adrenalinový začátek.

Poté následoval výlet na Dvoračky a Štumpovku, kdy nás pokyny
od Krakonoše doprovázela sojka Práskačka nejdříve k ukrytému pokladu, poté na Štumpovku, kde jsme si opekli buřty a dostali vynikající večeři - řízek s kaší (někteří nejmenší jedinci se večeře nedočkali,
protože usnuli). Ti odvážnější zde i přespali a druhý den se opět pěšky
vrátili do školky.
Děkujeme manželům Petře a Jiřímu Pouchovým za jejich prvotřídní servis a ochotu!!!

V červnu se chystáme k paní zubařce Lucii Císařové na návštěvu
zubní ordinace s besedou o zoubkách, dokončíme ozdravnou kúru
v solné jeskyni a na závěr měsíce se rozloučíme s našimi předškoláky
Maturitou a posledním přespáním ve školce.
Krásné, prosluněné dny
vám přejí dětičky a kolektiv pracovníků
ze „žluté školičky“
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Mateřská škola Dolní Rokytnice
CO SE NÁM LÍBILO
6. 4. 2018 | Uklízíme Česko
 Všechna oddělení se zapojila do úklidu
okolí naší školky, děti byly rády, že pomohou uklidit přírodu a zvířátka budou mít
v lesíku čisto.
 Děti z Dráčků si s sebou na vycházky nosí
dětské atlasy květin, trav, stromů a keřů.
Od září už rozpoznají 14 druhů květin
a 11 druhů stromů ve svém nejbližším
okolí. Zajímají se také o různé druhy hmyzu, které zkoumají pomocí lupy a mikroskopu.
9. 4. 2018 | Honza Nebojsa –
KD Jablonec nad Jizerou
 Na pohádku se vypravily pouze malé děti,
po pohádce jsme se prošli po parku v Jablonečku, moc se nám tam líbilo a dopoledne jsme si pěkně užili.
9. 4. 2018 | Letošní Škola sportu končí
 Bylo to skvělé!!! a těšíme se na další sezonu.
11. 4. 2018 | Horská služba
 Pan Jirka Nedvěd nás pozval na návštěvu
HS, prohlédli jsme si záchranářskou techniku a vybavení, každý kluk se chtěl stát
záchranářem.
17. 4. 2018 | Zápis do ZŠ
 Pro děti bylo příjemné, že je na zápis do
školy přišly podpořit i jejich paní učitelky
ze školky – měly větší jistotu.
17. 4. 2018 | Já a pes
 Dozvěděli jsme se, co mám dělat, když
potkám cizího psa… a mnoho dalších
věcí, co má pejsek rád a jak se o něj postarat…
27. 4. 2018 | Evelína
 Na zahrádku přiletěla čarodějnice Evelína
a přinesla nám hračky na písek, přivítali
jsme ji jako čarodějové a čarodějnice.

9. 5. 2018 | Navštívili jsme hudební
vystoupení Řemeslo má zlaté dno –
zábavný pořad Pavla Nováka
11. 5. 2018 | Cvičné písknutí!!!
 Ve školce začalo hořet, všude byl dým,
ztratila se nám paní učitelka s Dáňou.
 Zásah HASIČÚ ve školce, děti se radovaly
ze záchrany paní učitelky Áji a Dáni.
 Vyzkoušeli jsme si a prohlédli vše, co je
potřeba pro záchranu.
16. 5. 2018 | Návštěva Domu SENIOR
 Dráčci svým pestrým programem potěšili
nejen maminky, ale i babičky a dědečky
v Domě SENIOR. Děti přednesly básničky,
zazpívaly písničky, z nichž některé byly
dokonce v anglickém jazyce. Následovalo
cvičení s masážními míčky a psychomotorickým padákem, kde bylo zapojeno
i publikum. Celý program uzavřely mažoretky se svou skladbou Večerníček.
16. 5. 2018 | Pohádka a muzikál pro
maminky v MŠ
 Děti pro maminky připravily slavnostní
odpoledne s pohoštěním a programem:
Koťátka s Beruškami zahrála veršovanou
pohádku Paraplíčko a taneček o Šípkové
Růžence. Dráčci si připravili muzikál Šípková Růženka s písničkami Z. Svěráka.
25. 5. 2018 | Pohádka v MŠ: Vodník
Bublina
 Pohádku děti dostaly k Mezinárodnímu
dni dětí jako sponzorský dar od paní
Květy Holcové. Část daru jsme „projedli“
v Pralince na zmrzlině.
28. 5. 2018 | Den s policií
 Akce se zúčastnili zástupci Městské policie i Policie České republiky.
 Dráčci úspěšně složili řidičskou zkoušku
a hrdě si odnesli řidičský průkaz.
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30. 5. 2018 | Totem
 V naší indiánské vesničce ve školce se
objevil TOTEM!!! Děkujeme Jirkovi Nedvědovi.
 Náš TOTEM bude ochraňovat a strážit
celou naši školku a můžeme mu svěřovat
i naše tajná přání.

30. 5. 2018 | Letní karneval na zahradě MŠ
 Počasí nám přálo a tak celé odpoledne
proběhlo v klidném a veselém duchu,
k veselému reji masek i k poslechu zahrál
Roman Udatný.
Na co se ještě těšíme: na výlet na hrad
Kost, slavnostní zakončení docházky do MŠ,
spaní ve školce, Den jógy v MŠ a plno výletů
s batůžkem do přírody
Děti a kolektiv MŠ Dolní
www.msdolnirokytnice.cz

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
P155 Liberecká aneb Sanitkové rojení
Na začátku června se bude Liberec a jeho blízké okolí hemžit sanitkami. Ptáte se proč? Bude se zde totiž konat metodické cvičení P155
Liberecká, což je putovní nesoutěžní metodická akce pro záchranáře
z celé republiky. Už v pátek 8. 6. se tak do Liberce sjedou posádky
zdravotnických záchranných služeb nejen z celé republiky, ale i z několika sousedních zemí.
Nemůžeme sice prozradit moc podrobností, protože program cvičení je pro posádky tajný, určitě ale bude bohatý i na akce, na které
se může přijít podívat, a případně se i něco naučit, veřejnost. Pokud
vás tedy práce záchranářů zajímá, určitě si o víkendu 8. - 10. června
udělejte čas. A na co se tedy můžete těšit?
 8. 6., 16:30 – 19:00 pod Ještědem – unikátní zásah (divácká veřejnost)
 9. 6., 9:00 – 16:00 OC Forum Liberec – výuka první pomoci, představení aplikace Záchranka
 9. 6., 8:00 – 16:00 Plochá dráha klub v AČR, Staré Pavlovice –
jízda zručnosti (divácká veřejnost)
 9. 6., 10:00 – 16:00 Centrum Babylon – záchrana tonoucího
(divácky pro hosty Aquaparku)
 9. 6., 8:00 – 16:00 ZOO Liberec u tygří klece (akce pro veřejnost
spojená s výukou první pomoci)
Celá akce, kterou organizuje Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, by se nemohla konat bez výrazné finanční podpory Libereckého kraje. Metodické cvičení se bude konat pod záštitou
hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, ministryně obrany Karly
Šlechtové a primátora statutárního města Liberec Tibora Batthyányho. Odbornou garanci převzal náměstek hejtmana Libereckého kraje
Přemysl Sobotka.
Hlavním cílem cvičení je vzájemná výměna zkušeností mezi všemi krajskými zdravotními záchrannými službami. I proto jsou jejími
účastníky nejen záchranáři z České republiky, ale také ze zahraničí.
V rámci třídenního cvičení budou jednotlivé krajské posádky plnit
řadu simulovaných úkolů, s nimiž se ve svém praktickém profesním
životě mohou setkat.
Za pomoc s přípravou celé akce i jednotlivých úkolů děkujeme
všem našim partnerům.

KOUPÍM

vše, co skrývá Vaše půda,
sklep, garáž
i celou pozůstalost.
nábytek do roku 1970 (křesla, stolky)
hodiny, hudební nástroje, porcelán, sklo
hračky, sochy, obrazy atd.
staré auto – moto díly
PO DOHODĚ ZLIKVIDUJI CELOU POZŮSTALOST
NALOŽÍM – ZAPLATÍM

Kdo je operátor linky 155?
Ten, kdo v tísni pomáhá hlasem jako první.
„Dobrý den, Záchranná služba. Jak Vám mohu pomoci?“ Stejná
nebo velmi podobná věta zazní 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.
Zdravotnické
operační
středisko
Záchranné zdravotnické služby Libereckého kraje vzniklo 1. ledna 2007 sloučením
bývalých okresních dispečinků ZZS okresů
Liberec, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Semily. Hlasy, které jako první pomáhají lidem
v krizových situacích, patří operátorům – sestrám specialistkám v oboru intenzivní péče
s kurzem Operační řízení přednemocniční
neodkladné péče.
Hlavním úkolem operačního střediska je nepřetržitý příjem tísňových volání a jejich vyhodnocení, řízení a koordinace činnosti výjezdových skupin celého Libereckého kraje. Tísňové výzvy přicházejí z území Libereckého kraje na linku 155, případně z operačních středisek
ostatních složek integrovaného záchranného systému. Zdravotnické
operační středisko je centrálním pracovištěm operačního řízení, které
pracuje v nepřetržitém režimu. To znamená, že nikdy nemůže nastat
okamžik, kdy by vyzvánějící telefon nikdo nezvedl.

V okamžiku přijetí a vyhodnocení tísňového volání se rozběhne složitý řetězec pokynů a informací mezi volajícím na lince, operátorem
a záchranáři. Pokud je to nutné a možné, rozběhne se i systém AED
– tedy aktivace defibrilátorů rozmístěných mezi hasiči nebo policisty.
Ty je nutné všechny nepřetržitě koordinovat a rozhodovat o případném posílení pomoci. Zároveň musí operátor v podstatě nepřetržitě
komunikovat s volajícím a poskytovat mu instrukce k zajištění první
pomoci do příjezdu výjezdové skupiny na místo události. A je i tím,
kdo koordinuje předávání pacientů nemocnicím jako cílovým poskytovatelům akutní lůžkové péče.
Jedním z nejtěžších úkolů operátorů je poskytování pokynů
volajícím 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.
Den linky 155 si připomínáme 15. května.

725 679 532
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Kulturní servis
 Rokytnice nad Jizerou
 22. – 24. 6. | Setkání Rokytnic – znovu po 5 letech v Rokytnici
nad Jizerou - klání reprezentantů všech pěti českých a moravských
Rokytnic ve fotbale a stolním tenise, soutěž hasičských družstev,
hudební program
 23. 6., 20:00 | Mariachi Azteca – večer plný mexické hudby – hospůdka U Vocta
 3. – 7. 7. | Dřevo-socho-kování – pestrý kulturní program u Starého kravína ve Františkově
 21. 7., 12:00 | Krkonošská kuchyně a jiné speciality – festival
dobrého jídla a hudby, Dolní náměstí
 21. 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.

 Paseky nad Jizerou
 16. 6., 14:00 | Pohádkový les – zábavná akce pro děti, setkání
s pohádkovými bytostmi, vlastnoruční zhotovování malého výrobku, délka trasy cca 4 km, vstupné 100,- Kč
 3. – 5. 8. | Pasecké hudební slavnosti – kostel sv. Václava

 Harrachov
 30. 6., 18:00 | Hasičský táborák aneb vítání prázdnin – občerstvení zajištěno, hudba
 1. 7. | Oslava čtvrtstoletí sklárny 1993 - 2018 – v letošním roce
oslaví harrachovská sklárna jeden z dalších mezníků v její novodobé historii – 25 let v čele s JUDr. Františkem Novosadem; tento den
vstup pro návštěvníky zdarma
 23. – 28. 7. | Svatoanenské dřevosochání – park u Městského
úřadu – v sobotu 28. 7. bude akce zakončena dražbou dřevěných
výtvorů. Doprovodný program zajištěn. Vstupné zdarma.
 28. 7. | 15. Harrachovské pivní slavnosti – ukázky ruční výroby
skla, hudební program, soutěže, tombola, občerstvení a Zlatou pečetí oceněné harrachovské kvasnicové pivo
 2. – 4. 8. | Keltská noc – tradiční open air festival v prostoru pod
skokanskými můstky

 Jizerka
 21. 7. | Anenská sklářská slavnost na Jizerce – lidová řemesla
a trhy

 Kořenov
 30. 6. | Den zubačky s párou – na trati Tanvald – Kořenov –
Harrachov vyjedou zvláštní vlaky s parní i ozubnicovou lokomotivou, v Kořenově jízdy důlního vláčku, občerstvení
 21. 7. | Sobota na zubačce – na trati Tanvald – Kořenov – Harrachov vyjedou zvláštní vlaky s ozubnicovou lokomotivou, v Kořenově jízdy důlního vláčku, občerstvení
 4. 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

 Jablonec nad Jizerou
 16. 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
 29. 6., 19:00 | Hradišťan & Pěvecký sbor Mládí – koncert v kostele sv. Prokopa

 Vysoké nad Jizerou
 13. 7., 20:00 | Republiku za koně a fotbal – premiéra, uvede
DS Krakonoš
 13. – 14. 7. | Oslavy 100. výročí založení Československé republiky
 4. – 5. 8. | Vysocká pouť – atrakce, hudba, pohádky, soutěže, koncert, dobové automobily

 Jilemnice
 11. – 14. 7. | Krakonošovy letní podvečery – na Masarykově náměstí
 21. 7., 20:00 | Účel světí prostředky – lehce erotická komedie Jaromíra Břehového v podání DS Slaná, zahrada ZUŠ
 28. 7., 17:00 | 170 let dechové hudby v Jilemnici – zahraje Jilemničanka a dechová hudba Krakonoška, koná se v zámeckém parku,
za špatného počasí v sále SD JILM
 4. 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
 15. – 16. 6. | Ostrov Art Fest – hudební program, dětská divadelní
představení, workshopy, dílničky, soutěže
 16. 6., 16:00 – 23:00 | Muzejní noc – přednáška o nalezištích zkamenělin v ČR, módní přehlídka nejen z muzejních sbírek, divadelní
představení pro děti, hudba, pochoutky z grilu, noční výstup na věž
kostela sv. Petra a Pavla
 22. – 24. 6. | Semilská pouť
 23. – 24. 6. | Setkání rodáků a přátel Semil – u příležitosti 200. výročí narození Dr. F. L. Riegra
Výstavy v Semilech:
 5. 4. – 31. 8. 2018 | Kouzlo zkamenělin a minerálů – Muzeum
a Pojizerská galerie Semily
 4. 5. – 17. 6. 2018 | Malíři Pojizeří 2018 – Muzeum a Pojizerská
galerie Semily
 11. 5. – 17. 6. 2018 | Josef Mach – průkopník semilských hraček –
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
 25. 5. – 25. 6. 2018 | Astronomická výstava – koná se u příležitosti 100 let od založení České astronomické společnosti v Praze.
Městská knihovna Semily

SETKÁNÍ ROKYTNIC
Již 45. ročník Setkání Rokytnic České republiky nám přinese přátelská utkání ve fotbale, stolním tenise a v hasičském sportu. Slavnostní
zahájení se koná v pátek 22. 6. 2018 na fotbalovém hřišti v Rokytnici nad Jizerou ve 20:00 hodin. V rámci doprovodného programu zahraje
v pátek večer k tanci a poslechu kapela Adaptace a v sobotu večer kapela Konverze.
Záštitu nad Setkáním Rokytnic převzal hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta.
Bohaté občerstvení zajištěno.
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PLAKÁT S PROGRAMEM NA POSLEDNÍ STRANĚ

Dřevo-socho-kování 2018
Srdečně si vás dovolujeme pozvat na poslední ročník
našeho sympozia.

Program
Úterý 3. 7. 2018
 14:00 Slavnostní zahájení místostarostou města Rokytnice nad Jizerou Petrem Kadavým, mažoretkami
z DDM Pod Střechou a Krakonošem
 15:00 Vystoupení kouzelníka bublinkáře Václava Strasera
 17:00 Diskotéka pro děti
Středa 4. 7. 2018
 9:00

Otevření prostor Buřanského mlýna s laskavým
svolením pana mlynáře
 11:00 Zahájení starých řemesel
 14:00 Křest CD Kronika města Rokytnice nad Jizerou
a knihy Františkovské povídky dědy Soukupa
 19:00 Diskotéka Libor Saska
Čtvrtek 5. 7. 2018
 11:00 Zahájení výstavy Petra Luniaczka Rokytnice nad Jizerou
 14:00 Odpoledne postaru, promenáda s kočárky, historická auta, k vidění budou i vozidla členů AERO klubu, traktory, kola, motocykly, a to vše s Jilemským
spolkem paní a dívek
 14:00 Vystoupení jihočeské bluegrass skupiny Krýgl boys
 18:00 Cimbálová kapela Kapric

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

PETRA LUNIACZKA

KOUZLO LIDOVÝCH CHALOUPEK
V ROKYTNICI NAD JIZEROU

Pátek 6. 7. 2018
 9:00
 11:00
 14:00

 15:00
 16:00
 19:00

Slavnostní zapálení pece po 31 letech a v průběhu
dne přípravy na sobotní pečení v Janatově mlýně
Prezentační odpoledne vysocké nemocnice, dílničky
Tradiční hasičská slavnost u příležitosti svátku mistra Jana Husa spojená s inscenací obživlého obrazu kostnické exekuce. Přehlídka staré a současné
hasičské techniky v akci. Občas se uhasí i Hus.
Taneční vystoupení Roprachtických poupat
Milena Nosková vypráví poudačky
Koncert rokytnické country skupiny Naboso

Sobota 7. 7. 2018
 9:00 – 13:00 Slavnostní pečení chleba v Janatově mlýně
v Buřanech
 16:00 Koncert skupiny Rapl, Jednota Kolín
 17:00 Slavnostní ukončení hejtmanem Libereckého kraje
Martinem Půtou, místostarostou města Rokytnice
nad Jizerou Petrem Kadavým, spolkem Jilemských
paní a dívek a Krakonošem
 18:00 Koncert skupiny Synové výčepu

Přijďte pobejt!
 Informace na tel. 775 970 180,
e-mail broza.jana@seznam.cz
 Změna programu vyhrazena.
 Od středy 4. 7. 2018 budou 9:00 – 17:00 otevřeny
historické prostory Buřanského mlýna s laskavým
svolením pana mlynáře.

Muzeum a Galerie Starý kravín
Františkov 63, Rokytnice nad Jizerou

6.7. - 21.10.2018
Otevřeno denně od 10 do 17 hodin
kromě pondělí
Vernisáž výstavy : čtvrtek 5.7.2018 v 11 hodin
Výstavu podporuje:

Před svou výstavou ve Starém kravíně ve Františkově se její autor
domluvil s redakcí Krkonošského deníku v Trutnově, že všechny červnové středy (6., 13., 20. a 27.) v jeho části Krkonošský týdeník budou
postupně vycházet 4 výlety po Rokytnici nad Jizerou, a sice Po Dolní
Rokytnici, Po Studenově a Hranicích, Po Horní Rokytnici a Po Rokytně
a Františkově s popisem tamní lidové roubené architektury, kde mnohé z popsaných chaloupek budou výstavními exponáty.
Autor výstavy upozorňuje její návštěvníky, že ve dnech 5. – 8. 7. 2018
vždy odpoledne za vyhovujícího počasí bude v případě zájmu provádět komentované prohlídky.
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Informace z městské knihovny
Nové knihy na
květen
Romány pro ženy + psychologické a společenské romány:
»» Keleová-Vasilková – Jsi jako slunce
»» Kratochvílová – Vítejte v klubu
»» Folný – Víkend v Londýně
»» Viewegh – Muž a žena
»» Meacham – Alyin dům
»» Wood – Vzdálená řeka
»» Ferrante – Příběh ztracené holčičky
(4.)
»» Riley – Sestra bouře (sága Sedm
sester 2.)
»» Honeyman – Eleanor se má vážně
skvěle
»» Ng – Ohníčky všude kolem
»» Macmillan – Dokonalá
»» Shattuck – Prozření
»» Autissier – Náhle sami (Sami proti
přírodě, sami proti sobě)
»» Ravatn – Ptačí tribunál
Humor:
»» Mlynářová – Samorostka
»» Boudová – Falešná Pařížanka
»» Solomons – Seznam pana Rosenbluma (dar)
Historické a fantasy romány:
»» Di Fulvio – Dítě, které našlo slunce
(dar)
»» Toro – Tvář vody
Napětí a dobrodružství:
»» Nesbo - Mackbeth
»» Granger – Taková je vražda
»» Bryndza – Do posledního dechu
»» Weaver – Hon na mrtvého
»» Moström – Domino
»» McDermid – Mimo hranice
»» Lagercrantz – Muž, který hledal
svůj stín (Milénium)
»» Hamerová – Bílá tma

Dovolená v městské knihovně: 9. 7. – 9. 8. 2018

»» McGuire – Severní vody (Velrybářská loď pluje do Arktidy – nikoli
však za velrybami)
»» Křížek – Smrt má vůni inkoustu
(historická detektivka z Prahy na
počátku 20. století)

Autobiografie, deníky,
rozhovory, skutečné osudy:
»» Třeštík – Jen aby, řekla moje žena
»» Dutka – Matka vzala roha
»» Třeštíková, Kosatík – Sběrná kniha
»» Neradová – Doskočiště Protektorát

Populárně-naučná literatura:
»» Marie Terezie (Bílek)
»» Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii
(Zibura)
»» Startup za pakatel. Jak pracovat
na sebe a živit se tím, co vás baví
(Guillebeau)
»» Ženy 60+ (Frýdlová)
»» Labyrint pohybu (Kolář, Červenková)

Napětí a fantasy pro ženy:
»» Clarke – Modrá
»» Lapena – Někdo cizí v domě
»» Russell – La Loba
»» Castillo – Ztracené děti
»» Paris – V pasti lží
»» Chan – Samotářka z Mill River
»» Gideon – Měsíční údolí
»» Beagle – V Kalábrii

Nové knihy na
červen a červenec
Romány pro ženy:
»» Dvořáková – Dědina
»» Gillerová – Cizí ložnice
»» Hanišová – Houbařka
»» Hanka – Dopis do ticha
»» Urbaníková – Měj mě rád
»» Chamberlain – Utajená sestra
»» Douglas – Sestřičky v nesnázích
»» Steel – Dražba
»» James – Cosi o tobě
»» De Cesco – Dům Tibeťanky
»» Clegg – Měla jsi vůbec někdy
rodinu?
Psychologické a společenské
romány:
»» Fitzgerald – Na vodě
»» Landay – Jacobova obhajoba
»» Guillon – Pravé americké džíny
(6. díl ságy Velké století)
»» Ishiguro – Soumrak dne
»» Khong – Nazdar, vitamíne

Napětí, dobrodružství,
detektivky:
»» Meyer – Ďáblova hora
»» Grisham – Obchodník
»» Stachula – Mazací tramvaj
»» Karika – Trhlina
»» Reichs – Sbírka kostí
»» Eskens – V cizí kůži
»» Stručovský – Bez duše
»» Červenák – Krev prvorozených
(historická detektivní série – 2. díl)
»» Červenák – Ohnivé znamení (3. díl)
»» Penny – Světelný klam
»» Marsons – Otevřený hrob
»» Goffa – Vykoupení
»» Silva – Portrét špionky

Nové knihy

vo
 ddělení pro dětské a dospívající
čtenáře – 3/2018
Pro předškoláky a začínající
čtenáře:
»» Byl jeden dům (Urbánková)
»» Obejmi mě, prosím (Wechterowicz)
»» Pohádky do postýlky – Peppa Pig
»» Prázdninové pohádky (Pospíšilová)

»» Kouzelné léto (Lhotová)
»» Panejo a strašidelná škola Elvíry
Moudré (Futová)
»» Jak Bubáček potkal Bubáka (Krolupperová)
»» Deník vodnice Puškvory (Březinová)
»» Cesta letadlem (Učíme se číst)
»» Dobrou noc, můj hrdino! (Závadová)
»» Detektivové a narozeninový případ
(Pospíšilová)
»» Poklad v kůlně – Příběhy ze sedla
(Gellersen)
»» Písečný vlk (Lind)
»» Maja a Kim (Mrkvičková)
»» Komodo (Sís)
»» Ptáci
Pro větší čtenáře a čtenářky:
»» Šlik – Tajemství jeskyně pokladů
»» Matocha – Prašina
»» Walliams – Dědečkův velký útěk
»» Dahl – Čarodějnice
»» Brezina – Volání zlaté sovy (Klub
tygrů)
»» Clary – Oprsklovi
»» Vtipy pro děti 1., 2.
»» Griffiths – Ztřeštěný dům na
stromě (13 pater)
»» Tarshis – Lidožrout. Sopka se
probouzí (dobrodružné příběhy
pro děti)
»» Pennypacker – Pax, můj liščí přítel
»» Dorr – Prázdniny s kouzelným
deníkem
»» Solberg – Válka proti superkrávám
»» Deník mimoňky. Příběhy nebetyčný milostný bryndy
Pro dospívající čtenářky:
»» Albertalli – Podělaným navrch
»» Barnhill – Dívka, která upíjela
měsíc
»» Stehlíková – Naslouchač
»» Maas – Dvůr křídel a zmaru (3.)

Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci květnu a červnu 2018 tito naši spoluobčané:
80 let Zuzánek Josef
Prajsler František
81 let Řezníčková Zdeňka
Janoušková Anna
83 let Prokopová Mária
Zlámalová Jaruška
Pohořalá Ludmila
Szabová Helena
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83 let		 Vránová Zdeňka
Hartigová Irena
Ryba Miroslav
84 let Hanoutová Helena
85 let Jiřičková Miloslava
Erlebach Herbert
86 let Herberová Anna
87 let Lukeš Karel

89 let Opočenská Drahomíra
Hájková Věra
Kousalová Anna
91 let Pluchová Květuše
93 let Petráčková Marie
94 let Radoňská Emilie
95 let Knopová Lidmila

Všem oslavencům blahopřejeme!

Sport
Pavlína Herberová a TOKE 2018, Mistrovství světa na dlouhé vzdálenosti ve snowkitingu
Trans Onego Kite Enduro je vícedenní snowkitový závod dvojic na
těžko, kdy si s sebou vezete povinné vybavení na saních, které váží
okolo 20 – 30 kg. Součástí povinného vybavení je jídlo na 5 dní, oblečení, záchranný systém – šrouby do ledu, lano, lepení, šití, lékárnička,
světlice… Dále pak věci na spaní – stan, spacák, karimatka a samozřejmě několik kitů různých velikostí. Jede se na zamrzlém Oněžském
jezeře. Celková vzdálenost závodu, který se jel 7. – 9. 3. 2018 byla od
startu do cíle přes 8 kontrolních bodů (včetně startu a cíle) dlouhá
225 km, což je nejpřímější cesta. Já se svou parťačkou najela 297 km.
Na každé z osmi kontrol byla povinná pauza 30 minut. Závod začínal v Petrozavodsku, což je hlavní město Karelské republiky, a končil
v Medvěžjegorsku, v nejsevernějším místě Oněžského jezera. Startovalo 32 týmů, z toho 3 české týmy, tedy spíše 2,5 českého týmu, 2 rumunské, norský tým, zástupce Finska a Francie. Z toho pět bylo smíšených a jeden čistě ženský, který se počítá do smíšených, což jsem
byla já a Světlana Freeder z Moskvy. Předpověď větru na závod byla
velmi špatná, bezvětří, ale zato azuro, což je často spojené s poměrně
nízkými teplotami, které se také v průběhu závodu potvrdily. Přes den
bylo -15 až -20 °C a přes noc až - 30°C.

Moje cesta do Ruska začala o 10 dní dříve než ostatním českým
závodníkům. Jela jsem tam za svými ruskými kamarády, ale hlavně
podniknout tréninkovou EXPEDICI. Naším plánem bylo jet na kitech
ze severu – z Medvěžjegorsku až na jih jezera, a tím zdolat okolo
400 km. Měl to být můj trénink před závodem. Vzhledem k sněhovým
podmínkám v ČR, mému zdravotnímu stavu a času v práci jsem před
odjezdem do Ruska nestrávila ani minutu na kitu.
Letěla jsem z Prahy do Moskvy, kde jsem strávila dva dny a pak
jsem se se dvěma dalšími ruskými kamarády vydala vlakem na sever
Ruska do Medvěžjegorsku. Ve vlaku jsme strávili 17 hodin. Po příjezdu
na místo jsme se vydali na jezero. Krásné počasí, příroda, ale nehnul
se ani lísteček – bezvětří. A tak to pokračovalo další 4 dny. Místo kitování jsme relaxovali ve stanu na ostrově. Jedli, pili, spali, lovili ryby a…
Super relaxace, ale kitování žádné. Za celé 4 dny jsme se neposunuli
ani o 1 km, a tak nám nezbylo nic jiného, než jít na vlak a jet zpátky
500 km vlakem do Petrozavodsku, kde byl start závodu.
Po příjezdu jsme se šli ubytovat na Hotel Palace Onego, kde byla
i registrace, zahajovací ceremoniál a kompletní zázemí pro celý závod
a všechny závodníky. V průběhu dvou dnů přijížděly postupně ostatní
týmy. Krásné setkání se super lidmi po roce, velmi krásná chvíle. Těším se na ni každý rok.
Kontrola vybavení, breefeeng, zahajovací ceremoniál. To vše se
odehrálo 6. 3. 2018 a potom již rychle spát, protože 7. 3. se vstává
před 7. hodinou, aby se vše stihlo do startu, který je v 10 hodin ruského času, což je o 2 hodiny dříve než v ČR.
Bezvětří, jak bylo předpovězeno. Všichni berou největší kity na co
nejdelších šňůrách, aby bylo možné odstartovat. Takto se odehrával
celý průběh závodu. Velmi těžké kurzy, velmi málo větru. To vše vedlo
k tomu, že se často jízda na kitu střídala s pěší chůzí na skialpech.

V průběhu závodu byly po celou
dobu velmi nízké
teploty, málo větru,
ale krásné slunečné počasí. Neuvěřitelný pocit, když
ráno jdete a sledujete východ slunce,
nebo večer, když
jste neskutečně vyčerpaní a sledujete
západ slunce, a potom vás čekají ještě 3 hodiny jízdy a chůze ve tmě.
Černočerné tmě a sledujete hvězdy. Neskutečná očista a nádherný
pocit, kdy jste na celém jezeře sami se svým parťákem/parťačkou.
Závod končil 9. 3. 2018 v 18 hodin. My dorazily do cíle ve 12:30
hodin, na krásném celkovém 9. místě. Na kluky z českého týmu jsme
ztratily okolo 60 minut, neuvěřitelný výsledek, který mi vehnal do očí
slzy štěstí.
Za celý závod jsme neudělaly žádnou závažnou chybu, která by
nás zbrzdila. Drobné komplikace, které nám přicházely při závodě do
cesty, nás posilovaly v krásné spolupráci a v přátelství a vedly k tomu,
že jsme se rozhodly, že spolu i nadále chceme v závodění pokračovat
a zkusit i další závody, nejen TOKE. To, že druhý den ráno Světlaně tak
zmrzly lyžařské boty, že jsme je zahřívaly vlastním tělem a potom je
20 minut nazouvaly tak, že jsme padly na zem a smály se, že máme
před sebou ještě 12 hodin závodu a už teď nemůžeme. Nebo to, že
mi Světlana večer omylem přejela ve tmě šňůry a musely jsme je ve
velkém větru v noci převazovat. Nebo ta neskutečná jízda v noci, kdy si
svítíte čelovkou, vidíte maximálně 10 metrů před sebe, jedete 40 km/h
a kita v té tmě nevidíte, protože je od vás 60 metrů, někde nahoře.
Nezapomenu na tu chvíli, kdy jsme druhý den dopoledne už po
několikáté rozkládaly a skládaly kita, protože jsme chvíli jely a chvíli
šly pěšky, vyčerpané, ale spokojené. A já chtěla zrychlovat, vadilo mi,
že okolo sebe vidím týmy, které bych měla ráda za sebou. Světlana
se mě tenkrát zeptala: „A je nějaký tým, který by ti nevadil, kdyby byl
před námi?“ Smích. Na to jsem jí odpověděla: „No, jak se to vezme.“
Ale stůjme nohama trochu na zemi. Řekla jsem jí, že bych byla neskutečně šťastná, kdybychom byly celkově v první desítce a ve své kategorii první.

No, a jak to tak vypadá, podle výsledků, splnilo se mi přání. Ne, že
by to bylo jednoduché si plnit svá přání.
Poslední den závodu se probouzíme a fouká, velká naděje a spěch,
abychom toho co nejvíce využily. Neskutečná kosa, nízká teplota a vítr
vedly k tomu, že jsme byly „zmrzlé až na kost“. Ale frčely jsme a to
byl nádherný pocit. Čím blíž k cíli, tím větší pocit radosti, který jsme si
nedovolily moc projevovat, protože: „Neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil“. Což se nakonec 5 km před cílem potvrdilo. Jako mávnutím proutku přestalo 4 km před cílem foukat. Panika, zoufalství, „nasranost“,
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v yčerpanost. A hlavně to uvědomění, že jsme tam mohly být za 15 minut a místo toho se budeme přes hodinu 4 km bořit pěšky ve sněhu
s 30 kg saněmi. Člověk trochu uvolnil napětí, složil kita, zatnul zuby,
vypnul mozek a vydal se za svým splněným cílem. Alespoň byl prostor
si uvědomit ten pocit štěstí, radosti a adrenalinu, který mu koloval
v krvi. Posledních 500 m do cíle jsem za sebou vezla přes 40 kg, brala
jsem saně své nejvíc spoluparťačce, abychom předběhly ještě 1 tým
těsně před cílem. NÁDHERNÝ POCIT!!!
Na chatě v cíli jsme se sešly s týmy, které dorazily do cíle před námi.
Po tom, co jsme si zuly lyžařské boty z neskutečně unavených nohou,
jsem zjistila, že to nejsou špinavé prsty, ale moje první omrzliny. Na
rukách a levé noze 1. stupeň a na pravé noze na 3 prstech omrzliny
2. stupně, což znamenalo, že byly už trochu černé. Nepoddala jsem se
panice, rychlá prevence omrzlin mně sepnula v hlavě velmi rychle. Postupné oteplování a zahřívání. Chůze bosa po sněhu, koupel a mírná
sauna, několik panáků poctivé ruské vodky se slanou kyselou okur-

kou, nohy v teple a v suchu a v závěru nákup bot o 3 čísla větších, než
je má normální velikost…
Vše dobře dopadlo, jak jinak. Po měsíci se mi povedlo vyléčit všechny prstíky. Díky za zdravotní dohled MUDr. Kristině Höschlové – záchranářce se specializací na horskou medicínu a samozřejmě nemocnici ve Vysokém nad Jizerou. Jsem moc ráda, že je čím dál více lékařů,
kteří mi nezakazují být sama sebou.
Všem, kteří nás sledují, podporují a mají z nás radost, bych moc
ráda poděkovala. Je moc pěkné zjišťovat, kdo všechno nás sledoval
a fandil nám. Milé překvapení.
Dále bych chtěla poděkovat za finanční podporu z dotací, které poskytuje Město Rokytnice nad Jizerou, a Spartaku, který mě podporuje
v rámci PG Clubu.
Už teď se těším na další závod…				
Pavlína Herberová

ODDÍL KUŽELEK – podání zprávy za soutěžní ročník 2017/2018
Jak jste již možná zaregistrovali, oddíl kuželek loni změnil výkonný výbor, byla naplánována koncepce klubu a oddíl jako takový
hned v první soutěžní sezóně získal několik
skvělých výsledků. Je to odraz naší práce, tímto proto děkuji výkonnému výboru oddílu kuželek, spoluhráčům v B týmu, všem hráčům
v ostatních družstvech, výboru Rokytnické
neregistrované ligy, správci kuželny a TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, jelikož bez těchto
spojených nádob bychom toto zcela jistě nedokázali.
Naše mladé naděje se skvěle prezentovaly v podzimní Rokytnické neregistrované lize,
což již bylo zmiňované v podzimním zpravodaji. Na jaře se ti nejlepší představili na okolních turnajích a výsledkem je výborné 8. místo našeho Jakuba Kašpara na Mistrovství
České republiky v Ivančicích. Navíc díky přirozenému stárnutí žactva budeme v letošním
ročníku uvažovat o přihlášení nové kategorie
dorostu do registrované soutěže.
Díky tomu, že se do registrovaných soutěží
podařilo získat více hráčů a soupisky jednotlivých družstev se nemusely skládat na poslední chvíli, tak se všechna naše družstva umístila lépe, než tomu bylo v soutěžním ročníku
2016/2017. Družstvo C se v krajské soutěži
umístilo na 7. místě, kdy si o jeden stupínek
vylepšilo postavení po podzimní části. Našemu družstvu B se v krajském přeboru podařil
husarský kousek a díky jedinému prohranému utkání v jarní části soutěže za sebou nechalo favorita z Jičína. Družstvo B na domácí
dráze se soupeři neztratilo ani bod a jako
jediné v soutěži udrželo domácí neporazitelnost. Navíc 3x padl rekord kuželny. Družstvo
díky svým výborným výkonům postoupilo do
divize, což byl před sezónou náš neskromný
cíl a zahrajeme si tak 4. nejvyšší soutěž v ČR.
Družstvo A nakonec ve své 3. lize skončilo na
4. místě, a to pouhý 1 bod od druhého místa, což je rovněž skvělé umístění s ohledem
na to, jací soupeři ve 3. lize nastupují. Kdo
kuželky sleduje, tak ví, že Rokytnice je jasně
nejmenším městečkem, kde se 3. liga hraje.
Bohužel díky absenci čtyřdráhové kuželny
musíme hrát své domácí zápasy na kuželně
ve Vrchlabí. Jelikož jsem ale optimista, tak
věřím, že se čtyřdráhová kuželna v Rokytnici
nad Jizerou jednou postaví a nemám vůbec
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obavy o to, že by na ní neměl kdo hrát. O kvalitním zázemí zdejšího kuželkářského klubu ví
již spousta hráčů z jiných oddílů a mají zájem
za náš tým hrát. Vše samozřejmě záleží na nastavení podmínek u hostujících hráčů, jelikož
klub má nastavený rozpočet pro domácí hráče a hostování přináší další výdaje.

hrát 3. ligu, východočeskou divizi a krajskou
soutěž. Bohužel díky pracovním a rodičovským povinnostem dochází ke změnám na
soupiskách, a proto je naším přáním zejména
přihlášené soutěže udržet. Jak jsem již uvedl
výše, máme přislíbené hostování dvou cizích
hráčů. Dotažení jejich startu za Rokytnici nad

Oddíl kuželek v uplynulém soutěžním ročníku po dlouhé době přihlásil svá družstva do
kuželkářského poháru PRO – TEC Cup, kdy
tento pohár stále pokračuje. Rokytnické Áčko
doma rovněž ještě neztratilo, navíc vozí body
i z odvetných utkání a výsledkem je fakt, že je
mezi posledními 8 týmy v poháru. První rozehrané čtvrtfinálové utkání naši borci doma
opět zvládli a do odvety si vezli vítězství 4:2.
Odveta na půdě 1. ligových Trnovan však byla
pro naše hráče konečnou, prohra 1:5 tak znamenala pro Rokytnici nad Jizerou konečné
6. místo v letošním poháru. Mezi posledními
8 týmy bylo 5 týmů z Interligy (nejvyšší mezinárodní soutěž ČR / SR), 2 prvoligové týmy
a již zmiňovaná naše 3. ligová Rokytnice. Myslím, že tento výsledek je skvělá reklama našeho kuželkářského oddílu. Tento postup mezi
poslední pohárové týmy se povedl zejména
díky hostujícímu hráči Michalovi Jiroušovi,
který je opravdu výborným hráčem. Jestli Michal Jirouš bude hrát za Rokytnici nad Jizerou
i v příštím ročníku, zatím není jasné, pracujeme na tom.
Do příštího soutěžního ročníku oddíl kuželek opět přihlásil tři naše družstva, budeme

Jizerou ještě bude složité, ale pokud by se
nám toto podařilo, lze naopak opravdu reálně uvažovat o postupu do 2. ligy, protože
družstvo by bylo opravdu silné.
Díky výkonnému výboru RNL se nám při
společném jednání podařilo nastavit podmínky pro vyzkoušení nových, doposud neregistrovaných hráčů v registrovaných soutěžích,
což je skvělá příležitost pro všechny hráče,
kteří na sobě chtějí zapracovat a kteří chtějí
hrát kuželky i na jaře, protože registrované
soutěže pokračují jarními odvetami, zatímco RNL se hraje pouze na podzim. V RNL je
minimálně 10 % hráčů, kteří svými výkony na
registrovanou soutěž zcela určitě mají. Je jenom na nich, jestli kuželkám věnují více svého
volného času. Na závěr musím uvést, že díky
viditelnému nadšení našich mladých hráčů
lze s uspokojením konstatovat, že kuželky
v Rokytnici nad Jizerou mají budoucnost. Kdo
máte zájem si tuto skvělou hru vyzkoušet,
přijďte mezi nás.
Roman Stříbrný
organizační pracovník

Klub českých turistů, odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
Pro následující období připravujeme tyto akce:
Turistické posezení
 Dne 16. 6. 2018 v 18:00 hod. v restauraci penzionu Anna a bude
spojeno se členskou schůzí. Na programu je vyúčtování cykloexpedice Máchův kraj. Dále se probere, co se událo nového a co
nás ještě v tomto roce čeká. Možnost opékání přinesených buřtů.
 Akci organizuje: Jaroslav Hejral, tel. 737 248 405 a Hančovi.
Svatojánský výlet aneb oslava letního slunovratu
 Dne 23. 6. 2018 v 8:03 hod. odjezd linkovým busem (Pražákem)
do Tatobit.
 Program: Naučná stezka malíře Jana Dědiny – „Samotoč“ (občerstvení s vlastní obsluhou a platbou – posezení v přírodě s úžasnými výhledy na Český ráj, zvířata), Naučná stezka Kozákov – Radostná studánka, rozhledna a turistická chata Kozákov, kaple
Komárov, po zelené zn. k rozcestím „Kozákovská“, „Na Rovném“,
chalupa „Kopaniny 125“ – občerstvení, svatojánský oheň (opékání buřtů) a možnost přenocování. Délka trasy do 13 km. Odjezd:
ze Semil v 13:40 hod. nebo v 15:03 hod., případně v 16:55 hod.
s přestupem ve Víchové – odjezd v 17:43 hod.
 Výlet organizují: Marcela a Mirek Hančovi – tel. 608 952 404,
e-mail: marcelahancova@email.cz
Expedice na Vlčí horu
 Dne 28. 6. – 1. 7. 2018 v 8:00 hod. odjezd osobními vozidly na Vlčí
horu, kde má KČT Česká Lípa ubytovnu, takže si nezapomeňte
průkazky KČT. Odtud se budou podnikat cyklo i pěší výlety po
okolí. Počet zarezervovaných míst 10, v případě většího zájmu
je možné místa přiobjednat. Program se dozvíte u pořadatele.
Předběžné přihlášky podávejte (volejte) Marcele Hančové do
15. 6. 2018.
 Výlet organizují: Marcela a Mirek Hančovi – předběžné přihlášky
na tel. 608 952 404, e-mail: marcelahancova@email.cz

SILOVÝ TROJBOJ
– USPĚJ TOUR 2018

První ze série závodů masters v bench-pressu se 14. dubna odehrál ve Fitness Ural v Sokolově. K vidění byly neskutečné výkony
i legendy silového trojboje, a konkrétně bench-pressu.
Startovní pole čítalo více než 40 jmen, a to jak z řad mužů tak i žen.
Přestože je Uspěj Tour 2018 série závodů, kdy se spojilo pět největších fitness center v Karlovarském kraji, dorazili na bench-press i borci z Rokytnice nad Jizerou Sedláček Tomáš a Sedláček Jakub.
Tomáš Sedláček ovládl kategorii masters, kterou suverénně vyhrál. Jakub Sedláček suverénně obsadil 1. místo
v kategorii open. S přehledem ovládli i absolutní pořadí.

Východ slunce na Harrachových kamenech
 Dne 6. 7. 2018 v 00:10 hod. sraz v Horní Rokytnici n. Jiz. u Modré Hvězdy. Odtud pěšky po trase: fotbalové hřiště – Světlanka
– Dvoračky – sedlo mezi Kotlem a Lysou horou – Harrachovy
kameny. Vybavení: baterky nebo čelovky (samozřejmě svítící),
občerstvení, fotoaparáty. Účast hlásit předem vedoucímu akce.
 Akci organizuje: Jaroslav Hejral, tel. 737 248 405
Výlet na Bílou skálu
 Dne 7. 7. 2018 v 10:05 hod. odjezd linkovým autobusem z Horní
Rokytnice nad Jizerou, ČSAD na zastávku Příchovice, Motorest.
Odtud se vydáme na Bílou skálu podpořit kolegy z Vysokého
n. Jiz., neboť zde mají akci Výstup na Bílou skálu. Zpátky se vydáme pěšky do Rokytnice n. Jiz. Délka trasy do 15 km, lze i zkrátit.
 Akci organizuje: Petr Rosůlek, tel. 736 754 557
Výlet okolo Vysokého nad Jizerou
 Dne 28. 7. 2018 v 8:03 hod. odjezd linkovým busem (Pražákem)
do Vysokého n. Jiz., nám., kde se zaregistrujeme na 42. ročník pochodu Krajem zapadlých vlastenců nebo můžeme výletit jen tak
okolo Vysokého. Start je od restaurace Šachty. Možnost výběru
pěších tras 12, 14, (29 a 49) km. Odjezd linkovým busem dle
zvolené trasy, v 13:45, 14:00 nebo 15:45 hod.
 Akci organizuje: Petr Rosůlek, tel. 736 754 557
Výlety a akce jsou organizovány nejen pro turisty,
ale i širokou veřejnost, kterou na ně srdečně zveme.
Změna programu je vyhrazena, proto je vhodné
před plánovanou akcí kontaktovat jejího vedoucího.
Více informací naleznete na našich webových stránkách:
www.kct-rokytnice.com

ŠACHY
 V dubnu skončily soutěže družstev pro soutěžní sezonu
2017 – 2018. Naše A mužstvo obsadilo v krajském přeboru 9. místo ze 12 oddílů. Vítěz – Desko Liberec postupuje do 2. ligy. Naopak
mužstva na posledních dvou místech Desko Liberec - B a Frýdlant
sestupují do KS.
 Koncem dubna pořádal náš oddíl jarní turnaj v rapid šachu. Vzhledem k tomu, že termínově kolidoval s jiným turnajem, což nám
ale nebylo včas oznámeno, zúčastnilo se o něco méně hráčů –
13. Našim se dařilo, když obsadili první tři místa v pořadí Z. Joukl,
J. Kostlán, Z. Hollmann. V prvé polovině se ještě umístil V. Šír na
6. místě. Další turnaj bychom chtěli opět uspořádat 26. 12. 2018.
 Čtyři naši hráči se zúčastnili 12. 5. turnaje v Liberci - Memoriál Pavla
Šimíčka v rapid šachu. Turnaj byl kvalitně obsazen. Zúčastnilo se
34 hráčů. Z našich se dařilo Z. Hollmannovi, když obsadil 4. místo. Z. Joukl, který patřil mezi favority, se musel tentokrát spokojit
s 11. místem. Z dalších našich hráčů obsadil V. Plháček 17. místo
a J. Hanuš 30. místo.
 26. 5. se hrál v Liberci krajský přebor seniorů na r. 2018. Dařilo se
Z. Hollmannovi, který v turnaji zvítězil a stal se tak přeborníkem
Libereckého kraje v seniorských kategoriích na r. 2018. Z. Joukl obsadil 3. místo a J. Hanuš 12. místo.
Z. Hollmann
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Vítání občánků

SPOZ při MěÚ Rokytnice nad Jizerou uspořádal v sobotu 21. dubna 2018 slavnostní vítání nových občánků našeho města.

Přivítáni byli:

Čechová Viktorie

Červinková Johana

Průša Janek

Nováková Julie

Brož Vítek

Činátl Pavel

Janata Přemysl

Královičová Zorka

Fučíková Klára

Klekner Jakub

Děkujeme pí učitelkám Elišce Vránové, Andree Kolářové, pí ředitelce Evě Maloňové a dětem z Mateřské školy v Dolní Rokytnici za velmi hezké básničky.

Rokytnice
nad Rokytnou

skupina KONVERZE

14.45

Rokytnice
u Přerova

Utkání o 5. místo
Utkání o 3. místo
Finále o 1. místo

Rokytnice
nad Vlárou

45. ročník

Srandasoutěž

Pátek
Sobota

50,- Kč
50,- Kč

Záštitu nad setkáním převzal hejtman
Libereckého kraje pan Martin Půta.

Po celou dobu Setkání Rokytnic ČR
bude zajištěno bohaté občerstvení.

VSTUPNÉ

Vyhlášení výsledků, předání cen
a slavnostní zakončení
Setkání Rokytnic ČR 2018

9.00 – 12.00

Hasiči – areál Modrá hvězda

10.00
11.15
13.30

Fotbalová utkání – hřiště

Neděle 24. 6. 2018

ROKYTNICE NAD JIZEROU

Rokytnice
v Orlických horách

ČESKÉ REPUBLIKY

SETKÁNÍ ROKYTNIC
Rokytnice
nad Jizerou

22. – 24. června 2018
Příjezd na fotbalové hřiště,
prezentace, ubytování

Pátek 22. 6. 2018
16:00 – 19:00

skupina ADAPTACE

Slavnostní zahájení na fotbalovém
hřišti, vystoupení mažoretek
Zábava na hřišti

20:00 – 20:30
20:30

Sobota 23. 6. 2018
Fotbalová utkání – hřiště

09:30 Rokytnice v Orlických horách –Rokytnice nad
Rokytnou
10:45 Rokytnice nad Jizerou A – Rokytnice u Přerova
13:45 Rokytnice nad Jizerou B – Rokytnice v Orlických
horách
Rokytnice nad Vlárou – Rokytnice u Přerova
Rokytnice nad Rokytnou – Rokytnice nad Jizerou B
Rokytnice nad Jizerou A – Rokytnice nad Vlárou
15:00
16:10
17:20

Turnaje tříčlenných družstev
(bez rozdílu pohlaví)

Stolní tenis – sportovní hala
09.00 – 17.00

Požární útok a štafeta 4× 100 metrů
s překážkami

Setkání starostů

Hasičská soutěž – kaplička na Kostelním vrchu
09.00 – 12.00

18.30

20.00 Zábava na hřišti

Periodický tisk územního samosprávného celku. Rokytnický zpravodaj vydává MěÚ Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou.
Příspěvky shromažďuje Městské informační centrum. Informace a inzerce na tel.: 481 522 001 nebo 481 549 311, e - mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz.
Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem r edakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 31. 7. 2018. Sazba & tisk SURA s. r. o.

