Rokytnický zpravodaj
Ročník 2020

únor / březen

Cena 18,- Kč

PŮLNOČNÍ ŽIVÝ BETLÉM
Štědrý večer uplynulého roku přinesl tu pravou vánoční pohádkovou atmosféru. Po 10 letech se na kapličku na Kostelním vrchu vrátil
živý betlém. Malého Ježíška, Marii i Josefa přivítali Tři králové i malí
pastevci s ovečkami, poníkem a oslem. Nad nimi zářila kometa, okolo
plápolal oheň a vše okolo se třpytilo čerstvě napadaným sněhem. Na
Půlnoční dorazila spousta lidí, kteří si náležitě vychutnávali tu kouzelnou atmosféru Vánoc.

Půlnoční bohoslužbu s živým betlémem připravil pan farář Ivo Kvapil se svými spolupracovníky a sám dodává: „O těchto Vánocích to
bylo jinak. Neseděli jsme u televize, nesjížděli jsme se do bezpečného
prostředí kostela, neužívali jsme si atmosféru, ale překonali jsme svou

lenost a nepřízeň počasí, vydali jsme se pěšky ke kapličce na Kostelní
vrch v zimě a dešti, někteří vstoupili do vánočního děje svou přítomností, pomocí, ochotou nebo i jen trpělivostí a úsměvem…

Společným výsledkem všech zúčastněných bylo především to, že
události, a tím lidský život, je lepší tvořit, než o nich jen hovořit. A my
všichni jsme to zkusili a zažili – pod širým nebem ve světle zářící komety, u jeskyně s Marií, Josefem a Ježíškem, mezi pastýři, ovcemi a oslem,
v přítomnosti Tří králů, ve společenství všech, kteří tam chtěli být.

Tak trochu s pohledem přes rameno a se vzpomínkou děkuji všem,
kteří nám to umožnili, a všem, kteří do události vložili sami sebe, neboť člověk lituje jen a pouze toho, co nezkusil.
Všechny pak povzbuzuji, zkuste to, stálo to za to.“
Všem, kteří pro nás Půlnoční připravili, děkujeme a doufáme,
že rozhodně nebyla poslední.
JH

Zprávy z jednání rady města za uplynulé období
Poskytnuté finanční příspěvky:
 Rada města schválila uzavření smlouvy o finančním daru ve výši
3.000,- Kč se společností Důl Jan Šverma o.p.s., za účelem organizace Setkání hornických měst a obcí v září 2020 v Žacléři.
Schválení Ceníku za odvoz a odstranění směsného komunálního odpadu od 1. ledna 2020
 Radě města byl předložen ke schválení nový ceník spol. Severočeské komunální služby, s. r. o., který se týká navýšení cen za odvoz a odstranění směsného komunálního odpadu (nádoby, pytle)
v roce 2020. Navýšení cen je v rozsahu 3,5 %. Rada města zároveň
schválila nové ceny pytlů za odpad.
Nové ceny pytlů:
»» malý pytel na komunální odpad 60 l
33,- Kč
»» velký pytel na komunální odpad 120 l
65,- Kč
»» pytel na papír
4,- Kč
Schválení výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového
řízení na veřejnou zakázku
č. 20190014 – Oprava cesty „Sachrovka“ – I. etapa
 Město Rokytnice nad Jizerou oslovilo dne 15. listopadu 2019 formou Výzvy k podání nabídky celkem 27 firem. Současně byla
zveřejněna tato Výzva na webových stránkách Města Rokytnice
nad Jizerou. Ve lhůtě pro podání nabídek (tj. do 6. prosince 2019)
bylo doručeno celkem 7 nabídek. Z výběrového řízení se omluvily 2 oslovené firmy. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
byla stanovena ve výši 1.954.510,68 Kč bez DPH. Otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo dne 6. prosince 2019. Všechny
doručené nabídky odpovídaly požadavkům uvedeným ve výzvě
výběrového řízení. Pověřená komise provedla jejich hodnocení
a sestavila výsledné pořadí, kde jako nejvhodnější nabídka byla
vyhodnocena nabídka s nejnižší podanou nabídkovou cenou. Jedná se o doručenou nabídku s pořadovým číslem 5 a nabídkovou
cenou ve výši 1.994.956,65 Kč, včetně DPH a požadované rezervy
(121.000 Kč včetně DPH), předloženou uchazečem M–SILNICE a.s.,
Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868.
 Rada města následně schválila výběr nejvhodnější nabídky v rámci
VZ20190014 – „Oprava cesty „Sachrovka“ – I. etapa“, kterou je nabídka s pořadovým číslem 5, podaná uchazečem M-SILNICE a.s.,
Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868 a postoupila schválení zadání zakázky zastupitelstvu města.
Schválení výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového
řízení na veřejnou zakázku
č. 20190015 – Oprava cesty „Sachrovka“ – II. etapa
 Město Rokytnice nad Jizerou oslovilo dne 15. listopadu 2019 formou Výzvy k podání nabídky celkem 27 firem. Současně byla
zveřejněna tato Výzva na webových stránkách Města Rokytnice
nad Jizerou. Ve lhůtě pro podání nabídek (tj. do 6. prosince 2019)
bylo doručeno celkem 7 nabídek. Z výběrového řízení se omluvily 2 oslovené firmy. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
byla stanovena ve výši 3.011.472,87 Kč bez DPH. Otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo dne 6. prosince 2019. Všechny
doručené nabídky odpovídaly požadavkům uvedeným ve výzvě
výběrového řízení. Pověřená komise provedla jejich hodnocení
a sestavila výsledné pořadí, kde jako nejvhodnější nabídka byla
vyhodnocena nabídka s nejnižší podanou nabídkovou cenou. Jedná se o doručenou nabídku s pořadovým číslem 5 a nabídkovou
cenou ve výši 2.606.332,62 Kč, včetně DPH a požadované rezervy
(121.000 Kč včetně DPH), předloženou uchazečem M – SILNICE a.s.,
Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868.
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 Rada města následně schválila výběr nejvhodnější nabídky v rámci
VZ20190015 – „Oprava cesty „Sachrovka“ – II. etapa“, kterou je nabídka s pořadovým číslem 5, podaná uchazečem M-SILNICE a.s.,
Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868 a postoupila zadání
zakázky zastupitelstvu města.
Schválení výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového
řízení na veřejnou zakázku
č. 20190012 – „Rekonstrukce komunikace Vrcha – Stráž“
 Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zakázku
č. 20190012 byla dne 15. 11. 2019 zveřejněna na profilu zadavatele, webových stránkách města a zaslána 27 vybraným uchazečům. Ve stanovené lhůtě pro podání nabídek bylo doručeno celkem 6 nabídek v listinné podobě. Radou města jmenovaná komise
provedla otevření obálek s nabídkami a hodnocení nabídek dne
13. 12. 2019 v 13.00 hodin. Hodnotící komise, v souladu s hodnotícími kritérii stanovenými ve výzvě k podání nabídky, stanovila
výsledné pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny. Nejvýhodnější
nabídku předložil uchazeč M-silnice a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868 s nabídkovou cenou ve výši 5.152.330,99 Kč
včetně DPH.
 Rada města následně schválila výběr nejvhodnější nabídky v rámci
výběrového řízení na veřejnou zakázku č. 20190012 „Rekonstrukce komunikace Vrcha – Stráž“, kterou je nabídka s pořadovým
číslem 1., předložená uchazečem M-silnice a.s., Husova 1697,
530 03 Pardubice, IČ: 42196868 a postoupila zadání zakázky zastupitelstvu města.
Žádost Základní školy Rokytnice nad Jizerou
o přijetí a čerpání finančního daru
 Radě města byla předložena žádost ZŠ Rokytnice nad Jizerou o přijetí a čerpání finančního daru ve výši 20.000,- Kč v rámci projektu
„EMBA – podpora vzdělání“ od firmy EMBA s.r.o., Paseky nad Jizerou. Finanční prostředky budou dle uzavřené smlouvy použity
na úhradu provozních, výukových či mimoškolních aktivit školy pro
rozvoj studijních možností žáků. Rada města tuto žádost schválila.
Žádost o přidělení bytu v DPS v Rokytnici nad Jizerou
 Radě města byla předložena žádost paní Heleny Hanoutové o přidělení bytu v DPS. Rada města na základě doporučení úseku sociálních věcí přidělení bytu schválila, a to od 15. 1. 2020.
Žádost o možnost používání společenské místnosti v hasičské zbrojnici čp. 333 DR, ČČK – oblastní spolek Jizera
 Radě města byla předložena žádost místní skupiny Českého červeného kříže 09 Jizera o možnost užívání společenské místnosti
v hasičské zbrojnici čp. 333 Dolní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou.
Tento spolek je veden pod OS ČČK v Jablonci nad Nisou a byl založen z důvodů provádění odborných školení první pomoci a větší
osvěty v rámci působnosti spolku. RM tuto žádost schválila.
Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“
 Radě města byla předložena žádost o připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“. Jedná se o každoroční kampaň, jejímž
prostřednictvím se připomíná letos již 60. výročí povstání Tibeťanů
proti čínské okupaci Tibetu, které bylo násilně potlačeno armádou
Čínské lidové republiky a při němž zahynulo na 80 000 Tibeťanů.
Vyvěšením vlajky na budovu radnice je tak vyjádřena symbolická
podpora Tibetu. Rada města tuto žádost schválila.

Renovace vitrážových oken budovy radnice v Rokytnici nad
Jizerou – I. etapa
 Stávající vitrážová okna, která se nacházejí v obřadní síni budovy
radnice, již jsou za hranicí své životnosti. Jednotlivá vitrážová skla
jsou popraskaná a zničená, již vypadaná sklíčka jsou doplněna jinými odstíny a vzory skel a spojovací olověná síť neplní svou funkci pevného spoje – odpadává, proto je renovace oken nezbytně
nutná a nedá se již déle odkládat. Celková renovace se týká vitrážových oken v obřadní síni a na chodbě u hlavního schodiště
budovy radnice. Tato akce bude finančně náročná, tudíž bude rozdělena do více etap. Samotná renovace vitráží v obřadní síni bude
rozdělena na tři etapy. Předmětem první etapy je vitrážové okno
umístěné na jižní straně budovy radnice, další etapou bude menší
vitrážové okno na východní straně a poslední etapou v obřadní síni
bude vitrážové okno na severní straně. Renovace vitráže v prostoru schodiště bude předmětem dalších etap. Na I. etapu renovace
vitrážových oken bude požádáno o dotaci z programu „Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ v rámci programu Ministerstva kultury ČR a z Dotačního
fondu Libereckého kraje, program „7.2. Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji“.
Truhlářské práce
 Nabídková cena na truhlářské práce podaná firmou Truhlářství Linek – Pavel Linek, Dolní 31, 512 44 Rokytnice nad Jizerou,
IČ: 13570617, činí 117.000,- Kč (není plátce DPH), cena je v daném
místě a čase obvyklá. Cena zahrnuje zhotovení smrkového rámu
vitrážových oken rozměru 410 × 415 mm. Vnější rám bude opatřen
červenohnědým nátěrem, ostatní prvky budou natřeny bíle. Cena
zahrnuje dodávku kování, demontáž stávajících oken, přepravu
a montáž nových oken, likvidaci starých oken, zednické zapravení
a začištění ostění. Původní historický vzhled bude zachován, vše
bude vyrobeno jako tvarová a materiálová replika oken stávajících.
 Díky výborným zkušenostem z realizací výměn oken z předešlých

let byla rovnou provedena poptávka u pana Pavla Linka – Truhlářství Linek, který již v budově radnice prováděl v roce 2011 výměnu
čtyř oken na účtárně, v roce 2016 výměnu dvou oken v kanceláři místních poplatků a tří oken v kanceláři investičního oddělení,
v roce 2017 výměnu tří oken v kanceláři a archivu stavebního úřadu, v roce 2018 výměnu devíti oken v kancelářích č. 15 – 19 v budově radnice a v roce 2019 výměnu oken v přízemí budovy radnice
(úsek sociální a matriky, zázemí dětské lékařky). Veškeré zakázky
proběhly bez komplikací, dílo bylo dodáno ve stanovené lhůtě
a v požadované kvalitě.
Restaurátorské práce
 Restaurování vitrážových skel musí, dle požadavků památkové
péče, provádět osoba s oprávněním Ministerstva kultury k restaurování kulturních památek. Pro podání nabídkové ceny byl osloven
VITRÁŽE David Roskovec, Hrubá Horka 86, 468 22 Železný Brod,
IČ: 14833867, a nabídková cena činí 83.670,- Kč (není plátce DPH).
V ceně je obsažena demontáž skel, odstranění původní olověné
sítě, čištění skel, sestavení do nové olověné sítě, tmelení, instalace
a doprava. Dále cena zahrnuje restaurátorskou zprávu s fotodokumentací.
 Rada města schválila zadání obou veřejných zakázek.
Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo místního rozvoje na
realizaci akce: „Rekonstrukce zázemí lesního hřiště v Rokytnici nad Jizerou“
 Radě města byl předložen návrh na podání žádosti o dotaci na
Ministerstvo místního rozvoje na realizaci akce: „Rekonstrukce
zázemí lesního hřiště v Rokytnici nad Jizerou“. Jedná se o dotaci
na rekonstrukci objektu v zázemí přírodního divadla, která již byla
schválena ZM 27. 2. 2019 usnesením č. 96. Vzhledem k tomu, že
žádost nebyla v roce 2019 podpořena, bude město podání žádosti opakovat a k tomu je nutné aktualizovat usnesení ZM formou
usnesení RM. Rada města tuto věc schválila.

Zastupitelstvo města 16. 12. 2019
Zastupitelstvo města schválilo:
 program jednání.
 ověřovatele zápisu ve složení Ing. Leoš Pavlata a Michal Hák a zapisovatelku Kateřinu Rotroeklovou, DiS.
 zápis z minulého jednání ze dne 25. 9. 2019.
 rozpočtové opatření č. 8/2019 a pověřuje Mgr. Denisu Hančovou
provedením schválených změn v rozpočtu města Rokytnice nad
Jizerou pro rok 2019 a zároveň pověřuje radu města schválením
posledního rozpočtového opatření pro změny v rozpočtu města
na rok 2019.
 prodej pozemkové parcely č. 2830/2 k.ú. Dolní Rokytnice,
Rokytnice nad Jizerou Zelbovým Jiřímu a Anně, Svojšovická 2833/8,
141 00 Praha 4 za cenu 120,- Kč / m2.
 směnu části pozemků parc. č. 1839/3 o výměře cca 9 m2,
parc. č. 1813/2 o výměře cca 5 m2, parc. č. 1814/3 o výměře cca
4 m2 a parc. č. 3285/1 o výměře cca 1 m2 (vlastník Město Rokytnice
nad Jizerou) za část pozemku 1839/4 (vlastník: Alena Jónová, Dolní
Rokytnice 448, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, Ing. Milan Zlámal,
Radova 599/4, 779 00 Olomouc – Nové Sady a paní Květa Zlámalová, Horní Rokytnice 253, 512 45 Rokytnice nad Jizerou) o výměře
cca 24 m2, vše v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad
Jizerou. Rozdíl výměr směňovaných pozemků bude doplacen za
cenu 200,- Kč / m2.
 bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Libereckého kraje,
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508, Městu Rokytnice
nad Jizerou, a to části pozemku parc. č. 3368/1 o předpokládané
výměře cca 100 m2, pozemku parc. č. 3368/17 o výměře 36 m2
a pozemku parc. č. 3368/18 o výměře 15 m2, vše v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou.
 záměr prodeje pozemkové parcely č. 2562/7, pozemkové parcely
č. 2564/1 a pozemkové parcely č. 2580/2 v k.ú. Dolní Rokytnice,
Rokytnice nad Jizerou za cenu 215,- Kč / m2.

 záměr směny pozemkové parcely č. 3309/1 o výměře 317 m2 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za pozemkovou parcelu č. 3307/7
o výměře 227 m2 (vlastník Ing. Soukup Břetislav a RNDr. Soukup
Lubomír), na které se nachází část komunikace, vše v k.ú. Horní
Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou. Rozdíl výměr směňovaných pozemků bude doplacen ve výši 200,-Kč / m2.
 záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1680 v k.ú. Dolní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou, pouze pod stavbou za cenu dle cenové
mapy 200,- Kč / m2. Náklady na geometrické zaměření uhradí žadatelé a bude provedeno za účasti zástupce Města.
 záměr směny části pozemku parc. č. 3421 o výměře cca 4 m2 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část pozemku parc. č. 1436
o výměře cca 20 m2, na které se nachází účelová komunikace
(vlastník Venclíková Jana), vše v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou,
Rokytnice nad Jizerou. Rozdíl výměr směňovaných pozemků bude
doplacen za cenu 200,- Kč / m2, náklady na geometrické zaměření
uhradí obě strany rovným dílem a bude provedeno za účasti zástupce Města.
 obecně závaznou vyhlášku města Rokytnice nad Jizerou č. 5/2019,
o místním poplatku z pobytu.
 obecně závaznou vyhlášku města Rokytnice nad Jizerou č. 6/2019,
o místním poplatků ze psů.
 obecně závaznou vyhlášku města Rokytnice nad Jizerou č. 7/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 obecně závaznou vyhlášku města Rokytnice nad Jizerou č. 8/2019,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 obecně závaznou vyhlášku města Rokytnice nad Jizerou č. 9/2019,
o místním poplatku
 za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst
a částí měst.
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 aktualizovaná Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu do vybraných míst a částí města Rokytnice nad Jizerou.
 obecně závaznou vyhlášku města Rokytnice nad Jizerou č. 10/2019,
o místním poplatku ze vstupného.
 aktualizovanou Zřizovací listinu organizační složky města Rokytnice nad Jizerou Městské informační centrum, a to s účinností
od 1. 1. 2020.
 zadání veřejné zakázky č. 20190012 – „Rekonstrukce komunikace Vrcha – Stráž“, realizované v roce 2020, firmě M-SILNICE a.s.,
Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868, a to za cenu
5.152.330,99 Kč včetně DPH a pověřuje starostu města Ing. Petra
Matyáše podpisem smlouvy o dílo.
 zadání veřejné zakázky č. 20190014 – „Oprava cesty „Sachrovka“ –
I. etapa“, realizované v roce 2020, firmě M-SILNICE a.s., Husova 1697,
530 03 Pardubice, IČ: 42196868, a to za cenu 1.994.956,65 Kč včetně DPH a rezervy a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše
podpisem smlouvy o dílo a zároveň schvaluje realizaci projektu.
 zadání veřejné zakázky č. 20190015 – „Oprava cesty „Sachrovka“ – II. etapa“, realizované v roce 2020, firmě M-SILNICE a.s.,
Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868, a to za cenu
2.606.332,62 Kč včetně DPH a rezervy a pověřuje starostu města
Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy o dílo a zároveň schvaluje
realizaci projektu.
 podání žádosti o dotaci z Česko – německého fondu budoucnosti
pro projekt „Die alte Heimat Rochlitz im Riesengebirge – překlad
a vydání knihy v českém jazyce“ a realizaci tohoto projektu v případě přidělení dotace v roce 2020.
 podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce objektu a zázemí přírodního divadla a lesního hřiště“ v rámci Podprogramu
117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210H –
Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
 realizaci projektu „Oprava cesty z Vilémova do Havírny“ v roce
2020.
 realizaci projektu „Přestavba lávky přes Jizeru“ v roce 2020.
 realizaci projektu „Zabezpečovací práce – lávka na Blansko“ v roce
2020.
 ukončení realizace dotačního projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ v Rokytnici nad Jizerou“.
Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva města,
včetně rozprav a diskusí k jednotlivým bodům,
jsou v p
 lném znění včetně audiovizuálního záznamu ZM
zveřejněny na webových stránkách města:
www.mesto-rokytnice.cz

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
 informaci o přípravách rekonstrukce městské ČOV a jejím zahájení
v roce 2020 a v této souvislosti schvaluje záměr spolufinancování
akce ve výši 3,6 mil. Kč.
 plnění rozpočtu města k datu 30. 11. 2019.
 schválená Pravidla rozpočtového provizoria města Rokytnice nad
Jizerou ze dne 17. 12. 2018, podle kterých bude Město v roce 2020
hospodařit do doby schválení řádného rozpočtu na rok 2020.
 informace o jednotlivých dotačních projektech.
 „Zprávu o činnosti Rady města Rokytnice nad Jizerou za období od
16. 9. do 11. 11. 2019.“
Zastupitelstvo města neschválilo:
 záměr prodeje pozemkové parcely č. 55/6 v k.ú. Rokytno v Krkonoších, Rokytnice nad Jizerou.
 záměr prodeje části pozemkové parcely č. 565 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou.
 záměr prodeje stavební parcely č. 680 a části pozemkové parcely
č. 3073/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou.
 přijetí veřejné nabídky společnosti Rocket Nice One, s.r.o., Běžecká
2407/2, 169 00 Praha 6.
Zastupitelstvo města nesouhlasilo:
 s prodejem pozemku ani jeho části parc. č. 989/2 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou.
Zastupitelstvo města pověřilo:
 radu města schválením zadání zakázky a schválením pověření starosty města Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy o dílo v případě
veřejné zakázky č. 20200001 – Vyhlídky nad Rokytnicí - Vybudování vyhlídkového lesoparku na vrchu Stráž, která bude realizována
v roce 2020 a 2021.

Následující veřejné jednání zastupitelstva města
se bude konat ve středu 4. března 2020
od 17 hod. ve školní jídelně.
Program jednání bude zveřejněn na úřední desce.

Eprona, a. s. Rokytnice nad Jizerou
Hledá nové zaměstnance
na tyto pracovní pozice:

Pro své zaměstnance
nabízíme:

strojní konstruktér
elektromechanik – elektromechanička
pracovník na eloxovací linku
odborný technicko-administrativní pracovník –
obor elektrotechnika
4. IT specialista
5. vedoucí výroby

•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.

závodní stravování
motivační odměny
jubilejní odměny
dodatkovou dovolenou
čisté pracovní prostředí

Vstřícné jednání je samozřejmostí,
těšíme se na vás!

Informace na tel. 481 549 127 | e-mail: sekretariat@eprona.cz
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Zprávy z města a městského úřadu
SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ
 Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Poplatek je splatný buď jednorázově k datu 31. 3. 2020 nebo
ve dvou stejných rovnoměrných splátkách, a to k 31. březnu
a k 30. září 2020.

 Místní poplatek ze psů
Poplatek je splatný jednorázově k datu 31. 3. 2020.

 Místní poplatek z pobytu za rok 2020
a neodvedený Místní poplatek z ubytovací
kapacity a Místní poplatek za lázeňský
a rekreační pobyt za rok 2019
Poplatek za uplynulé období je splatný k 30. 4. 2020.

NOVÉ NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD –
POUŽITÝ KUCHYŇSKÝ OLEJ
A TUK Z DOMÁCNOSTÍ
Na podzim byly po Rokytnici nad Jizerou rozvezeny 4 nové nádoby na tříděný odpad, a to na použité kuchyňské jedlé oleje
a tuky. Nádoba je černé barvy, má velikost 240 l a je řádně označena druhem odpadu a svozovou firmou.
Nové nádoby jsou umístěny:
 na odstavné ploše u sídla Drobných služeb čp. 143 v Dolní Rokytnici (vedle sběrných nádob na textil a elektrozařízení)
 za budovou městského úřadu čp. 197 v Horní Rokytnici (vedle
nádob na tříděný odpad)
 na sídlišti v Horním koutě (vedle nádob na tříděný odpad v horní části sídliště)
 v Horní Rokytnici, bývalá sběrna papíru (vedle nádob na tříděný
odpad)
Způsob sběru:

VÝMĚNA ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU
V ROCE 2020
 V roce 2020 skončí platnost asi 900 000 řidičských průkazů.
 Výměnu už nemusíte řešit v místě trvalého bydliště.
 Standardní lhůta pro vydání nového řidičského průkazu je
20 dnů. Řidičský průkaz lze získat i dříve, musíte si ale připlatit.
 Za jízdu s propadlým řidičským průkazem hrozí pokuta
až 2.500 Kč.
 Fotografie již s sebou nepotřebujete.
Kde, kdy a jak požádat o výměnu?
Rok 2020 v kontextu výměny řidičského průkazu žádné zásadní novinky nepřináší. O výměnu stále můžete zažádat na jakémkoliv úřadu
obce s rozšířenou působností. Toto platí od poloviny roku 2018. Dříve
bylo možné řidičský průkaz získat pouze v místě trvalého bydliště.
O výměnu řidičského průkazu je možné žádat nejdříve tři měsíce
před koncem jeho platnosti. Učinit byste tak měli nejpozději dvacet
dnů před koncem platnosti. Právě dvacet dnů je totiž lhůta, kterou
úřady na vydání průkazu mají. V této lhůtě zároveň obdržíte řidičský
průkaz bezplatně. Pokud chcete získat průkaz rychleji, možné to je. Po
uhrazení poplatku 700 Kč vám úřady vydají průkaz do pěti pracovních
dnů.
Standardní doba platnosti řidičského průkazu je 10 let. Výjimku
tvoří skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. Jejich platnost je
omezená na pět let.

 použitý kuchyňský olej stačí doma slévat do PET lahví (ne do
skla)
 uzavřenou PET lahev je nutné následně vhodit do nádoby na
sběr použitého oleje (prozatím 4 stanoviště v Rokytnici nad
Jizerou)
 použitý olej bude následně ekologicky zlikvidován
Důležité:
 Použitý kuchyňský olej do odpadních vod nepatří, neboť tuhne
a zanáší potrubí!
 Energeticky a finančně je velice náročné vyčistit kontaminovanou vodu.
 Použitý kuchyňský olej správně nepatří ani do komunálního
odpadu a lze ho v rámci domácnosti třídit a odnášet do určených nádob.
Ekologickou likvidaci použitého kuchyňského oleje
v našem městě zajišťuje firma Černohlávek OIL.

PROVOZNÍ DOBA

Městského informačního centra
26. 12. 2019 – 14. 3. 2020

Co k výměně řidičského průkazu budete potřebovat?







Na úřad se musíte dostavit osobně a musíte předložit následující:
žádost o vydání řidičského průkazu, kterou si vyzvednete a vyplníte na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností
doklad totožnosti – platný občanský průkaz nebo také cestovní pas
řidičský průkaz, který chcete vyměnit
správní poplatek ve výši 700 Kč, pokud chcete vydat řidičský průkaz ve zkrácené lhůtě
správní poplatek ve výši 200 Kč, pokud žádáte o výměnu řidičského průkazu dříve než tři měsíce před koncem jeho platnosti
naopak fotky už na úřad nosit nemusíte

PONDĚLÍ – SOBOTA

9:00 – 12:00

NEDĚLE

9:00 – 13:00

13:00 – 17:00

15. 3. – 31. 5. 2020
PONDĚLÍ

zavřeno

ÚTERÝ – PÁTEK

9:00 – 12:00

SOBOTA

9:00 – 13:00

NEDĚLE

zavřeno

13:00 – 17:00

5

INVESTIČNÍ AKCE, VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A DOTACE MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU V ROCE 2019
Investiční akce a veřejné zakázky:
 Zakázka na „Výměnu oken v přízemí budovy radnice – matrika, sociální úsek, ordinace dětského lékaře“ byla zadána firmě Truhlářství Pavel Linek, Rokytnice nad Jizerou, za cenu 483.950,- Kč včetně
DPH. Na tuto akci byly poskytnuty 2 dotace.
 Zakázka na „Opravu komunikací metodou PATCHMATIC“ byla zadána spol. REPARE TRUTNOV s. r. o., Trutnov, za cenu 4.053,50,- Kč
za tunu asfaltové směsi včetně DPH s tím, že celkový objem díla
nepřesáhne 80 tun. Následně byl objem díla navýšen o dalších
35 tun.
 Zakázka na „Stavební úpravy hygienického zázemí MŠ Horní –
I. etapa“ byla zadána spol. L & P stavební, s. r. o., Stráž na Nisou,
a to za cenu 1.897.825,71 Kč včetně DPH. Po navýšení rozsahu prací byla cena díla navýšena dodatky na 2.123.369,40 Kč včetně DPH.
 Zakázka na „Opravu komunikace Starý Mlýn – Dvoračky“ byla zadána spol. M – SILNICE, a.s., Pardubice, a to za cenu 2.511.761,26 Kč
včetně DPH. Na tuto akci byla poskytnuta dotace.
 Zakázka na „Hydrologické posouzení k územní studii propojení
a rozvoje lyžařských areálů Studenov a Horní Domky“ byla zadána
Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T. G. Masaryka, v. v. i.,
Praha 6, a to za cenu 592.900,- Kč včetně DPH. Na tuto akci byla
poskytnuta dotace.
 Zakázka na „Opravu komunikace na ppč. 2952/3 v k.ú. Dolní Rokytnice“ byla zadána spol. M – SILNICE a. s., Pardubice, a to za cenu
241.485,75 Kč včetně DPH.
 Zakázka na „Opravu komunikace na ppč. 2113/6 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou“ byla zadána spol. M – SILNICE a. s., Pardubice,
a to za cenu 102.487,- Kč včetně DPH.
 Zakázka na zpracování projektové dokumentace na akci „Přestavba lávky přes Jizeru“ byla zadána spol. V – CON, s.r.o., Liberec,
za cenu 145.200,- Kč včetně DPH.
 Zakázka na „Přestavbu nadstřešních částí komínů A a B – budova radnice“ byla zadána spol. KomínSOS, s.r.o., Jilemnice, za cenu
150.990 Kč včetně DPH.
 Zakázka na „Opravu místní komunikace ppč. 3274 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou“ byla zadána firmě Ing. Miroslav Balcar,
Chrastava, za cenu 224.247,12 Kč včetně DPH.
 Zakázka na dodání 6 ks laviček, 5 ks košů a sloupku s nosičem
sáčků pro Dolní náměstí byla zadána spol. mmcité 1, a.s., Bílovice
u Uherského Hradiště, a to za cenu 220.730,62,- Kč včetně DPH.
 Zakázka na „Geologický, geotechnický průzkum a dokumentace provedení stavby Vyhlídky nad Rokytnicí“ byla zadána
spol. Mjölk s.r.o., Praha 7, za cenu 602.000,- Kč bez DPH.
 Zakázka na „Výměnu zábradlí mostu u Skisportu – mandl“ byla
zadána spol. WINOX s.r.o., Hodkovice nad Mohelkou, za cenu
53.000,- Kč včetně DPH.
 Zakázka na „Opravu cesty a mostu z Vilémova do Havírny“
byla zadána spol. Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., za cenu
5.546.334,86 Kč. Tato akce bude realizována v roce 2020. Na tuto
akci byla poskytnuta dotace ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 2.000.000,- Kč a dále se bude na této akci podílet
Obec Paseky nad Jizerou částkou 1.591.392,40 Kč.
 Zakázka na „Přestavbu lávky přes Jizeru – Blansko“ byla zadána
spol. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., za cenu 5.571.110,35 Kč
včetně DPH. Tato akce bude realizována v roce 2020. Na tuto akci
byla poskytnuta dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje ve
výši 1.800.000,- Kč a dále se bude ½ nákladů spolupodílet Město
Jablonec nad Jizerou.
 Město Rokytnice nad Jizerou ve spolupráci s místními firmami a ve
spolupráci s Drobnými službami města zrekonstruovalo veřejné
WC na centrálních parkovištích v hodnotě 306.228,- Kč. Nejvyšší
položky se týkaly výměny obkladů, výměny oken a řemeslnických
prací.

DOTACE:
 Ze strany Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast č. 7 Kultura,
památková péče a cestovní ruch byla městu poskytnuta dotace ve
výši 145.185,- Kč (30 %) na projekt „Výměna oken v přízemí budovy
radnice“. Na stejný projekt byla poskytnuta dotace ze strany Ministerstva kultury, a to ve výši 100.000,- Kč.
 Ze strany MAS „Přijďte pobejt!“, z IROP, byla poskytnuta dotace ve
výši 1.932.957,87 Kč na vybudování „Odborné učebny Základní
školy Dolní Rokytnice“.
 Ze strany Státního fondu životního prostředí ČR byla městu poskytnuta dotace ve výši 500.000,- Kč (84,33 %) na projekt „Hydrologické posouzení k Územní studii propojení a rozvoje lyžařských
areálů Studenov a Horní Domky“.
 Ze strany Státního fondu životního prostředí ČR byla městu poskytnuta dotace ve výši 1.000.000,- Kč (56,21 %) na projekt „Oprava
cesty Starý Mlýn – Dvoračky“.
 Ze strany Ministerstva životního prostředí byla poskytnuta dotace
ve výši 2.000.000,- Kč na akci „Oprava cesty a lávky z Vilémova do
Havírny“.
 Ze strany Ministerstva životního prostředí byla poskytnuta dotace
ve výši 2.000.000,- Kč na akci „Oprava cesty Sachrovka – I. etapa“.
 Ze strany Dotačního fondu Libereckého kraje v oblasti požární
ochrany bylo získáno:
»» dotace ve výši 31.000,- Kč (49,41 %) na doplnění osobních
ochranných prostředků
»» dotace ve výši 34.790,- Kč (50 %) na kulturu hašení, lesní požáry

SMOKEMANOVO

DESATERO SPRÁVNÉHO TOPIČE
1. Nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí,
zajímej se o to, co jde z Tvého komína.

nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí, zajímej se o to, co jde z Tvého komína
suš dřevo minimálně jeden až dva roky
nespaluj odpadky
nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu, oheň nedus
přikládej častěji menší dávku paliva než jednu velkou dávku za dlouhý čas
pravidelně čisti kotel a komín
používej moderní kotel či kamna
udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150 až 250 °C
nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, kde potřebuješ
top tak, jak chceš, aby topil Tvůj soused

2. Suš dřevo minimálně jeden až dva roky.
3. Nespaluj odpadky!
4. Nastav regulační klapky tak, aby vzduch
mohl k palivu, oheň nedus.

5. Přikládej častěji menší dávku paliva než jednu
velkou dávku za dlouhý čas.

6. Pravidelně čisti kotel a komín.
7. Používej moderní kotel či kamna.
8. Udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150
až 250 °C.

9. Nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj
a top jen tam, kde potřebuješ.

10. Top tak, jak chceš, aby topil Tvůj soused.
Výzkumné energetické centrum Vysoká škola báňská - TU Ostrava

http://vec.vsb.cz/smokeman

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Horák, Ph.D. alias Smokeman
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email: jirka.horak@vsb.cz

UPOZORNĚNÍ PRO PODNIKATELE – SPRÁVNÉ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
 Podnikatel je původcem odpadů a je
povinen s nimi nakládat v souladu se
zákonem.
 Každý původce odpadů je povinen
přednostně odpady třídit.
 Podnikatel nesmí využívat systém
zavedený obcí pro nakládání s odpady
včetně tříděných odpadů bez uzavřené
Smlouvy s obcí (a to jak v případě velkoobjemových kontejnerů, tak v případě sběrného dvora).
 Zákonné nakládání s odpady je podnikatel povinen prokázat příslušným
kontrolním orgánům.
Právnická osoba a fyzická osoba
oprávněná k podnikání je podle zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, tzv. původcem odpadů.
S odpady tedy může nakládat pouze v souladu s tímto zákonem a zároveň je za zákonné
zajištěné nakládání s odpady zcela zodpovědná.
Veškeré nakládání s odpady si zajišťuje na
vlastní náklad a je povinna o tom vést průkaznou evidenci a na vyžádání ji předložit
kontrolním orgánům.
Jako každý původce odpadů je povinna
přednostně odpady třídit, tudíž musí být
schopná kontrolním orgánům doložit, jakým
způsobem odpady třídí a jak s tímto tříděným odpadem nakládá.
V Rokytnici nad Jizerou se stále častěji
setkáváme s praxí, že podnikatelé využívají
např. velkoobjemové nádoby na tříděný odpad bez uzavřené Smlouvy s městem a na
systém nakládání s odpady nijak nepřispívají.
Náklady na tříděný odpad tak hradí občané
z rozpočtu města. V současné době má uzavřenou řádnou smlouvu pouze několik subjektů.
Přičemž! Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo která nemá
zajištěno využití nebo odstraňování odpadů
v souladu s tímto zákonem. Za tento přestupek lze uložit sankci až do výši 300.000,- Kč.
Další sankce obsahuje § 66 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech!
Upozorňujeme, že Městský úřad Rokytnice nad Jizerou bude z důvodu rostoucích
nákladů za odpady zvyšovat v tomto roce
svoji kontrolní činnost podnikatelů na úseku
nakládání s odpady.
Jaké tedy mají výše uvedené osoby
v Rokytnici nad Jizerou možnosti?
 Směsný komunální odpad – tyto osoby mohou uzavřít smlouvu s příslušnou
svozovou firmou působící na území Rokytnice nad Jizerou, která jim poskytne
požadovanou nádobu a ve sjednaných
intervalech odpad odváží; rovněž mohou

zakoupit plastové pytle na komunální odpad přímo na městském úřadě v centrální
pokladně. Kontrolním orgánům pak dokládají buď smlouvu a faktury od svozové firmy nebo pokladní doklad ze strany
městského úřadu.
 Tříděný odpad – velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad umístěné v obci
smí tyto osoby využívat pouze, mají-li
s Městem Rokytnice nad Jizerou uzavřenou písemnou smlouvu. V opačném
případě nejsou oprávněni tam tříděné
odpady vhazovat! Smlouva by měla být
uzavřena i v případě využívání Sběrného
dvora v Rokytnici nad Jizerou, neboť i tyto
náklady nese plně Město Rokytnice nad
Jizerou.
V případě tříděných odpadů si podnikatelé mohou na městském úřadě zakoupit pytle
na tříděný odpad – pokladní doklad je dokladem pro kontrolní orgány. Jedná se o pytle
na papír, směsný plast, pet-lahve a nápojový
kartón.
Ceny těchto pytlů jsou prozatím pouze
ve výši výrobních nákladů, Město Rokytnice
nad Jizerou zvažuje navýšení cen těchto pytlů
i o složku vyčíslující náklady za svoz odpadu.
UBYTOVATEL
Ubytovatelem je osoba, která přechodně
poskytla za úplatu ubytování jiné osobě.
Pokud se jedná o právnickou osobu
nebo podnikatele (má na ubytovací činnost
živnostenské oprávnění) – platí zde stejná
pravidla popsaná pro právnické osoby a osoby oprávněné k podnikání.
V případě podnikatele – fyzické osoby
s živnostenským listem, která např. k ubytovací činnosti používá část svého rodinného domu či pensionu, je třeba si uvědomit,
že odpady vzniklé z podnikání nelze slučovat s odpady z domácnosti. Pokud odpady
z podnikání vhazuje do stejné popelnice,
jako z domácnosti, na jejichž likvidaci platí
místní poplatek, činí tak v rozporu se zákonem. V případě kontroly pak není tato osoba schopná žádným dokladem prokázat, jak
s odpady z podnikání nakládá.
V tomto případě doporučujeme, aby velikost popelnice pro domácnost byla volena
tak, aby pokrývala pouze potřebu dané domácnosti a na odpady vzniklé z ubytovací
činnosti si na městském úřadě zakoupila
plastové pytle (eventuálně si sjednala se svozovou firmou smlouvu a zajistila si popelnici
druhou). To samé platí v případě tříděných
odpadů. Aby prokázala, že odpad třídí, je
třeba si část pytlů na tříděný odpad zakoupit
na městském úřadě nebo si uzavřít smlouvu
s Městem ohledně možnosti vhazovat tříděné odpady do velkoobjemových kontejnerů
nebo odpad odkládat ve sběrném dvoře
a vyžádat si potvrzení.
V případě fyzických osob, které k ubytovací činnosti nemají živnostenské opráv-

nění a pronajímají nemovitost dle § 9 odst.
1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, platí, že v rámci tohoto pronájmu
neposkytují žádné doprovodné služby. To
mimo jiné i znamená, že za osoby, které si
část nemovitosti pronajaly, nezajišťují odstraňování odpadů. Měli by je ale poučit, kde
si mohou pytle na odpad zakoupit nebo jim
tento prodej zprostředkovat. V žádném případě jim nesmí umožnit odkládat odpady do
popelnice pro jejich domácnost.
Možnost využití systému zavedeného
obcí pro nakládání se tříděným odpadem
na stanovištím pro sběr tříděných komodit (sklo, plasty, PET lahve, papír)
 V souladu s § 17 odst. 6) zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nabízí Město Rokytnice nad Jizerou místním
právnickým osobám a fyzickým podnikajícím osobám možnost využít systém, který
je na území Rokytnice nad Jizerou zaveden
pro nakládání s tříděným odpadem.
Postup:
 S podnikatelem bude na základě jeho
žádosti uzavřena „Smlouva o využití
systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem“. Žádosti o uzavírání těchto smluv je třeba
podat u tajemnice městského úřadu
Bc. Martiny Šubrtové, tel. 481 549 319,
e-mail: mesto@mesto-rokytnice.cz.
 Podnikatel uhradí finanční příspěvek na
provoz tohoto systému ve výši:
»» 5.000,- Kč / kalendářní rok – pokud se
jedná o ubytovací zařízení většího charakteru (nad 40 lůžek) s vlastní restaurací (hotely, pensiony, horské chaty)
»» 2.000,- Kč / kalendářní rok – pokud se
jedná o ubytovací zařízení menšího
charakteru bez vlastní restaurace (ubytovací kapacita 10 – 40 lůžek – pensiony)
nebo samostatné restaurační zařízení
»» 1.000,- Kč / kalendářní rok, pokud se
jedná o pultové provozovny (spotřební
zboží, potraviny), ubytovací zařízení do
10 lůžek (rodinné domy), sezónní bufety, kiosky apod.
»» Finanční příspěvek bude podnikateli
každoročně vyfakturován v souladu
s uzavřenou smlouvou.
Výhody pro podnikatele:
 Možnost odkládání tříděného odpadu na
stanovištích určených pro tento odpad na
celém území města Rokytnice nad Jizerou,
a to kdykoliv.
 Doklad o zákonném nakládání se tříděným odpadem pro kontrolní orgány – Česká inspekce životního prostředí, Městský
úřad Jilemnice – odbor životního prostředí, Městský úřad Rokytnice nad Jizerou.
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Dotační program města Rokytnice nad Jizerou
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z ROZPOČTU
MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU
1.

Datum zahájení příjmu žádostí

1. 2. 2020

2.

Datum ukončení příjmu žádostí

31. 3. 2020

3.

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

4.

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

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

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

6.

Minimální spoluúčast žadatele
Minimálně 30 % skutečně vynaložených nákladů

7.

Minimální výše podpory

2.000,- Kč

8.

Maximální výše podpory

49.999,- Kč

9.

Termín realizace aktivit

1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

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

MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.
Místní akční skupina „Přiďte pobejt!“ z. s. působí v našem území již
patnáct let. Zaměřuje se na podporu a rozvoj území prostřednictvím
rozdělování evropských dotací, ale i organizací komunitně prospěšných aktivit.
Během roku 2019 jsme podpořili 15 úspěšných žadatelů a do území tak prostřednictvím jejich projektů, zaměřených např. na sociální
služby, prorodinná opatření, podnikání na venkově, vzdělávání
a bezpečnost dopravy, bylo rozděleno dalších 15 milionů Kč.
MASka je také sama realizátorem rozvojového projektu na podporu vzdělávání – MAP Jilemnicko, do kterého jsou zapojeny ZŠ, MŠ
a ZUŠ z celého našeho regionu. Nastavuje zde spolu s nimi cestu k cíli,
ke kterému se chceme společně ubírat a zvyšujeme tak kvalitu vzdělávání našich dětí a mládeže. Nově se též snažíme úzce spolupracovat
s organizacemi, které působí v oblasti vzdělávání neformálního, tedy
s poskytovateli zájmových kroužků.
Od roku 2017 (v tomto tzv. programovém období) jsme tak dokázali do území rozdělit 66 449 091 Kč, započítáme-li i projekty, jejichž realizaci poskytujeme administrativní podporu (projekty MŠ, ZŠ

a školských zařízení ve zjednodušeném režimu vykazování - šablony),
pak dosahujeme na částku ve výši 86 198 700 Kč. Toto představuje
cca 2 600 Kč, resp. 3 700 Kč na obyvatele MAS.
MASka ovšem neznamená jen dotace. Snažíme se povzbuzovat
komunitní a společenský život a rozvíjet náš region. Mezi naše již
tradiční akce patří Krasojízdy na rohačkách. Loni nám byl pán hor
nakloněn, a tak se mohla po roční odmlce prohnat Zvědavou uličkou
opět skupina malých i velkých milovníků saní. Další (tentokrát jarní) již
tradiční akcí je pořádání Dne Země pro žáky základních škol. Loňský
ročník byl věnován tématu udržitelnosti a rozumné spotřebě.
S radostí jsme se opět účastnili Farmářských pouťových trhů
u kostela sv. Vavřince v Jilemnici.
Naší loňskou premiérou bylo pořádání Trhu volného času (září
2019), který měl za cíl představit volnočasové aktivity pro děti a mládež (především) v Jilemnici. I přestože to byl první ročník, byla účast
hojná a děti nadšeně vybíraly svoje nové kroužky. V souvislosti s ucelenou prezentací volnočasových aktivit byly vytvořeny webové stránky www.mas-volny-cas0.webnode.cz, kde jsou přehledně představeny kroužky, které mohou naše děti a mládež navštěvovat. (Máme
ambici do této prezentace zahrnout celé území MAS, proto prosím
neváhejte a přidejte se).
Podzim pak věnujeme úklidu přírody, a tak jsme se již druhým rokem zapojili do akce Čistá řeka Jizera. Na začátku října se tak spojily
síly dobrovolníků z území místních akčních skupin, které leží při toku
Jizery, a během dvou dnů uklidili koryto řeky a jeho okolí.
Na další zajímavé projekty a společné akce v roce 2020 se těší celý
tým kanceláře MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.
Bližší informace naleznete na webu www.maspridtepobejt.cz a FB
profilu @MASPridtepobejt.
Kontaktní údaje na zaměstnance kanceláře MAS
 Ing. Anna Hančová, vedoucí pracovník SCLLD
masjilemnice@seznam.cz
 Mgr. Lenka Šulanová, hlavní manažer MAP
sulanova.lenka@gmail.com
 Petra Vanclová, programový manažer PRV, IROP, šablony
petra.vanclova@gmail.com
 Lucie Zelinková, programový manažer OPZ, asistentka
zelinkova.lucie@post.cz
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VHS TURNOV informuje
VODNÉ A STOČNÉ 2020
1. Úprava ceny
Základní meziroční nárůst celkové ceny
vodného a stočného je 4,01%.
Meziroční nárůst ceny vodného je schválen ve výši 2,80 % a stočného ve výši 5,25 %.
2. Celková cena (m³) pro rok 2020
Vodné je v hodnotě bez DPH stanoveno
na 49,51 Kč a stočné na hodnotu 48,89 Kč.
Celková součtová cena pak činí 98,40 Kč.
Meziroční nárůst celkové ceny představuje
3,79 Kč, a to z 94,61 Kč v roce 2019.
Celková cena vodného a stočného včetně započítání DPH je pak stanovena na výši
113,16 Kč, z toho je vodné 56,94 Kč a stočné
56,22 Kč.
Od 1. 5. 2020 pak dojde pro obyvatele
ke snížení ceny o 1 % oproti roku 2019,
a to díky snížení sazby DPH.
3. Východiska pro projednávání
cenové úpravy
Klíčovou základnou se stala dohoda o finančním řízení společného svazku, která
byla uzavřena mezi městy a obcemi v roce
2015. V dohodě bylo stanoveno, jaký díl potřebných prostředků na obnovu vodohospodářského majetku a nové investice mají zaplatit zákazníci ve vodném a stočném a jaký
díl má být získán z jiných zdrojů (dotace +
obecní nebo městské rozpočty). V letošním
roce jsme však museli zohlednit při projednávání ještě dvě východiska – vládou oznámené květnové snížení DPH na vodném
a stočném o 5 % a odhad výsledku aktuálně zahajované nové koncesní soutěže na
provozování našeho majetku, která v roce
2020 nastaví finanční pravidla pro provozování a cenotvorbu na dalších 10 let.
Každoroční základní otázkou ke konečnému cenovému rozhodnutí je vždy dohoda
o stanovení optimální výše nájmu za pronajatý vodohospodářský majetek, který
VHS Turnov dostává jako svůj základní roční
příjem. Nic jiného nemohou starostové v cenovém koncesním jednání ovlivnit. Nájemné
je největší nákladovou položkou v kalkulaci
vodného a stočného. Používáme ho jako
základní a klíčovou položku pro financování
potřebné obnovy majetku i na spolufinancování nově připravovaných investic. Podílově je nájemné na našem území ve skvělé
struktuře oproti jiným vlastnickým skupinám
v ČR – u nás tvoří 53 % z vybraných prostředků od zákazníků. Ve finančním vyjádření jde
o 107,8 mil. Kč základních příjmů svazku.
V rámci diskuze představitelů měst a obcí
opět zcela otevřeně zaznělo, že reálná potřeba investic do obnovy vodárenského
majetku je daleko vyšší, než jsou naše

Tisková zpráva VHS Turnov ze dne 23. prosince 2019

 ktuální finanční možnosti. Tedy, že stále
a
nemůžeme navýšit nájem na hodnotu, kterou bychom, jako odpovědný vlastník rozsáhlého majetku, potřebovali. A že se proto
musíme místo dostatečného nájmu, který
by však přinesl daleko vyšší cenu vodného
a stočného, snažit získat finanční prostředky
ze všech nabízených dotačních zdrojů.
Finální návrh ceny byl schválen cenovou
regulací státu a neporušuje stanovenou sociální hranici únosnosti. Zvolená cenová hladina je i nadále velmi blízko k sousednímu
vlastníkovi – Severočeské vodárenské společnosti.
Z těchto všech informací lze jednoznačně
vyvodit, že starostové měst a obcí opět postupovali při schvalování cenové výše s maximální uvážlivostí a odpovědností. Jsme
přesvědčeni, že díky úpravě ceny vodného
a stočného pro rok 2020 naplníme stanovené cíle VHS Turnov. A že bude pro obyvatele, organizace i firmy zabezpečena ze strany
provozovatele majetku i nadále dodávka pitné vody a čištění odpadních vod nejen spolehlivě, ale také zejména ve vysoké kvalitě.
ZDŮVODNĚNÍ ÚPRAVY CENY
Na stanovení výše nájemného jako základního příjmu VHS, a tím ve výsledku finální ceny vodného a stočného, má každoročně
vliv pět klíčových faktů: skutečná potřeba
těch nejdůležitějších investičních akcí, získané dotace přinášející současně potřebu naší
nemalé spoluúčasti, celkový způsob financování sdružení, vnímání veřejného mínění
a pohled na cenotvorbu v širších měřítkách.
V letošním roce přibyly další dva výrazné faktory z oblasti širšího pohledu na cenotvorbu
– snížení sazby DPH od května 2020 a zahajovaná realizace koncesního řízení na provozovatele majetku.
Volbu konkrétních investičních akcí pak
prioritně ovlivnil výčet havarijních stavů, návaznosti na potřebné záměry měst, obcí a Libereckého kraje nebo nutnost naplňování
stále náročnějších provozních legislativních
norem.
VHS Turnov musí příští rok začít neodkladně realizovat úplné rekonstrukce ČOV
v Turnově, v Líšném a v Rokytnici nad
Jizerou. Musíme také dokončit náročnou rekonstrukci vodohospodářských sítí v okolí
podjezdu u Nádražní ulice v Turnově. Současně již mnoho let skvěle čerpáme nabízené vodohospodářské dotace od Libereckého kraje pro investice v našich menších
obcích, a proto očekáváme obdobný úspěch
i v roce 2020.
Města a obce nezapomínají ani na přípravu lokalit pro nové bydlení. Pozemky chtějí
zasíťovat v Turnově, v Rokytnici nad Jizerou,
v Jilemnici, v Semilech, Lomnici nad Popelkou, v Přepeřích, v Rovensku pod Troskami

a v Ohrazenicích. Samozřejmě bude také pokračovat příprava desítek budoucích záměrů
ve fázi projekčních činností. V roce 2020 také
chceme zahájit dílčí obnovu odlehčovacích
komor na kanalizační síti nebo pramenišť
a vrtů na pitnou vodu.
Z rozsáhlého výčtu pravděpodobných
akcí v roce 2020 je však stále zřejmé, že klíčovým úkolem VHS je obnova existujícího
majetku. Peněžních prostředků na nutné investice bude, bohužel, vždy daleko méně než
nejdůležitějších potřeb. I proto je velmi důležité hledat současně všechny cesty k vyšší
kvalitě každodenních služeb. Je pozitivní
skutečností, že jsme v posledních letech
svědky daleko vyšší kvality a rozsahu prováděných služeb provozovatelem, a to i při jeho
stanoveném extrémně nízkém ročním zisku.
A jsme rádi, že tomu bylo tak i v roce 2019,
kdy se dostala celostátně významná provozní společnost plně do obecních rukou.
S provozní otázkou souvisí další klíčová
skutečnost aktuálního chodu VHS Turnov,
kdy jsme vypsali koncesní soutěž na budoucího provozovatele našeho majetku v letech
2021 – 2030. V první polovině roku 2020
chceme vybrat v koncesním řízení nejlepší
nabídku a v druhé polovině roku pak provést
s vybraným provozovatelem všechny kroky
vedoucí k pokračování bezpečného a stabilního provozování i od roku 2021.
Majetek VHS Turnov aktuálně čítá okolo
480 km vodovodů, 250 km kanalizací a 130
objektů na vodohospodářských sítích. Státem nastavená metodická pravidla ukazují,
že je i na našem území celá vodohospodářská soustava díky absenci dostatečné péče
v minulém století tak zanedbána, že by
bylo potřeba řádově vyšších peněžních
prostředků, abychom docílili alespoň
toho stavu, aby existující majetek dále
nechátral. Proto se snažíme učinit pro obnovu našeho rozsáhlého vodohospodářského majetku maximum možného.
Ing. Milan Hejduk,
ředitel svazku VHS Turnov

Kontakty na VHS Turnov:
 Ing. Milan Hejduk,
ředitel svazku VHS Turnov,
tel. 481 312 194, mobilní 737 204 255,
e-mail: hejduk@vhsturnov.cz
 Marcela Červová, ředitelka VHS Turnov
tel. 481 313 481, mobilní 602 169 165,
e-mail: cervova@vhsturnov.cz
 Adresa:
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
www.vhsturnov.cz
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Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
CVIČILI JSME EVAKUACI DISPEČINKU. ÚSPĚŠNĚ!
Je 7. 1. 2020, devět hodin ráno. Pro pracovníky Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje den jako každý jiný. Na dispečinku
zvoní telefony lidí, kteří potřebují pomoc. V 9:07 ovšem přichází nemilá zpráva. Prostor dispečinku je zamořen a místo je nutné okamžitě
vyklidit.

 ároveň připomněl, že záchranka nic neriskovala a po celou dobu
Z
měla v záloze tým, který byl připraven v případě potřeby okamžitě
začít pracovat na operačním středisku ZZS LK. „Nikdy bychom si nedovolili cvičením jakkoliv ohrozit životy nebo zdraví obyvatel. Vše bylo
připraveno tak, aby v případě jakýchkoliv potíží bylo možné okamžitě
přejít na standardní provoz.
Celému cvičení v rolích pozorovatelů přihlíželi zástupci Libereckého kraje a Zdravotnických záchranných služeb z některých sousedících krajů.
Michael Georgiev
ZZS LK OCENILA KOLEGY I ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI

V tu chvíli se rozbíhá pečlivě připravený kolotoč. Zatím se o něm ale
všichni jen bavili a sepisovali nutné postupy. Nyní poprvé vše jede na
ostro. Dispečeři stále pomáhají lidem na telefonu. Zároveň volají na
Policii ČR se žádostí o auta k přesunu a připravují nutné věci. Zařizují
přepojení linky 155 na mobilní telefony. Za necelých 10 minut nasedají do policejních aut a v houkající koloně přejíždějí do prostor záložního operačního střediska v budově Policie ČR. Stále se sluchátky na
uších, stále přijímají hovory a vysílají sanity po celém Libereckém kraji.
Během patnácti minut už mají svá pracovní místa na nouzovém pracovišti. Pracují bez počítačů, jen přes mobily a vysílačky, vše zapisují na
papíry a stírací tabulky. Provoz záchranky se ani na vteřinu nezastavil.

Po necelé hodině je situace klidnější, všichni si zvykli na nové podmínky. A v tu chvíli přichází nová zpráva – můžeme se vrátit „domů“.
Jenže zároveň se rozdrnčí telefony, pacientů přibývá a dispečeři nemohou hovory utnout. Na odjezd zpět na základnu se tedy čeká dalších 20 minut. A během přesunu dispečeři stále hovoří.
Do zaběhnutých kolejí se vše vrací v 11:40. Mobilní linky jsou opět
přepojeny na pevné, dispečeři sedí u svých počítačů. Cvičení končí.
Dopadlo na jedničku!
Zdravotnická záchranná služba pořádá podobná cvičení, při nichž
se zaměstnanci připravují na různé krizové situace, pravidelně. Konají se cvičení operátorů, řidičů, zdravotnických pracovníků, leteckých
týmů či spolupráce v rámci IZS. „Nechceme se dostat do situace, kdy
by kdokoliv z našich lidí nevěděl, co má dělat. Jedna věc je samozřejmě teoretická příprava, kdy máme na papíře sepsané postupy a doporučení, druhá věc je jejich převedení do praxe. Z tohoto hlediska
pro nás byla ostrá evakuace dispečinku velmi přínosná. Ověřili jsme
si, že podobnou situaci jsme připraveni bez problémů zvládnout,
zároveň jsme odkryli slabší místa, která můžeme doladit,“ zhodnotil
cvičení ředitel ZZS LK Luděk Kramář. „Všem zúčastněným bych rád
poděkoval za perfektní zvládnutí situace a celého cvičení,“ dodal.
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Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje letos již podruhé
předala medaile a pamětní listy svým zaměstnancům, kolegům z IZS
a zástupcům laické veřejnosti. Ředitel Luděk Kramář na Slavnostním
ocenění v liberecké kavárně Pošta ocenil jejich práci a zvláštní přínos
pro záchrannou službu a obyvatele Libereckého kraje.
„Záchrana lidských životů
a ochrana lidského zdraví by
se v naší každodenní činnosti
neobešla bez velmi těsné spolupráce všech pracovníků ZZS
LK. Lidé, kteří volají na linku 155
a většinou ve velmi zoufalé situaci čekají, že jim někdo pomůže,
si neuvědomují, jaký svým voláním spustí kolotoč. Jejich volání
díky technikům přijme operátor. Vyhodnotí získané informace a pošle
další - lékaře, záchranáře, sanitu nebo vrtulník. Všichni na místě udělají, co je v jejich silách. Je to práce plná emocí, někdy zoufalství, někdy
radosti. Bez ohledu na čas, počasí, vlastní problémy - ta práce je vždy
vysoce profesionální. Právě na ní závisí naděje, kterou lidé do volání
na linku 155 vkládají. Protože, jak jsem říkal již loni, když jedeme my,
vždy vezeme naději,“ uvedl ředitel ZZS LK Luděk Kramář.
Připomněl, že po předání pacienta v nemocnici se rozbíhá další
administrativní kolotoč a že Slavnostní ocenění záchranářů je tedy
poděkování za práci opravdu všem, kteří u Zdravotnické záchranné
služby Libereckého kraje pracují.
Zvláštní poděkování záchranné služby letos putuje i dvěma zástupcům laické veřejnosti. „Je pro nás obzvlášť důležité, protože si uvědomujeme, že právě bez lidí, kteří se první dostanou k postiženým, by
naše práce byla mnohem těžší a nemusela by mít tolik dobrých konců. Máme profesionální vybavení, profesionální zaměstnance, z nichž
každý dělá maximum. Ale zkrátit dojezdové časy k pacientům už neumíme. O lidském životě a jeho další kvalitě ovšem mnohdy rozhodují
první vteřiny, kdy my na místě prostě být nemůžeme a musíme se
spolehnout na pomoc laiků. V tuto chvíli bych chtěl opravdu ze srdce
poděkovat všem, kteří někdy v kritické chvíli pomohli svým bližním.
Oba dnes oceňované jsme vybrali jako jejich zástupce, byli bychom
rádi, kdyby se jejich příběhy staly inspirací pro ostatní,“ řekl Kramář.
Martin Prevužňák a Barbora Kroftová z rukou ředitele krom pamětního listu obdrželi také samolepku „Pomohl/a jsem zachránit lidský život,“ kterou záchranáři udělují ve výjimečných případech těm,
kteří pomohou bližnímu v nouzi. Martin Prevužňák je zdravotnický
laik a přesto v uplynulém roce dokázal zachránit život muži, kterého
přejel vlak. V těžké situaci neztratil hlavu a dokázal poskytnout první pomoc takovým způsobem, který muži umožnil přežít do příjezdu
profesionálů. Bez jeho okamžité reakce a bez jeho pomoci by muž
patrně nežil.
Barbora Kroftová se na slavnostním předávání ocenění se svým
zachráněným dokonce potkala a dostala od něj krásnou kytičku.
Život mu pomohla zachránit telefonátem na operační středisko, perfektním nahlášením potřebných informací a následnou organizací
záchranných prací a resuscitace.

Hasiči radí občanům
Jak zabezpečit domácnost proti vzniku požáru
Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v domácnostech
mají nejtragičtější následky. Každý rok při nich zemřou desítky lidí, zraněny jsou další stovky osob a způsobené škody dosahují stamilionů
korun.
Na požárech v domácnosti má velký podíl lidská neopatrnost. Mezi
nejčastější příčiny těchto požárů patří nedbalost při kouření, neodborná manipulace s elektrickými spotřebiči nebo zacházení
s otevřeným ohněm v domácnostech, ať již se jedná o zapomenuté
jídlo na sporáku, nevhodně odložené nedopalky cigaret, svíčky a přímotopy ponechané bez dozoru v blízkosti hořlavé látky nebo užití hořlavé kapaliny při zapalování kamen.
Domácnosti jsou v dnešní době přeplněny vybavením z materiálů,
které se snadno vznítí a rychle hoří, přičemž dochází k úniku velkého
množství vysoce toxického kouře (např. čalouněný nábytek, matrace,
bytové textilie). Právě toxický kouř je nejčastější příčinou úmrtí
osob při požárech.
Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí i s tím,
že se lidé cítí doma v bezpečí a podceňují drobné nehody, byť i ty mohou vést ke vzniku požáru. Nebezpečí může plynout i z běžných činností v domácnosti, jako je hra dětí, vaření, kutilství apod.
ABYSTE SE MOHLI DOMA CÍTIT OPRAVDU BEZPEČNĚ,
DÁVEJTE POZOR NA:
OTEVŘENÝ OHEŇ BEZ DOZORU
 Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku,
krbu, zapálené svíčky.
 Zdroje otevřeného ohně zabezpečte tak, aby nemohly zapálit hořlavé materiály v okolí.
 Dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, především při smažení, aby
nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin.
DĚTI A DOMÁCÍ MAZLÍČKY
 Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům apod. Poučte své děti o nebezpečí vzniku požáru.
 Hlídejte domácí mazlíčky, aby se nedostali do blízkosti otevřeného
ohně nebo nepoškodili kabely od elektrických spotřebičů.
KOUŘENÍ A CIGARETOVÉ NEDOPALKY
 Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů
dbejte na dokonalé uhašení nedopalků, pozor na pokládání cigaret
na hořlavý materiál. Velmi nebezpečné je pak kouření cigaret v posteli, zvlášť pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných drog.
KOMÍNY A TOPIDLA
 Nechejte si pravidelně čistit a kontrolovat komíny.
 Kouřovody a topidla udržujte v řádném technickém stavu.
 Žhavý popel ukládejte na bezpečné místo do nehořlavých nádob.
 Užívejte výhradně topiva určená pro dané topidlo, nezapalujte pomocí vysoce hořlavých látek (např. benzinu) a netopte odpady, plasty apod. Neumisťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky, jinak
hrozí vznik požáru vlivem sálavého tepla. Bezpečná vzdálenost by
měla být stanovena v návodech na použití.
 Řádně a bezpečně ukládejte hořlavý materiál a látky mající sklon k samovznícení (např. uhlí, seno, bavlna) v dobře větraných prostorách.
ELEKTROSPOTŘEBIČE
 Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní
dokumentací výrobce.
 Udržujte v řádném stavu elektroinstalace, elektrické spotřebiče, kryty na osvětlovacích tělesech, pohyblivá šňůrová vedení atd.
 Nepřetěžujte zásuvky a prodlužovací šňůry, upřednostňujte prodlužovací šňůry s vypínačem.
 Při delším nepoužívání odpojte elektrospotřebič ze sítě, pokud to je
možné.
PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ
 Vybavte si svou domácnost autonomními „hlásiči požáru“, které vás
na hrozící nebezpečí včas upozorní, zejména v noci.
 Buďte vybaveni funkčními jednoduchými hasebními prostředky
(přenosný hasicí přístroj, hasicí sprej).

 Udržujte dobrý technický stav zdrojů vody, hasicích přístrojů, případně jiných zařízení určených pro hašení požárů.
 Znejte umístění a použití přenosných hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů.
V bytových domech musí být chodby, schodiště, únikové cesty
a východy volné k evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního zásahu. V těchto objektech musí být umístěny např. funkční a snadno
přístupné hasicí přístroje, zařízení pro zásobování požární vodou
(např. nástěnné hydranty) apod.
Pamatujte, že investovat do zabezpečení své domácnosti z hlediska
požární ochrany se zcela jistě vyplatí. Chráníte si tak nejen svůj život
a zdraví, ale i majetek. Případný požár totiž dokáže snadno způsobit mnohem větší škody, než jsou stokorunové investice do hasicího přístroje nebo hlásiče požáru.
por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS Libereckého kraje

Jsou biokrby bezpečné?
V posledních letech se na trhu rozšířila nabídka moderní bytové dekorace - krbů na biopalivo („biokrbů“). Jejich většímu prodeji a užívání
zprvu bránila vyšší cena, ale toto již dnes neplatí. Biokrby vyráběné různými výrobci jsou dodávány i mnoha internetovými obchody, kdy jde
často o dovoz ze zahraničí.
Hlavními výhodami biokrbů jsou možnost instalace do míst, kde nelze instalovat tradiční krb, kde není kouřovod a jejich finančně nenáročný provoz. Biokrby jsou vhodné pro interiéry, terasy i venkovní prostory.
Mohou být umístěny jako dekorace na stole, je možné je zavěsit na stěnu, vestavět nebo nechat volně stojící v prostoru. Neznečišťují místnosti
kouřem a sazemi. Reklamy uvádějí jednoduchou instalaci a dále pak
již bezpečný a bezproblémový provoz. Jenže je vše tak bezproblémové
a bezpečné, jak to vypadá na první pohled? Praxe ukazuje, že tento typ
krbu lze většinou bezpečně provozovat za předpokladu, že uživatel dodrží návod k použití. Kromě nutnosti větrat prostory, kde jsou biokrby
užívány, vzhledem ke spotřebě vzdušného kyslíku a vývoji oxidu uhličitého se uživatel může setkat také s nebezpečím vzniku požáru, který
může zničit nejen majetek, ale i ohrozit lidské životy.

NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH RAD PRO BEZPEČNÝ PROVOZ BIOKRBU:
 Vždy dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití.
 Vyžadujte od prodejce podrobný návod k použití v českém jazyce.
 Dodržujte minimální vzdálenost 1 metr od hořlavých látek po
stranách a především nad biokrbem.
 Nikdy nedolévejte biopalivo, pokud v krbu stále hoří, hrozí riziko
vzniku požáru.
 Biopalivo doplňujte do zhašeného a vychladlého biokrbu (minimálně po 15 minutách od uhašení), aby nedošlo k popálení.
 Používejte pouze originální palivo pro biokrby – bioethanol (kapalina, gel) určené pro spalování v biokrbech. Kvalitní bioethanol
pro biokrby obsahuje cca 96 % ethanolu.
 Obal obsahující nebezpečnou směs (palivo pro biokrby) musí být
opatřen informacemi v českém jazyce a dalšími údaji a výstražnými
symboly.
Byla zjištěna skutečnost, že v ČR není certifikace této „dekorace“ povinná. Nejsou tak dány konstrukční standardy (normy), které by měly
stanovit bezpečnostní minima. Jen někteří renomovaní zahraniční výrobci mají krby certifikovány (v rámci ČR byla zjištěna jediná společnost provádějící certifikaci TÜV SÜD Group). Dále pak byl u některých
krbů renomovaných výrobců uváděn odkaz na certifikaci v zahraničí
(např. Švédsko, certifikační organizace SITAC).
Na základě výše uvedených zjištěných skutečností lze konstatovat,
že provoz biokrbu skrývá reálná nebezpečí ohrožení materiálních hodnot a zdraví jejich uživatelů. Scházející legislativa pro tyto krby umožňuje prodej a provozování zařízení, která nemají bezpečnostní prvky
a nejsou dány standardy pro specifikování rizik uváděných v návodech.
kpt. Ing. Tomáš Erban
oddělení prevence, HZS Libereckého kraje
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Zpráva o činnosti JSDHO Rokytnice nad Jizerou za rok 2019
Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Rokytnice nad Jizerou
zřizuje město jako organizační složku obce. Jednotka SDH Rokytnice
nad Jizerou je v souladu s nařízením Libereckého kraje, kterým se
stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Libereckého kraje jednotkami požární ochrany, zařazena v kategorii JPO II/I
a JPO III/I. Územní působnost má stanovenu i mimo území zřizovatele. Jednotka zabezpečuje výjezd do 5 minut po vyhlášení poplachu
a je předurčena pro zásahy v souvislosti s následky dopravních nehod, v souvislosti s úniky nebezpečných látek, v souvislosti s větrnými smrštěmi a sněhovými kalamitami, zásahy s leteckou hasičskou
službou.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Rokytnice nad Jizerou
měla k 31. 12. 2019 celkem 24 členů. V roce 2019 zasahovala jednotka
v 77 případech. Z toho v 35 případech mimo hasební obvod.
Rozdělení události dle specifikace:







AED – 5×
požáry 9 případů – 4× Rokytnice + 5× mimo
dopravní nehoda 13 případů – 5× Rokytnice + 8× mimo
technická pomoc 41 případů – 25× Rokytnice + 16× mimo
prověřovací 1× a taktická cvičení 2×
planý poplach 6 případů – 3× Rokytnice + 3× mimo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
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2.1.
2.1.
2.1.
8.1.
9.1.
9.1.
9.1.
10.1.
11.1.
13.1.
13.1.
13.1.
13.1.
13.1.
16.1.
19.1.
22.1.
28.1.
2.2.
7.2.
12.2.
23.2.
23.2.
26.2.
7.3.
7.3.
10.3.
14.3.
15.3.
16.3.
16.4.
19.4.
22.4.
22.4.
28.4.
2.5.
9.5.
14.5.
18.5.
22.5.
27.5.
20.6.
24.6.
1.7.
1.7.
7.7.
23.7.

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

Zlatá Olešnice – 1x OA
Zlatá Olešnice – doprava kynologa
Zlatá Olešnice – vyproštění dodávky
Dolní Dušnice – strom I/14
Dolní Rokytnice – strom II/294
Hranice – strom I/14
Vilémov – strom I/14
Paseky – strom I/14
Vítkovice – 1x dodávka
Paseky – strom I/14
Rokytnice – strom I/14
Hranice – strom I/14
Dolní Rokytnice – strom I/14
Dolní Rokytnice – strom I/14
Vítkovice – EPS
Rokytnice
Rokytnice – Horní Domky
Rokytnice – likvidace nebezpečných stavů
Rokytnice – únik NL – autobus
Mísečky – EPS
Rokytnice – měření koncentrace plynů
Vilémov – 1x OA
Studenov – rekreační chata
Rokytnice
Rokytnice
Vítkovice – rekreační chata
Rokytnice – odstranění nebezpečných stavů
Vítkovice – EPS
Dolní Rokytnice – strom I/14
Horní Rokytnice – strom
Rokytnice – dopravní nehoda
Rokytnice – travní porost
Harrachov – lesní porost
Jablonec nad Jizerou – lesní porost
Dolní Rokytnice – kůlna
Dolní Rokytnice – likvidace NL
Lomnice nad Popelkou – letecká služba
Jablonec nad Jizerou
Huntířov – spolupráce složek IZS
Rokytnice – 2x OA + použití AED
Desná – doprava kynologa
Dvoračky – 1x dodávka
Rokytnice – záchrana zvířete
Koberovy – doprava kynologa
Hranice – strom I/14
Horní Rokytnice – likvidace NL
Vilémov – únik NL do vodního toku

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

23.7.
25.7.
9.8.
12.8.
20.8.
24.8.
26.8.
27.8.
2.9.
3.9.
4.9.
14.9.
18.9.
20.9.
21.9.
21.9.
25.9.
29.9.
5.10.
16.10.
21.10.
21.10.
30.10.
15.11.
20.11.
23.11.
23.11.
29.11.
2.12.
13.12.

technická pomoc
dopravní nehoda
technická pomoc
technická pomoc
technická pomoc
technická pomoc
dopravní nehoda
technická pomoc
technická pomoc
technická pomoc
dopravní nehoda
technická pomoc
požár
technická pomoc
dopravní nehoda
dopravní nehoda
dopravní nehoda
technická pomoc
dopravní nehoda
technická pomoc
AED
planý poplach
taktické cvičení
dopravní nehoda
technická pomoc
požár
planý poplach
technická pomoc
technická pomoc
požár

Rokytnice – likvidace NL
Harrachov – 1x motocykl
Dolní Rokytnice – strom I/14
Radvanice – doprava kynologa
Rokytnice – likvidace nebezpečného hmyzu
Paseky nad Jizerou – transport pacienta
Rokytnice – 1x OA
Desná – Souš – doprava kynologa
Dolní Rokytnice – EPS DD
Desná – Souš – doprava kynologa
Horní Dušnice – 1x motocykl
Havírna – likvidace NL
Paseky nad Jizerou – lesní porost
Frýdlant – doprava kynologa
Dolní Mísečky – 1x motocykl
Hradsko – 1x OA + 2x motocykl
Jablonec nad Jizerou – 1x OA + chodec
Veselá – doprava kynologa
Jablonec nad Jizerou – 1x OA
Vilémov – záchrana zvířete
Dolní Rokytnice
Horní Rokytnice – nenahlášené pálení
Harrachov – dopravní nehoda 2x autobus
Dolní Rokytnice – 1x OA
Horní Rokytnice – likvidace NL
Jablonec nad Jizerou - Blansko – RD
Dolní Rokytnice – nenahlášené pálení
Dolní Rokytnice – otevírání uzavřených prostorů
Harrachov – pátrání po pohřešované osobě
Jablonec nad Jizerou - Blansko – RD

Při těchto výjezdech bylo celkem odpracováno 776,5 hodiny, z toho:







141,25 hodiny u požárů
168 hodin u dopravních nehod
274 hodiny u technických pomocí
prověřovací cvičení 140,25 hodiny
planý poplach 27,5 hodiny
AED 25,5 hodiny

Kromě zásahové činnosti jednotky je nezbytná též odborná příprava všech členů. V roce 2019 bylo prováděno školení členů jednotky,
a to při pátečních schůzích dle plánu odborné přípravy. Strojníci začátkem roku absolvovali školení k získání osvědčení profesní způsobilosti
řidiče a školení referentů. V dubnu naši jednotku posílil Tomáš Tříska,
který úspěšně prošel základním kurzem hasiče v ÚHŠ Bílé Poličany.
V tomto měsíci se členové výjezdové jednotky zúčastnili školení pro
zásahy AED – školení proběhlo v hasičské zbrojnici s lektory ZZS LK.
Dne 9. 5. 2019 se členové jednotky účastnili školení poskytování neodkladné první pomoci, pořádaného HZS LK v Rokytnici nad Jizerou,
kterého se také zúčastnili kolegové z Polska. V květnu, a to dne 25. 5.,
se zúčastnilo soutěžní družstvo ve složení Matyáš Petr, Slavík Pavel,
Vlas Zdeněk ml. a Slavík Jan krajské soutěže ve vyprošťování z havarovaných vozidel ve Frýdlantu, kde obsadili 8. místo. Víkend před touto
soutěží jsme si byli prověřit své znalosti a zkušenosti ve vyprošťování
v uhelných skladech. Za poskytnutí autovraků a možnost využití areálu uhelných skladů patří poděkování p. Miroslavu Štěpánkovi z firmy
Stemro.
V sobotu 14. 9. proběhla odborná příprava členů jednotky v ohňovém polygonu – zařízení HZS LK – Raspenava, kterého se zúčastnili
členové jednotky ve složení Smola Petr, Slavík Pavel, Srp David, Vlas
Zdeněk ml., Vlas Zdeněk st. a Šimůnek Tomáš. 25. – 28. 10. úspěšně
absolvovali kurz strojníka v ÚHŠ Bílé Poličany Petr Matyáš a Miroslav
Večerník ml., čímž se posílila akceschopnost jednotky ve všedních
dnech. Dne 23. 11. proběhlo cyklické školení velitelů na stanici v Jilemnici, kde si Petr Matyáš prodloužil odbornou způsobilost. V návaznosti
na požadavky HZS bylo proškoleno 10 členů jednotky v kurzu vazač.
V průběhu roku se jednotka zúčastnila 2 taktických cvičení, a to
„Nácvik hašení leteckou technikou pro JPO předurčené k plnění zá-

věsného vaku pod vrtulníkem LS PČR“ a „Dopravní nehoda autobusů
HZS ČR, pro zabezpečení akceschopnosti jednotky ve výši 150.000,- Kč,
s velkým počtem raněných“. Dále bylo pro jednotku připraveno protj. především mzdy.
věřovací cvičení „Dopravní nehoda s vyproštěním zraněných osob“,
Ze stejného rozpočtu byly čerpány prostředky na zásahy mimo
které pečlivě zorganizoval velitel stanice Jilemnice npor. Ing. Pavel
územní obvod jednotky, odbornou přípravu a zvýšení akceschopnosŠtěpánek.
ti, a to ve výši 84.471,- Kč.
Členové jednotky se také podíleli 24. 8. na přípravách a pořádání
Věřím tomu, že i v dalších letech bude činnost naší jednotky podvýročí 140 let od založení SDH v Rokytnici nad Jizerou, kde předvedli
porovat město jako její zřizovatel i LK z fondu požární ochrany.
ukázku vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla. Dne 14. 12.
Jako prioritu do dalších let vidím nutnou obnovu naší již 40 let staré
se uskutečnilo pro členy jednotky roční vyhodnocení činnosti za rok
cisterny T 148. Cisterna s velkým objemem vody a dobrou dostup2019, kde se zároveň projednal na další rok plán činnosti, odborné
ností v horském terénu je pro nás velmi důležitá s ohledem na nedopřípravy a plán směn.
statek vodních zdrojů a z důvodu rozlehlých lesních porostů v našem
Další, a ne méně důležitou, činností jednotky je údržba výstroje
hasebním obvodu.
a výzbroje, údržba a opravy naší techniky, které probíhaly v rámci pravidelných čtvrtečních směn, ale i mimo tyto směny, při kterých bylo
Závěrem bych rád poděkoval všem členům jednotky za jejich oběodpracováno 926 hodin. Nejen při těchto brigádách bylo zapotřebí
tavou práci v uplynulém roce, které si moc vážím.
provádět nutné opravy techniky, hlavně na Tatře 148, která je nejstarší technikou, kterou jednotka používá při svých zásazích a proto je
Všem občanům Rokytnice přeji mnoho zdraví, štěstí a pohody
potřeba této technice věnovat více péče pro udržení akceschopnosti.
v roce 2020.
V letošním roce se povedlo dodělat venkovní osvětlení na tomto voPavel Slavík
zidle.
velitel JSDH Rokytnice nad Jizerou
V roce 2019 byla z rozpočtu města
provedena oprava hydraulického vyprošťovacího zařízení WEBER, které jednotka dostala bezplatným převodem od
HZS LK. Oprava byla provedena na pohonné jednotce zařízení, včetně 5 ks nástrojů a byla provedena výměna propojovacích hydraulických hadic na pohonné
jednotce a na 5 nástrojích. Tato akce byla
podpořena z Dotačního fondu LK z projektu „Oprava vyprošťovacího zařízení
MÁTE RÁDI ZODPOVĚDNOST?
Weber“. Celkové náklady činily 83.230,59,EMBA Paseky nad Jizerou je česká firma s tradicí výroby již 138 let.
Kč, dotace v rámci dotačního programu
Hlavní oblastí firmy je produkce výrobků z recyklovaného papíru, čímž výrazně přispívá k ochraně
je ve výši 41.000,- Kč a 42.230,59 Kč bylo
životního prostředí. Její výrobky najdete v mnoha kancelářích a archivech po celé Evropě.
uhrazeno z rozpočtu města.
Další investicí, která byla v loňském
Jelikož chceme i nadále bezvadně podporovat naše zákazníky v dosahování jejich cílů, hledáme
roce uskutečněna, bylo pořízení vybavev současné době do svého týmu šikovného, ochotného a pracovitého člověka na pozici:
ní pro zvýšení kultury hašení a pro lesní
požáry. Bylo pořízeno 200 m hadic D
i s příslušenstvím (proudnice, přechody),
2 ks zádových vaků pro hašení v nepřístupném terénu a termokamera FLIR,
Rád opravujete stroje a komunikujete s kolegy?
která slouží jednotce pro přesnou loJste manuálně zručný a dokážete leccos opravit?
kalizaci ohnisek požárů a například pro
Potřebujete, aby to, co děláte, mělo smysl?
vyhledávání osob. Tato akce byla opět
Víte si rady i v neobvyklých situacích?
podpořena z Dotačního fondu LK v rámci
Pokud můžete odpovědět „ANO“ na výše uvedené otázky, hledáme právě Vás!
projektu „Kultura hašení, lesní požáry“.
Celkové náklady byly 69.580,- Kč, z toho
Náplní Vaší práce bude:
dotace činila 34.790,- Kč a stejná částka
Opravy a servis různých strojů.
byla uhrazena z rozpočtu města.
Výroba na zpracovacích strojích.
Pro doplnění osobních ochranných
Odstraňování dalších nedostatků a překážek v práci.
prostředků, které jsou velmi důležité pro
Řešení nestandardních situací v souvislosti s novou výrobou či neobvyklými požadavky.
naši práci, bylo využito opět dotačního
Zaučování spolupracující obsluhy.
programu – pro podporu jednotek PO,
Spolupráce na tvorbě manuálů a provozních předpisů.
kde byl pořízen 1 ks zásahového obleku,
Nemusíte mít strach, na vše budete řádně zaučeni!
3 ks zásahových přileb a 2 páry zásahové obuvi. Celkové náklady činily 62.746,Co získáte právě Vy:
Kč, z dotace bylo uhrazeno 31.000,- Kč
Setkáte se s různými zařízeními, budete nacházet řešení problémů.
a z rozpočtu města 31.746,- Kč.
Stabilní práci v dílně bez nutnosti neustálého cestování.
Z rozpočtu města byl ještě pořízen
Budete získávat odborné zkušenosti a tím i zvyšovat své mzdové ohodnocení.
redukční ventil O2, který byl osazen na
V zázemí stabilní firmy se stanete důležitou součástí pracovního týmu a pomůžete svým
tlakovou láhev s kyslíkem pro možné
kolegům při plnění požadavků našich zákazníků.
poskytnutí kyslíkové terapie při zásazích.
Dále byly z rozpočtu města zakoupeny
reflexní samolepky pro povinné označení zásahových přileb a další potřebný
Kontaktujte nás na tel. 481 553 121
materiál a vybavení, které jednotka ponebo e-mailem na zamestnani@emba.cz
třebuje při své práci.
www.emba.cz
Na činnost jednotky čerpalo město
neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ

SEŘIZOVAČ VE VÝROBĚ
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Sociální služby
SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OBYVATELE ORP JILEMNICE
Každý z nás se může ocitnout v nepříznivé životní situaci, kdy
potřebuje pomoc a podporu. Existuje systém sociálních služeb, které nám takovou situaci mohou pomoci zvládnout či překonat. Tyto
služby jsou z větší části financovány státem. Obce přispívají na provoz
služeb, které jsou pro území nezbytné. A aby bylo zřejmé, které služby jsou nezbytné, vytvořily si obce svou Základní síť sociálních služeb
ORP Jilemnice, viz tabulka. Služby zařazené v této síti jsou k dispozici
pro obyvatele ORP Jilemnice.
Obce ORP Jilemnice se dohodly, že od roku 2020 se budou podílet na financování sociálních služeb společně. To znamená, že městu
Jilemnice převedou peníze a město Jilemnice tyto peníze rozdělí sociálním službám. Služba bude muset prokázat, kolika obyvatelům ORP
Jilemnice službu poskytuje, jaká je nákladovost služby a na co poskytnutou dotaci použila. Město Jilemnice každoročně zpracuje přehled
čerpání finančních prostředků, aby každá ze zapojených obcí viděla,
jak jsou služby v území využity.
POMOC MÁTE VŽDY NA DOSAH. TAK PO NÍ SÁHNĚTE.
A STÁHNĚTE!
Prvním stupněm pomoci je rada, tu nyní sociální resort Libereckého kraje nabízí prostřednictvím svého elektronického Katalogu sociálních služeb včetně nové mobilní aplikace. Sociální resort od prosince 2019 spouští zcela nový webový portál, který chce nabídnout
k využití co nejširší veřejnosti. Spuštění elektronického katalogu bude
provázet kampaň „Pomoc máte vždy na dosah. Tak po ní sáhněte“.
S touto kampaní se budou lidé setkávat v městské hromadné dopravě ve vybraných městech i na sociálních sítích po celý prosinec 2019.
Svět není růžový. Každého z nás dříve či později zasáhne nějaká
komplikovaná událost, například prudce se zhoršující nesoběstačnost
stárnoucích rodičů nebo trvalé zdravotní postižení někoho z rodiny.
V takovou chvíli bývá dobrá rada, kam se obrátit s prosbou o pomoc,
nad zlato. Pomáhat orientovat se v nabídce sociálních služeb umožní
lidem, kteří se ocitnou ve složité situaci, Katalog sociálních služeb.
„Pro toho, kdo dosud žádnou sociální službu nepotřeboval, by právě náš katalog a mobilní aplikace měly představovat první pomoc. První
nasměrování do služby, která je dané osobě nejblíže. Třeba v situaci, kdy
se rodina již nemůže sama postarat o svého seniora či zdravotně postiženého, anebo při ztrátě bydlení, v případech domácího násilí, hrozící exekuce, při hledání půjčovny kompenzačních pomůcek a podobně. Katalog
je navržen tak, aby hledajícího dokázal co nejjednodušeji nasměrovat na
vhodnou pomoc a co nejblíže k jeho bydlišti,“ vysvětlil Pavel Svoboda,
náměstek hejtmana Libereckého kraje pro sociální oblast.

KOUPÍM

zaknihované akcie
společnosti

EPRONA a.s.
Kupní smlouva, cena dohodou.
Tel.: 603 303 899
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Katalog sociálních služeb ve své webové podobě nabízí vyhledávání podle toho, co daná osoba potřebuje řešit nebo v jaké životní
situaci se daný člověk nachází. Může si vybrat, zda chce sociální službu
využívat doma nebo za službou dojíždět, nebo zda potřebuje vyhledat
službu pobytovou, např. domov pro seniory. Mobilní verze by měla
sloužit i odborné veřejnosti, zejména sociálním pracovníkům při kontaktu s klienty v terénu a sociálním pracovníkům na obcích v rámci
poradenství. Mobilní aplikace je dostupná pro mobilní telefony využívající android (Google Play) i telefony s platformou pro iPhone (Apple
Store). Webová platforma dostupná na www.socialnisluzbylk.cz.
„Startující kampaň bude cílit na všechny věkové skupiny - mladé, střední i starší generaci. Důležité je, aby se o Katalogu vědělo a mobilní aplikace
přešla do povědomí. Informační letáky budou vylepeny v MHD v Liberci,
Jablonci nad Nisou, České Lípě a Turnově. V blízkém čase je chceme dostat
i například do ordinací praktických lékařů, do čekáren nemocnic a knihoven. Zkrátka všude tam, kde budeme moci oslovit co nejvíc obyvatel našeho kraje,“ nastínil Pavel Svoboda další plány.
Katalog vznikl v rámci projektu Libereckého kraje - „Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“ a byl z něj financován. Celý projekt vyšel na
zhruba 9 milionů korun, a většina z něj byla hrazena Evropským sociálním fondem, Operačním programem Zaměstnanost. Liberecký kraj
měl spoluúčast 5 procent z celé částky, na projekt přispěl i stát. Náklady pro samotnou mobilní aplikaci se pohybují kolem 400 tisíc korun.
„Katalog s mobilní aplikací jsou takovou třešničkou na dortu, která
tento projekt uzavírá. Cílem celého projektu byla podpora kraje při řízení
Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje a obsahoval mnohem
více aktivit, zaměřených ovšem dovnitř krajského úřadu,“ dodal Jiří Tůma
ze sociálního odboru.

Poděkování
ZDRAVOŠ PÉČE, s.r.o., Rokytnice nad Jizerou tímto děkuje panu Petru Štěpánkovi (firma ROTES, spol. s r.o.) za peněžitý
dar, který je určen na zakoupení antidekubitní matrace pro naši
klientku, paní Říhovou.
Této pomoci si velmi vážíme a děkujeme jménem rodiny Říhovy i jménem naším!

Poděkování
Chceme touto cestou poděkovat pracovníkům a pracovnicím
Zdravoš péče a Horské lékárny za pomoc a vstřícnost v době,
kdy jsme pečovali o naši babičku - paní Libuši Metelkovou.
Moc si vaší pomoci vážíme.
Metelkovi

Klub důchodců
Klub důchodců v Rokytnici nad Jizerou chválí Město za sice drobný,
ale významný počin, který přispívá k bezpečnosti občanů. Po několika
intervencích členek klubu bylo na chodníku z náměstí k drogerii osazeno zábradlí ke schodům, které byly vždy v zimě namrzlé a pro starší
občany nebezpečné.

Základní škola
Andělé ve škole
Doba Vánoc je obdobím zvýšeného výskytu andělů.  Zaměřili jsme
se na ně i v naší škole, protože je velkou pravdou, že častěji si všímáme
dětí problematických, a pokud se někdo chová normálně a slušně, považujeme to za samozřejmé a nějak extra to neoceňujeme.
Během adventu jsme nechali děti, aby si samy řekly, kdo se v jejich třídě chová vstřícně, pomáhá, respektuje druhé apod. Zároveň si
uvědomily, že nikdo není dokonalý, takže občasné vykolejení z „andělského chování“ je přípustné. Počet andělů na třídu jsme neomezovali,
o kandidátech jsme nechtěli hlasovat. Rozhodovali jsme po indiánsku
– navrhovatel zdůvodňoval svůj návrh do přijetí všemi.
A jaká byla odměna pro anděly? Mohli si vybrat, jakým způsobem
by chtěli ve škole strávit jedno dopoledne. Přání byla různorodá - zkusit si vyučovat na 1. stupni (tohle přání bylo nejpočetnější), pomáhat
v knihovně, účastnit se chemických pokusů, pracovat na počítači či
nebýt zkoušený.
Andělé, těšíme se na vás i v novém roce! 

I. Antošová

MŠ Dolní Rokytnice
Lyžařský kurz MŠ Dolní Rokytnice
Ve dnech 6. – 10. 1. 2020 měla naše školka lyžařský výcvik, na
který se letos přihlásilo 35 dětí starších 4 let (tato hranice je ze
zdravotních a bezpečnostních důvodů).
Výcvik se již tradičně konal ve Skiareálu Koupaliště a Skiareálu
Pařez.
Děkujeme:
 majitelům lyžařských areálů za možnost uspořádat LVVK v jejich zařízení Skiareál Koupaliště a Skiareál Pařez
 lyžařským školám za bezplatnou výuku a skvělý přístup jejich
instruktorů
»» MOUNTAIN BASE
»» Classic ski school
»» Major ski school
»» ROKY ski school
 všem vlekařům za trpělivý přístup k začínajícím lyžařům
 Tomáši Udatnému za občerstvení
 Ivoši Hrbkovi za přípravu a pomoc při závodech v obřím slalomu
Děkuji za skvělou přípravu kurzu paní učitelce Elišce Vránové
a celému kolektivu školky i za velké nasazení, bez kterého by kurz
nemohl být realizován.
PaedDr. Eva Maloňová – ředitelka MŠ
www.msdolnirokytnice.cz
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MŠ Horní Rokytnice

S novým rokem 2020 se hlásíme se stručnými zprávičkami ze „žluté školičky“.
Prosinec proběhl v duchu příprav na Vánoce a nový rok.
5. 12. k nám zavítala návštěva z pekla. Přestože bylo plno adeptů
na nápravný pobyt v pekle, nakonec se s čerty domluvili a z hříchů se
vykoupili básničkou či písničkou.
12. 12. proběhla vánoční besídka, kdy malé děti předvedly, co se
od začátku roku naučily, a nebylo toho málo… a ty starší předvedly
pásmo s tematikou oblíbeného „Ledového království“. Po besídce následovalo rozbalování dárečků, do kterého se zapojili i mnozí rodiče.
I letos byl Ježíšek opravdu štědrý a následující dny, které zbývaly do
vánočních prázdnin, se děti od dárečků nemohly odtrhnout.
Před nástupem na prázdniny jsme roznesli ozdobené perníčky
po důležitých institucích našeho města, popřáli jsme krásné a klidné
svátky a přidali písničku a básničku.
Nový rok jsme zahájili dvěma projekty – Tři králové a Za polárním
kruhem. Děti se seznámily s tříkrálovou tradicí, naučily se koledu a za-
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hrály divadlo s touto tematikou. Následoval projekt Za polárním kruhem, povídali jsme si o zvířátkách i lidech, kteří zde žijí. Namalovali
jsme několik obrázků s danou tematikou, naučili se písničku i básničku, postavili iglú z kostek cukru.
S předškoláky každé druhé úterý navštěvujeme keramickou dílnu
v DDM pod vedením Lenky Mařasové, členové lyžařského oddílu mají
třikrát týdně tréninky a my ostatní, pokud počasí dovolí, ježdíkujeme,
stavíme ze sněhu, chodíme na procházky. Pilně se připravujeme na
screeningové vyšetření předškoláků a následující zápis do první třídy.
Vzhledem k nedostatku sněhu se bohužel neuskutečnil lyžařský
výcvik. Pevně doufáme, že bude Krakonoš milostivý a výcvik uspořádáme v březnu.
Dětičky a kolektiv pracovníků ze „žluté školičky“

Kulturní servis
 Rokytnice nad Jizerou
 1. 12. 2019 – 14. 6. 2020 | Šikovné ruce našich babiček – výstava
v Muzeu a galerii Starý kravín ve Františkově
 11. 2., 19:00 | Kdo se bojí postele – komedie s Kristýnou Podzimkovou a Karlem Zimou. Čtyři nezávislé příběhy, které spojují
mezilidské vztahy, jedna postel a problémy, v KD, vstupné: 250,- Kč
v předprodeji, 300,- Kč na místě
 14. – 15. 2. | Pašeráckej vejkend – akce plná masopustního veselí,
jarmark na Dolním náměstí, sjezd pašeráků a lyžníků v lyžařském
areálu Studenov, doprovodný program, soutěže
 23. 2. | Dětský karneval – zábavné odpoledne pro děti všech věkových kategorií – jídelna ZŠ
 29. 2., 19:00 | Divotvorný hrnec – pohádkový muzikál, uvede
DS Klicpera Chlumec nad Cidlinou, vstupné: 100,- Kč
 7. 3. | Vo zlámanou grešli – tradiční lyžnický závod s dobovým
vybavením
 7. 3., 20:00 | UDG na horách – koncert kapely UDG u Hásků,
vstupné: 300,- Kč
 8. 3., 16:00 | Princezna čokoláda – výchovná pohádka o princezně, která má ráda jen sladkosti, bonbony a hlavně čokoládu, vstupné: 50,- Kč
 14. 3. | Hasičský ples – penzion Lenoch
 21. 3., 19:00 | Tvrdohlavá žena – Tylova lidová báchorka o síle
lásky, uvede DS J. K. Tyl Josefův Důl, vstupné: 80,- Kč
 28. 3. | Never Summer – akce plná zábavy, adrenalinu, jídla a hudby – Dvoračky
 29. 3. | MČR ve snowboardingu mládeže – Dvoračky
 21. 4., 19:00 | Josef Alois Náhlovský – zábavná talk show oblíbeného baviče doprovázená písničkami Pepy Štrosse, v KD, vstupné: 180,- Kč v předprodeji, 200,- Kč na místě – NÁHRADNÍ TERMÍN
ZA ZRUŠENÉ PŘEDSTAVENÍ

 Harrachov
 21. 3. | Příjezd Krakonoše – přivítání jara pánem hor a jeho družinou, bohatý kulturně – zábavný program

 Jablonec nad Jizerou
 1. 3., 19:00 | Turecká kavárna – Václav Vydra v hlavní roli komických detektivních příběhů z Paříže, v KD, vstupné: 450,-/ 400,- Kč
 21. 3., 20:00 | Maškarní karneval – v kulturním domě, soutěž masek, občerstvení, vstupné: 90,- Kč

 Vysoké nad Jizerou
 9. 2., 14:00 | Dětský maškarní bál
 11. 2., 18. 2., 25. 2., 3. 3. a 10. 3. od 17:00 | Bezhlavý rytíř – loutková pohádka
 13. 2., 20. 2., 5. 3. a 12. 3. od 17:00 | Posezení s Krakonošem –
pásmo poudaček a písniček zdejšího kraje
 14. 2., 17:00 | Videokavárna „50 let přehlídek ve Vysokém“ –
promítání časosběrného dokumentu Miroslava Šaldy a Svatavy
Hejralové
 15. 2., 20:00 | Divadelní maškarní bál
 21. 2., 17:00 | Videokavárna „Krakonošův týden“ a „Závody Po
staru“ – promítání dokumentů o dění ve Vysokém nad Jizerou z let
1975 a 2019.
 13. 3., 17:00 | Videokavárna „200 let divadla“, „Závody KTM
ECC 2017“ – promítání dokumentů o dění ve Vysokém nad Jizerou
 12. 4., 19:30 | Naši furianti – hra Ladislava Stroupežnického v podání divadelního spolku LOS Libošovice

 Jilemnice
 17. 2., 18:00 | Albánie – beseda s Liborem Drahoňovským, vstupné: 80,- Kč
 19. 2., 19:00 | Petra Janů se skupinou Amsterdam – koncert známé zpěvačky, vstupné: 390,- Kč

 24. 2., 19:00 | Malina Brothers – koncert u příležitosti 10. výročí
této hudební formace, vstupné: 250,- Kč v předprodeji, 290,- Kč na
místě
 27. 2., 19:00 | Cavewoman – humorný pohled na muže a ženy,
vstupné: 360,- / 330,- Kč
 28. 2., 20:00 | Jelen: Půlnoční vlak Michala Tučného – oblíbené písničky Michala Tučného v novém aranžmá, vstupné: 440,- Kč
v předprodeji, 490,- Kč na místě
 29. 2., 20:00 | Ples MMN a.s. Jilemnice
 1. 3., 15:00 | O chaloupce z perníku – oblíbená pohádka ve verších s písničkami, vstupné: 70,- Kč
 2. 3., 18:00 | Austrálie a Nový Zéland – cestovatelská přednáška
Ládi Chluma, vstupné: 60,- Kč
 3. 3., 19:00 | Ve stodole u slepic – divadelní hra o pevnosti rodinných pout, vstupné: 100,- / 80,- Kč
 11. 3., 19:00 | Srpen v zemi indiánů – uvede DS Kašpar Praha,
vstupné: 460,- / 440,- Kč
 15. 3., 19:00 | Do naha! – komedie – uvede Divadlo V Roztocké,
vstupné: 100,- / 80,- Kč
 21. 3., 15:00 | Čiperkové – dětská show, vstupné: 160,- Kč
 22. 3., 17:00 | Noc na Karlštejně – muzikál Zdeňka Podskalského,
Karla Svobody a Ladislava Štaidla, vstupné: 100,- / 80,- Kč
 24. 3., 19:00 | Čtyři vraždy stačí, drahoušku – představení na
motivy známé filmové komedie, vstupné: 100,- / 80,- Kč
 29. 3., 19:00 | Lakomec – Pavel Zedníček v hlavní roli, dále účinkují
Jana Švandová, Mojmír Maděrič, Roman Štabrňák a další, vstupné: 460,- / 440,- Kč
 31. 3., 19:00 | Tomáš Matonoha a Inspektor Kluzó – hudební
kabaret, vstupné: 250,- Kč
 1. 4., 19:00 | Kdo nepláče, není Čech – one man show Lukáše
Pavláska, vstupné: 250,- Kč v předprodeji, 290,- Kč na místě
 3. 4., 20:00 | Krakonošův bál – ukončení plesové sezóny s živou
hudbou v Jilemnici
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 Semily
 9. 2., 14:00 – 16:00 | Maškarní na ledě
 9. 2., 15:00 | Princezna čokoláda – výchovná pohádka o princezně, která má ráda jen sladkosti, bonbony a hlavně čokoládu, vstupné: 50,- Kč
 11. 2., 17:00 | Urbex? – Veronika Tůmová představí současný fenomén prozkoumávání a fotografování opuštěných míst a budov
 12. 2., 19:00 | Olympic – koncert nestárnoucí rockové legendy české hudební scény
 13. 2., 17:00 | Štístko a Poupěnka – Ať žijí pohádky! – pohádkové
představení s písničkami, vstupné: 195,- Kč
 15. 2., 20:00 | Ples města Semily
 19. 2., 17:00 | Lásky Boženy Němcové – přednáška Martiny Bittnerové
 21. 2., 17:00 | Milostné a zázračné obrazy a sochy v barokních
Čechách – přednáška PhDr. Ing. Jana Royta, PhD., DSc., profesora UK
 24. 2., 19:00 | Dva nahatý chlapi – úspěšná bláznivá komedie,
hrají Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová a Daniela Šinkorová, vstupné: 420,- / 390,- Kč
 1. 3., 15:00 | Vodnická pohádka – pohádka pro nejmenší plná
kouzel a písniček, vstupné: 50,- Kč
 2. 3., 8:40 a 10:30 | Krejčovská pohádka – další z cyklu pohádek
pro děti, vstupné: 50,- Kč

 4. 3., 19:00 | Od Karibiku k mayským pyramidám – cestopisná
přednáška Petra Kvardy a Pavla Chluma
 5. 3., 17:30 | Křest knihy „Ptáci nejen z Českého ráje“ – Zdeněk
Mrkáček – představení nového fotografického atlasu ptáků známého českého ornitologa Zdeňka Mrkáčka
 6. 3., 19:30 | Voxel – koncert českého písničkáře
 16. 3., 19:30 | Bumblebass & H9 – kontrabasové kvarteto + mužský vokální sbor
 25. 3., 18:00 | 151 dní pacifickou hřebenovkou – cestopisná
přednáška Lucie Kutrové
 1. 4. | Na plný coole – celovečerní zábavný program Zdeňka Izera
 3. 4., 19:30 | Hradecká cimbálová muzika – večer spojený s degustací vína, vstupné: 80,- Kč
 8. 4., 19:00 | Ladakh – cestovatelská beseda, vstupné: 80,- Kč
Výstavy v Semilech:
 1. 2. – 26. 4. | Z pokladů půd a depozitářů – Muzeum a Pojizerská
galerie Semily
 8. 2. – 29. 3. | Kozákovské stráně – Miroslav Trávníček a Pavla
Bičíková – výstava fotografií – Muzeum a Pojizerská galerie Semily
 8. 2. – 29. 3. | Prostor, světlo, čas – díla grafika Pavla Hory, malíře Jana Sehnala a uměleckého skláře Martina Hlubučka – Muzeum
a Pojizerská galerie Semily

Informace z městské knihovny
Nové knihy
na leden
Romány pro ženy:
»» Chřibková – Kdoule
»» Kubátová – Bukůvky
»» Riley – Milostný dopis
»» Brown – Zuřivost
»» Černá – Valdštejn
Společenské a psychologické
romány:
»» Barnes – Jediný příběh
»» Strout – Jmenuji se Lucy Bartonová
»» Cima – Probudím se na Šibuji
»» Hansen – Polední hodina
Ostatní próza:
»» Třeštík – Aspoň jsem to zkusil
(autobiografie)
»» Fahrner – Pošetilost doktora
vinnetouologie (humor)
»» Taylor – Adresát neznámý (román
v dopisech)
Historické a dobrodružné
romány:
»» Mason – Zimní voják
»» Červenák – Les přízraků
»» L´Amour – Zákon prérie
»» Vondruška – Mstitel z Jenštejna
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Napětí (thrillery a detektivky):
»» Dán – Pohřbeni zaživa
»» Marsons – Skryté karty
»» Robotham – Vykrvácet
»» Masterman – Boj se tmy
»» Stabenow – Chladný den pro
vraždu
»» Hillier – Řezník
»» French – Temná zahrada

Nové knihy
na únor
Romány pro ženy:
»» Hannah – Velká samota
»» Sparks – Spřízněná duše
»» Ringland – Ztracené květiny Alice
Hartové
»» Appleyard – Ordinace v divočině
»» Schillerová – Princezna Psycho
Společenské a psychologické
romány:
»» Rudiš – Český ráj
»» Strout – Všechno je možné
»» Genovese – První den mého života
»» Haushofer – Zeď
Životopisy, cestopisy:
»» Tučková – Vitka (životopisná
divadelní hra)
»» Ciglerová – Americký deník
(postřehy z běžného života v USA)

Historické dobrodružné
romány:
»» Natt och Dag – 1793. Vlk a dráb
»» Hrdlička – Pouť oběšenců
Napětí (detektivky, thrillery):
»» Lagercrantz – Dívka, která musí
zemřít (Milénium 6.)
»» Kopřiva – Křížová palba
»» Niedl – Inspektor s velkým ptákem
»» Castillo – V troskách tornáda
»» Frasier – Nejsem mrtvá
»» Bengtsdotter – V temnu
»» Abbott – Dům na útesu

Nové knihy
v oddělení pro děti
a dospívající čtenáře
– 1/2020
Pro předškoláky a začínající
čtenáře:
»» Kdo hledá, najde (Sunková)
»» Šedík a Bubi (Stará/ Starý)
»» O čertech, medvědech, myškách
a všech mých přátelích (Kahoun)
»» Vánoční pohádka (Krolupperová)
»» Křeček v utajení (Pospíšilová)
»» Koza Líza a její kamarádi
»» Malá baletka (13.) Nela a tančící
kocour
»» Mortina a přízračný kamarád

»» Emily Vichrná a rybí ocas
»» Zasněžená červenka (Příběhy
se šťastným koncem)
»» Vlaky (Historie v obrázcích)
»» Jak se žije medvědům v různých
částech světa
»» O třech prasátkách a opičce Kiki
(B. Hanušová / B. Nechanický)
Pro větší čtenářky a čtenáře:
»» Walliams – Táta za všechny peníze
»» Hunter – Zákon smečky – Soumrak (5.) Vyhnanství
»» Šlik – Záhada dračího klíče
»» Žák – Zmizení Edwina Lindy
»» Sands – Alchymistova šifra
»» Guterson – Hotel Winterhouse
»» Ohlsson – Kouzelné srdce
Pro dospívající + knihy z grantu
MK ČR (projekt Česká kniha):
»» Maas – Dvůr mrazu a hvězd (4.)
»» Chainani – Škola dobra a zla (5.)
»» Borůvková – 1918 aneb Jak jsem
dal gól přes celé Československo
»» Tichý – Transport za věčnost
»» Naší republice je 100 let
»» Obrázky z moderních československých dějin 1945 - 1989 (komiks)
»» Vzduch je naše moře. Historie českého a československého letectví
v komiksu
»» Dobrých 100. Nejlepší okamžiky sta
let republiky

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2020
v Jilemnici a v okolních obcích
Obec

Počet skupinek

Výnos

Benecko
Harrachov
Horní Branná
Jablonec nad Jizerou
Jestřabí
Jilemnice
Košťálov
Kundratice
Libštát
Mříčná
Peřimov
Poniklá
Rokytnice nad Jizerou
Víchová nad Jizerou
Vítkovice

5
4
10
8
1
22
1
3
1
2
2
10
6
4
1

34.306,14.750,49.600,37.846,11.064,151.116,11.859,12.489,13.525,17.770,11.649,42.321,20.620,33.053,4.743,-

Celkový výnos

80

466.711,-

Výtěžek sbírky bude použit na úhradu nákladů spojených s činnostmi, které zajišťuje Diecézní charita Hradec Králové a Oblastní
charita Jilemnice. Podrobnější informace
na www.jilemnice.charita.cz
S přítomností Tří králů je v naší zemi spojena lidová tradice tříkrálového koledování.
Kdy začalo „dětské“ koledování na vesnicích a po horách, se již časově nedá dohledat.
V naší novodobé historii se myšlenky koledování a pomoci potřebným ujala Charita Česká republika. Jako Tři králové koledují především
děti, spolu s dospělým doprovodem. Letos se zapojilo na 75 000 dětí
po celé republice a do tříkrálových pokladniček lidé přispěli úžasnou
částkou 130 334 707,- Kč.
Za 20 let se Tříkrálová sbírka stala celospolečenskou událostí, která přináší všem zúčastněným radost, a především ukazuje sílu lidské
solidarity.

Rokytničtí Tři králové
Rokytničtí Tři králové – Václav Šír, Ladislav Marek a Jaroslav
Hloušek – děkují všem občanům za peněžní dary, které rozdělili mezi
DDM, kostel sv. Michaela a kapli mistra Jana Husa v Rokytnici nad Jizerou.
Rada starších Církve československé husitské děkuje rokytnickým Třem králům – Jaroslavu Hlouškovi, Ladislavu Markovi
a Václavu Šírovi za finanční dar, který nám, jako každý rok, tak i letos,
poskytli pro naši kapli.

K+M+B+2020
Uteklo to jako voda v rokytnickém potoce a opět je tu začátek ledna, přišel předvečer svátku Tří králů.
V neděli 5. ledna odpoledne začali Rokytnicí obcházet TŘI
KRÁLOVÉ, aby sousedy potěšili koledami a na veřeje jim posvěcenou
křídou napsali K+M+B+2020. Počasí zrovna koledovací obchůzce
nepřálo, ale přesto koledníci do DDM přinesli v pokladničce dary od
rokytnických občanů. Vybrali úctyhodnou částku, z ní 14.000 Kč dali
Domu dětí a mládeže, 3.000,- Kč kostelu sv. Michaela a 2.000,- Kč kapli
Církve československé husitské.
Moc si daru Tří králů Jaroslava Hlouška, Ladislava Marka, Václava
Šíra i Karla Vrány (potažmo i rokytnických občanů) vážíme, bereme to
jako ocenění naší práce a jako obvykle dar použijeme na uspořádání
Dne dětí v areálu přírodního divadla.
za DDM Markéta Šmídová
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Společenská kronika
Společenská kronika města Rokytnice nad Jizerou za rok 2019






K 31. 12. 2019 měla Rokytnice nad Jizerou 2662 trvale přihlášených obyvatel, z toho bylo 41 cizinců.
V roce 2019 se do Rokytnice nad Jizerou přistěhovalo 48 osob, odstěhovalo se 48 osob.
V rámci Rokytnice nad Jizerou se přestěhovalo 26 osob.
V roce 2019 bylo u našeho matričního úřadu uzavřeno 26 sňatků.
V roce 2019 se narodilo 25 dětí a zemřelo 39 osob.

Děti narozené v roce 2019:
Řebíčková Mariana
Pudlová Rozárie
Radechovský Jiří
Novotný Lukáš
Martínek Šimon
Pozdníček Radim
Večerník Jiří
Skrbková Edita
Hájková Tereza
Štajer Lukáš
Špicarová Michaela
Flieger Martin
Květoň Sebastian
Ságner Filip
Doubková Eliška
Hanousková Annabella Merry

Adámek Filip
Metelka Štěpán
Činátl Marek
Brodská Nela
Pičman Eda
Přibyl Mikuláš
Hnyková Marie
Tošovská Žofie
Prokop Vojtěch
Občané zemřelí v roce 2019:
Slavík Václav
Vávrová Jarmila
Martinek Milan
Svobodová Hannelore
Vokálová Marie
Pacholík Jaroslav

Zelinková Drahomíra
Udatná Dana
Novotná Věra
Bartoničková Libuše
Jirouš Oldřich
Kotúček Dušan
Prajzler Karel
Stojanová Eva
Szabová Helena
Kovaříková Božena
Hančilová Věra
Pfeiferová Emilia
Kousalová Anna
Hájková Věra
Vrablic Milan
Marková Zdeňka
Sedláček Pavel

Kmínková Božena
Ryba Miroslav
Gebrt Josef
Kliment Václav
Radoňská Emilie
Marek Zdeněk
Prokůpková Marie
Vondra Jiří
Neumann Josef
Geletičová Julie
Košťáková Anežka
Jedličková Lidmila
Blažanin Petr
Škrabálek Petr
Nedvědová Hana
Pohořalý Milan

Životní jubileum slaví v měsíci lednu a únoru 2020 tito naši spoluobčané:
80 let Krafek Milan
Hollmann Gustav
81 let Erlebachová Eva
Doubek Jaroslav
82 let Šimůnková Jarmila
83 let Žalský Miroslav

84 let Sirna Josef
Wildová Alžbeta
Novotná Anežka
85 let Pavlatová Marie
Lorencová Vlasta
86 let Kučerová Věra
Štěpánková Paula

88 let Rosůlková Soňa
89 let Janoušková Lidmila
Janoušková Marie
90 let Gernert Kurt
91 let Lukešová Božena
92 let Pacholíková Jaruška
94 let Márynková Věra

Všem oslavencům blahopřejeme!

Máte slovo
Voloviny pod Lysou horou v Rokytnici nad Jizerou
Na loňské prosincové konferenci TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
v rámci diskuzního fóra prosáklo hlasitě celým spektrem delegátů
a hostů této konference z úst pana ředitele areálu na Lysé hoře rčení,
a to: „a co jsi, ty vole, dělal dvacet let“ – míněno na mou osobu
a mou práci ve Spartaku. Stalo se tak při mé kritice stavu stávajícího
dění na Studenově, a to ve vztahu k petici Studenov, která především
obsahovala kritiku tehdejšího stavu a vedení v roce 2014. Za těch 5 let
se totiž nezměnilo skoro vůbec nic, o co by se nová vlna vedení postarala.
Tak jsem trochu zalistoval v paměti a napsal pár řádků. Ještě pro
informaci, pracovat u TJ Spartak Rokytnice jsem začal od 1. 6. 1984.
Zajišťované akce:
 1985 | Realizace sociálního zařízení u zalomeného vleku, výstavba
septiku, výstavba vodovodu a vodojemu pro tuto akci, zajištění financování přes akci Z.
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 1986 – 87 | Zaměření sjezdových tratí v LPF a vynětí z LPF, realizace lesní zimní cesty z červené sjezdovky na Dvoračky. Zajištění
dodávky nového stroje na úpravu sjezdovek Kassbohrer 170 DR
s frézou, včetně zajištění finančního krytí a potřebných limitů strojních investic, zajištění devizového krytí. Pořízení lyžařského vleku
Tatrapoma P, zajištění chatky pro obsluhu vleku u mateřské školky. Dokončení přístavby garáží pro rolby u přibližovacího vleku.
Výstavba 2 chatek – Kajky umístěných naproti černé sjezdovce pro
zázemí lyžařských závodů, stavba garáže pro rolbu pod dolní stanicí vleku Křížek.
 1988 | Po získání chaty U Studánky započala její rekonstrukce, výstavba kanalizační přípojky 350 m do bývalé ČOV u chaty Akuma,
dále vodojemu a vodovodu pro zásobování budovy přibližovacího
vleku a této chaty. Dále byly čerpány finanční prostředky z ČSTV
– akce Model, z toho pořízena mobilní buňka pro veřejnou lyžařskou školu, místnost pro zraněného. Výměna vyzbrojení, podpěr



















lyž. vleku Montaz pro větší bezpečnost jízdy. Postavení lyžařského
vleku P – Kaprun, včetně zázemí pro obsluhu. Úprava ubytovny ve
sportovní hale – navýšení ubytovací kapacity, přístavba sociálního
zařízení.
1989 | Výstavba skiservisu a garáže pro rolbu na parkovišti u Rokytky, včetně přípojky elektro, probíhá rekonstrukce chaty U Studánky, zajištění dodávky nového stroje na úpravu běžeckých tratí
Kassbohrer 130 D s frézou, 12-ti cestnou radlicí, včetně zajištění
finančního krytí a potřebných limitů strojních investic, zajištění devizového krytí, dále různé vybavení skiservisu, včetně brousícího
stroje lyží, rovněž z dovozu, a k tomu potřebné finanční krytí, pořízení nákladních vozidel Praga V3S a Avie Furgon.
1990 | Dokončovací práce na chatě U Studánky, dodavatelská stavební činnost: stavba ČOV Lovčenka a kanalizační svod přepadu
do Černého potoka, úprava cesty. Objekt kuželny – výměna oken.
Sklad PHM u dolní stanice přibližovacího vleku.
1991 | Stavební činnost: stavba garáží u chaty Akuma, generální oprava portálových konstrukcí lyžařského vleku
Transporta Vl 1000-2 na Lysou horu. Výstavba lyžařského vleku
Kaprun II. Pořízení stroje na úpravu lyžařských tratí Kassbohrer
270 D. Pořízení a stavba vleku P - Bahýnka.
1992 | Zpracování generelu lyžařského střediska – spolupráce
s UHA (útvar hlavního architekta pro Krkonoše) a správou KRNAP,
zajištění jeho financování generelu. Zahájení činnosti pro investici výměny lyžařského vleku Transporta VL 1000-2 na Lysou horu, a to
náhradou lanovkou. Plynofikace chaty Akuma a plynová přípojka.
Otočka pro skibus a zahájení jeho provozu.
1993 | Zahájení prací na zajištění vlastnictví pozemků pro
TJ Spartak Rokytnice, jak pro lyžování, tak další objekty = fotbalové hřiště, volejbalové hřiště, kuželna, sportovní hala (identifikace
parcel, vyloučení případných restituentů, procesní konání ve věci
souhlasu zemědělské správy). Výstavba odjezdové lyžařské cesty
v části od přibližovacího vleku k parkovištím. Zřízení informačních
systémů ve středisku od firmy Sitour. Plynofikace kotelny a plynová přípojka sportovní haly. Mapové podklady běžeckých tratí včetně označníků s mapou v terénu, pravidelná úprava běžeckých tratí
rolbou v okolí Rokytnice a k rozcestí Čtyř pánů směrem k Labské
boudě.
1994 | Zajištění odbavovacího systému (výběr. říz. firma Autec, Skidata, Hradec Králové), zpracování nabídek, vypracování podkladů
pro zadání programu ve Skidatech Gartenau, realizace odbavovacího zařízení u všech vleků ve středisku, výměna el. rozvaděče
v budově zalomeného vleku pro všechny vleky, přeložky kabelového vedení, výstavba 2 objektů u přibližovacího vleku (pokladna
a místnost pro zraněného a kancelář lyžařské školy).
1995 | Práce na projektu lanovky na Lysou horu SIAL Liberec, změna územního plánu města Rokytnice, převod vlastnictví pozemků z PF ČR č. I na TJ Spartak Rokytnice, práce na projektu výstavby
zázemí lyžařů a občerstvení a soc. vybavení střediska u zalomeného vleku AKIA Hradec Králové.
1996 | Výstavba lanové dráhy Doppelmayr na Lysou horu, výstavba budovy občerstvení a soc. vybavení střediska u zalomeného vleku, výstavba jímání vody, čerpací stanice a rozvodů pro
technickou výrobu sněhu, realizace systémů rozvodů pro výrobu
technického sněhu délky 1460 m, výběr dodavatele pro výrobu
tech. sněhu. Posílení vodojemu a prodloužení vodovodu pro zásobování nového lyžařského centra u lanovky, výstavba kanalizačního řádu a jeho připojení na městský centrální kanalizační řád do
ČOV, přeložky vrchního vedení silové elektřiny 35 kV ve středisku
Horní Domky, výstavba trafostanice v objektu budovy lanové dráhy a u zalomeného vleku, převod vlastnictví pozemků č. II z pozemkového fondu ČR, pořízení stroje na úpravu lyžařských tratí
Kassbohrer 240 D, zkrácení lyžařského vleku Montaz na hranici
II. zóny KRNAP, výstavba obslužného objektu horní stanice tohoto
vleku, zavedení kabelového vedení pro elektřinu horní stanice LD.
1997 – 2002 | Mnohá jednání s Konsolidační bankou, konsolidační
agenturou, s městem Rokytnice nad Jizerou při současném zajišťování finančního krytí, a to ve věci získání vlastnictví investice
související s výstavbou lanové dráhy na Lysou horu pro TJ Spartak
Rokytnice, realizace dočasných rozvodů pro výrobu technického









sněhu délky 370 m na dojezdu slalom. svahu a pod chatou Světlanka, výstavba věže panoramatické kamery SITOUR nad náměstím
v Rokytnici, příprava projektů pro další rozšíření systémů vedení
rozvodů pro výrobu technického sněhu a vodovodního přivaděče
od Huťského potoka, získání vlastnictví lyžařského areálu Studenov a následné vybavení odbavovacím systémem Skidata a pořízení nové rolby pro úpravu sjezdovek Kassbohrer 200.
2003 | Výstavba rozvodů pro tech. zasněhování – prodloužení
větve Křížek na slalomový svah o délce 1140 m, výstavba čerpací
stanice a trafostanice Křížek, výstavba podzemní čerpací stanice
na modré sjezdovce. Příprava projektu výměny přibližovacího vleku a výstavby technického zázemí střediska. Oprava sociálního zařízení šaten ve sportovní hale, převod vlastnictví pozemků č. III
z Pozemkového fondu ČR. Celkem tak převedeno cca 55 ha plochy
ve středisku pod Lysou horou, a to za cenu 0,80 Kč /1 m2. Přístavba k pokladně v dolní stanici lanové dráhy na Lysou horu občerstvení. Položení prodloužení vrchního vedení pro systém technické
výroby sněhu na modré sjezdovce o délce 140 m.
2004 | Výstavba rozvodů pro tech. zasněhování – slalomový
svah, černá sjezdovka, červená sjezdovka délky 2 200 m, výstavba
čerpací stanice pod Harrachovskou cestou, příprava projektu vleku P s osvětleným svahem u dolní stanice lanové dráhy na Lysou
horu – Snowpark, výstavba kotvicích bodů pro stroje na úpravu
tratí, pořízení nového stroje na úpravu sjezd. tratí Kassbohrer 200.
2005 | Výstavba vodovodního přivaděče od Huťského potoka,
výstavba lyžařského vleku P u dolní stanice lanové dráhy na Lysou
horu – Snowpark, příprava projektu výměny přibližovacího vleku,
výstavba rozvodů pro tech. zasněhování na modré sjezd. trati
délky 450 m, úprava klubovny ve sportovní hale – vrátnice, výstavba rozvodů pro tech. zasněhování dojezdu modré sjezdovky délky
520 m.
2006 – 2007 | Realizace projektu výměny přibližovacího vleku
a náhrada lanovkou Doppelmayr, výstavba tech. zázemí lyžařského střediska, realizace vodojemu a vodovodního systému
zásobování pitnou vodou pro provozované objekty, zhotovení tvaru skoku ve Snowparku z přebytečné zeminy, stavba restaurace
Černý potok u dolní stanice lanovky na Lysou horu. Stavba věže
pro panoramatickou kameru nad dolní stanicí lanovky na Lysou
horu.

To už je toho ale více než za 20 let. Velké projekty, jako výstavby lanovek, se realizovaly dodavatelsky. Od výstavby spodní lanovky dodavatelská firma odstoupila a dokončení stavby pak zůstalo na Spartaku
Rokytnice, a.s. Rozvody pro systém výroby technického sněhu byly
realizovány za spoluúčasti zaměstnanců Spartaku, kteří pak bravurně
zvládli veškeré montáže systémů pro výrobu technického sněhu. Používaly se nejmodernější technologie té doby včetně propojení všech
objektů optickým kabelem. Většina prací se rovněž realizovala vlastními zaměstnanci a dále brigádnickou prací, jak místních ze strany TJ,
tak i těch hostujících, kteří byli historicky a láskou spjatí s lyžařským
areálem. Díky všem.
V letech pozdějších, cca v roce 2012, byly některé objekty prodány
- chata Akuma, chata U Studánky, rodinný dům u dolní stanice spodní
lanovky. Důvodem bylo získání finančních prostředků pro zaplacení
dluhu souvisejícího s pořízením pozemků zimního areálu na Studenově. Je to o tom, že to, co dřívější generace vybudovaly, sloužilo v nedávné minulosti k řešení nevalné finanční situace. Rovněž to ale platí
i pro stávající stav, kdy se opět splácí dluhy z toho, jak je výše uvedeno,
co se dříve vybudovalo. Stačí jenom porovnat současnost s minulostí,
co kdy a kde a jak se postavilo. Jestli Spartak jako celek stojí pevně na
svých nohou, je to právě zásluha dřívějších generací. Nyní jde o to,
jak to ještě dlouho vydrží při stávajícím trendu vedení. Od 1. 6. 2006
řídí provoz TJ Spartaku Rokytnice akciová společnost. Do vedení se
zapojuje více lidí. Máme dozorčí radu, máme představenstvo a vše
kontroluje akcionář. Kdyby snad někdo chtěl porovnat a zamyslet se
nad tím, co se dělá dnes a co se dělalo dříve, může tento článek ledacos napovědět.
Roman Ruščak

21

Rokytnici rozdělily skipasy, lyžaře to mate
Vladislav Prouza
Dálnice sjezdovek v krkonošské Rokytnici nad Jizerou po skoro
dvou desetiletích rozparcelovaly skipasy. Jízdenka donedávna v lyžařské aréně platná pro všechna přepravní zařízení koncem loňské
sezóny skončila.

Skipasy rozdělená Rokytnice nad Jizerou

Absurdní situace, kdy lyžařům, pokud chtějí využít všech rokytnických lanovek a vleků, nezbude, než si koupit několik skipasů, trvá dodnes. Skipasy oddělily TJ Spartak Rokytnice od několika dalších areálů. Trendem je přitom, v duchu pohodlí turistů, sdružování lyžařských
středisek ve větší celky s jednotným skipasem. Rokytnice však udělala
krok do minulosti. „Od společného jízdného odstoupil Spartak. Řadě
návštěvníků těžko vysvětlujeme, že si musejí koupit další jízdenku.
Poškozuje to všechny. Problémy s jednotným skipasem nikdy nebyly,
peníze jsme si vždy do halíře rozdělili,“ tvrdí provozovatel sedmi vleků
a jedné lanovky Petr Udatný.

Konec kompatibilní lyžařské arény vysvětluje ředitel rokytnického
Spartaku Vít Pražák loňským rozdělením dříve stejných sazeb daně
z přidané hodnoty (DPH) zvlášť pro lanovky s dnešními deseti a vleky s patnácti procenty. „Ve Spartaku si poradit umíme, neumíme to
ale udělat v celé oblasti pro zbytek vlekařů. Nechceme se dostat do
problémů s finančním úřadem, který bývá nekompromisní. Pokud by
se rozdělená sazba DPH, která zahubila skiregion, opět sjednotila, potom se rádi vrátíme k modelu jediného skipasu pro celou Rokytnici,“
odůvodňuje Pražák.
Pražákovy argumenty považuje šéf Asociace horských středisek
ČR Libor Knot za zástupný, nepodstatný zlomek administrativních
a mezilidských překážek, které v Rokytnici přehradily sjezdovky. „Česká legislativa tímto skiareálům přidává práci. Není ale problém si poradit, jako to udělali všude jinde,“ míní Knot.
Příkladem, kde rozdílná DPH na lanovky a vleky nenadělala větší
problémy, je sousední Harrachov. Tam na jeden skipas funguje trojice skiareálů s různými vlastníky. „Rozdílná DPH je nejmenší problém.
Rokytnici patrně v daňových záležitostech radí někdo, kdo nemá zkušenosti s provozem skiareálů. Nebo jde o osobní vztahy, což je spekulace. Jedno je jasné, jednotnou jízdenku zavést lze, aniž by došlo
k porušení daňových předpisů. Jde o prkotinu,“ prohlásil ředitel Sportovního areálu Harrachov Jiří Krejčí.
Problém není ani v odbavovacím systému u TJ Spartak Rokytnice,
jenž letos zavedl Axess, místo konkurenčního Skidata, používaného
ostatními rokytnickými vlekaři. „Systémy jsou kompatibilní, což mj.
jiné umožňuje sezónní lístek, tzv. Czech skipas, platný od beskydské
Bílé po Šumavu. Technicky jsme schopní to se společností Axess, která sídlí na Salzburgsku šest kilometrů od nás, vyřešit do týdne,“ říká
Robert Lienert z firmy Skidata.
Foto: PRÁVO – Vladislav Prouza
Převzato z deníku Právo, 24. 1. 2020

Provozovna:
Betonárka – Uhelné sklady
Dolní Rokytnice 297
512 44 Rokytnice nad Jizerou

ZIMNÍ NABÍDKA PALIV
HNĚDÉ UHLÍ : - ořech 1, ořech 2, kostka (Ledvice – Bílina)
- ořech 1, ořech 2, balené v pytli po 25 kg
UHELNÉ BRIKETY (rekord): - 2“ volně ložené
- 6“ volně ložené nebo pytlované po 40 kg
- 7“ balené po 10 kg (igelit)
DŘEVĚNÉ BRIKETY: - RUF - kostky z měkkého smrkového dřeva
- RUF HARD – kostky z tvrdého dřeva
- válečky ENERGO z měkkého dřeva
- válečky ENERGO HARD z tvrdého dřeva
DŘEVĚNÉ PELETY: - EN + A1 (15 kg - 6 mm)
ŠTÍPANÉ DŘEVO:

- balené v pytli po 25 kg

ZÁTOPOVÉ TŘÍSKY: - balené v pytli
PROPAN BUTAN:
- 2 kg, 10 kg, 33 kg
POSYPOVÁ SŮL:
- balená v pytli po 25 kg
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Tel.: +420 481 523 321
Mobil: +420 732 904 499
E-mail: betonarka@stemro.cz
Paliva dopravíme dle objednaného množství sklápěcími vozy s pásem,
hydraulickou rukou nebo dodávkou.
Technické informace poskytne p. Štěpánek tel.: 603 729 927

Sport
NEJLEPŠÍ SPORTOVEC ROKU 2019
OKRESU SEMILY!
Ski klub Masters Rokytnice n. J., z.s.,
získal čtyři ocenění na vyhlášení ankety
Nejlepší sportovec roku okresu Semily

Dne 29. 1. 2020 proběhlo v Jilemnici slavnostní vyhlášení ankety
Nejlepší sportovec okresu Semily za rok 2019.
Náš Matěj Ponocný v kategorii handicapovaných sportovců
obsadil 1. místo a navíc získal prvenství za nově udělovanou cenu
fanoušků.
V kategorii Kolektivu dospělých se náš klub umístil na 5. místě.
Vladimíra Krejčí se stala Nejlepším sportovcem roku a byla vyhlášena na 1. místě v kategorii Masters sportovců.

Těmito cenami jsme rozšířili sbírku našich ocenění v této anketě.
Za připomenutí stojí 2. místo Hanky Ledvinové v kategorii Masters za
rok 2018, 2. místo Matěje Ponocného v kategorii handicapovaných
a uvedení do síně slávy pro Vladimíra Málka za celoživotní práci pro
lyžařský sport.
No, zřejmě dobrý oddíl ten Ski klub Masters .
Opravdu, velká gratulace!
Vladimír Málek – předseda klubu

MATĚJ PONOCNÝ NA DEAF OLYMPIÁDĚ A NA HRADĚ

Matěj Ponocný, člen Ski klubu Masters Rokytnice n. J., z.s.,
byl na základě svých výborných výsledků zařazen jako junior do
reprezentačního olympijského družstva, které bylo nominováno na
19. zimní Deaf olympiádu, která se konala 12. – 21. 12. 2019 v italské
S. Caterine.
Mezi dospělými, i když je ještě v kategorii juniorů, obsadil v obřím
slalomu 22. místo, v Super-G 24. místo a slalom bohužel nedokončil.
Na Matěje jsme nesmírně hrdi a gratulujeme mu.

Celé družstvo bylo přijato na Hradě, kde jim osobně pogratuloval prezident ČR Miloš Zeman, dále jim osobně pogratuloval premiér Andrej Babiš a čeká je přijetí i v poslanecké sněmovně.
Matěj se svou účastí a výsledky zapsal do historie alpského lyžování závodníků s handicapem.
Matěji, držíme Ti palce do dalších závodů!
za Ski klub Masters, z.s. předseda klubu

Vladimír Málek
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WINTER WORLD MASTERS GAMES INNSBRUCK 2020

Členové Ski klubu Masters Rokytnice n. J., z.s. se zúčastnili Zimní
olympiády Masters v Innsbrucku.
Celá akce probíhala od 9. 1. do 19. 1. 2020 v Innsbrucku a v nejbližším okolí a jen sjezdového lyžování se zúčastnilo 789 sportovců.
Celkově se závodilo ve dvanácti zimních sportech.
V lyžařském středisku Patscherkofel byly připravené tratě, včetně
té „Olympijské sjezdovky“, pro slalom, obří slalom a Super-G, kde den
co den soupeřily jednotlivé kategorie o prvenství.
Během Zimních her Masters se rozdalo 2.715 medailí, nakamerovalo se 4TB záběrů, na realizaci této multisportovní akce se podílelo
900 lidí, z toho byla polovina dobrovolníků a tento tým dobrovolníků
odvedl 250.000 hodin práce. To je něco málo ze statistik pořadatele.
Naši závodníci se neztratili a, i přes chybějící trénink na sněhu, se
s konkurencí popasovali velmi dobře.

Nejlepší umístění získali:
 Honza Čermák obsadil 4. místo ve slalomu, v obřím slalomu
9. a 12. místo, v Super-G 9. místo.
 Vlaďka Krejčí obsadila 5. místo ve slalomu, v obřím slalomu
7. a 13. místo a v Super-G 7. místo.
 Tomáš Bičák stihl pouze dva závody. Slalom nedokončil, po
prvním kole byl však sedmý a v Super-G skončil na 17. místě.
 Břéťa Řehák, který se zúčastnil takto velkých závodů poprvé,
obsadil 42. místo v Super-G a v obřím slalomu 49. a 64. místo.
Tratě byly opravdu ledovaté, a tím i velmi náročné, takže klobouk
dolů přede všemi závodníky, hlavně těmi nejstaršími, kteří tyto náročné tratě zvládli.
Gratulujeme všem a již nyní nám začíná příprava na příští
olympiádu Masters.
Vladimír Málek, předseda Ski klubu Masters

ŠACHY
 26. 12. 2019 pořádal náš oddíl Vánoční turnaj v rapid šachu.
Turnaj si již získal značnou popularitu. Zúčastnilo se rekordních
29 hráčů z 10 oddílů. Mimo našich hráčů byli 4 z Jičína, 3 z Jilemnice a Libštátu, po jednom pak z Liberce, Jablonce nad Nisou,
Tanvaldu, Nového Boru, Lomnice nad Popelkou, Kutné Hory
a Příbrami. Zvítězil Milan Dolenský z Libštátu. Z našich hráčů
si tentokráte nejlépe vedl Jan Kostlán, který obsadil 3. místo,
Z. Lenc skončil na 8. místě.
V dubnu 2020 bychom rádi opět uspořádali již tradiční Jarní
turnaj v rapid šachu.
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 V současné době probíhají soutěže družstev v rámci Libereckého kraje.
Naše „A” mužstvo v krajském přeboru má zatím z 5 utkání
4 body a je ve druhé polovině tabulky.
„B” mužstvo v krajské soutěži má zatím 3 body rovněž z 5 utkání.
Náš oddíl má již dlouholetou tradici, ale bude nutné mužstvo
doplnit mladými hráči. Mužstvo má hráče z trenérskými zkušenostmi, který je ochoten se mladým zájemcům věnovat. K dispozici máme pěknou klubovnu ve sportovní hale. Podrobnější informace na tel. 604 670 992.
za šachový oddíl Zdeněk Hollmann

O DŘEVĚNÉHO KRAKONOŠE
Poslední lednový víkend, v sobotu 25. ledna, se uskutečnil již
19. ročník „skialpového“ závodu O dřevěného Krakonoše 2020.
Pořadatelem je horolezecký oddíl Alpin club z Tělovýchovné jednoty Spartak Rokytnice nad Jizerou. Důležitým partnerem závodu je i největší rokytnický skiareál Spartak Rokytnice a.s. Závod
byl i tentokrát zařazen do Hudy Direct Alpine Českého poháru ve
skialpinismu 2020.
Protože se v roce 2001 konal nultý ročník, byl tento vlastně jubilejním dvacátým závodem v řadě. Takže oslava byla na místě
a těsně před vyhlášením výsledků došlo i na chvíle slávy pro pořadatele!
Velkou výhodou tohoto závodu zůstává možnost výběru z pěti
různě obtížných tratí. Pořadatelé se tímto krokem snaží zaměřit
hlavně na veřejnost. Vzhledem k nedostatečné sněhové pokrývce v nižších polohách, museli tento rok pořadatelé tratě oproti
loňsku zkrátit. Nejlehčí byla 5,7 km dlouhá s převýšením 430 m.
Naopak nejdelší měřila přes 14 km s převýšením 1150 m. Závodníci mohli opět využít občerstvovací stanice za Dvoračkami, kde
se mohli občerstvit sušenkou, banánem, iontovým nápojem nebo
čajem.
Závod začal hromadným startem v 11:30 hodin. Start závodu
se nacházel nedaleko spodní stanice „čtyřsedačky“ na Lysou horu.
Cíl byl u spodní stanice lanovky „Přibližovák“. Závodníky přivítalo
na svazích rokytnické Lysé hory krásné inverzní počasí a také dostatek sněhu na tratích. Průběh závodu byl letos od startu do cíle
jednoznačný a díky zkráceným tratím i velice rychlý. Vždyť první
závodník tratě E byl v cíli již za 54 minut. Na špici hlavní kategorie

Muži se drželi tři závodníci, kteří si nakonec rozdělili první tři místa.
Letošní ročník má stejné složení na stupních vítězů, jako ten
loňský: celkovým vítězem a držitelem dřevěného Krakonoše se
stal Dominik Sádlo ze Ski Trab M Sport. Na druhém místě skončil
Jakub Fabián a na třetím místě Pavel Skalický, oba z týmu Skialp
Dolní Morava.
Celkem pořádající Alpin club vyhlásil 13 kategorií: 7 kategorií
Elite a 6 kategorií Hobby (kategorie Kadetky nebyla obsazena).
Závodu se zúčastnilo 121 závodníků, což je historický rekord.
Zázemí závodu, vyhlašování výsledků i závěrečná párty se
uskutečnily opět v netradičních prostorách obrovské garáže skiareálu, která byla pro tento účel vytápěná. Poděkování za ochotu
patří vedení skiareálu Spartak Rokytnice a.s.
Podrobné výsledky jsou ke stažení na webové stránce závodu
www.krakonos.cz, kde je také odkaz na facebook stránky „ODK“,
kde budou umístěné i fotogalerie a videa ze závodu. Na organizaci
se podílí více jak třicet dobrovolníků, kterým patří velký dík za jejich práci. Poděkování patří také sponzorům, bez kterých by tento
skialpový počin nemohl vzniknout.
Za pořadatele Honza Doubek.
Partneři závodu: Český horolezecký svaz, Město Rokytnice
nad Jizerou, Skiareál Spartak Rokytnice a.s., Decathlon Liberec,
Singing Rock, Nalehko, Outdoor Distribution s.r.o., Scott sport,
Hudy sport, X-iont, STPA, Direct Alpine, Volkafe, Totaloutdoor,
Warmpeace, Sensor, Radioking s.r.o., Pivovar Krakonoš, RV Club,
Mountain Base, Chimpanzee, Penzion BONA.
Fotogalerie na str. 28

KUŽELKY
Zpráva o činnosti – oddíl kuželek
V soutěžním ročníku 2019/2020 reprezentujeme náš oddíl opět
ve třech soutěžích, a sice ve východočeské krajské soutěži, východočeské divizi a 3. lize skupiny B. Družstvo C je ve své soutěži na
1. místě s výrazným náskokem, nicméně v letošním ročníku budou o vítězi rozhodovat zápasy play-off, a tak o postupujícím do
krajského přeboru bude rozhodnuto až na základě posledních
jarních výsledků. Družstvo C chce postoupit a tak jim přejme naladění formy právě na konec jarní části.
Družstvo B se nyní nachází na 4. místě v divizi, což je opravdu výborný výsledek a mezi soupeři jsme si jako loňský nováček
získali respekt. Naše A družstvo se v současné době nachází na
8. místě a jsme přesvědčeni o tom, že v tabulce bude stoupat výše
a výše, protože jejich soupiska byla doplněna o skvělého hráče
z B týmu.
Přes krátkou zimní přestávku jsme poctivě trénovali, startovali
jsme na okolních turnajích a jako každoročně byl uspořádán i tradiční Vánoční turnaj. Dne 26. 1. 2020 jsme se zúčastnili i Mistrovství
Libereckého kraje v kuželkách, kde jsme v kategorii mužů obsadili
4., 6. a 14. místo. Mezi žáky se Filip Hanout a Tomáš Tulka umístili
na 2., resp. 3. místě, v kategorii dorostu byl Jakub Kašpar na 2. místě a v kategorii juniorů byl Daniel Zuzánek rovněž na 2. místě. Naši
dorostenci ve východočeském poháru dorostu zatím drží výborné
2. místo za Jičínem A, přičemž kompletní výsledky našich dětí startujících v Poháru mladých nadějí budou zveřejněny až po skončení
celé soutěže.

Z dosažených výsledků je zřejmé, že budoucnost našeho oddílu
je zajištěna, a že nemusíme mít strach o zánik kuželkářského sportu v Rokytnici nad Jizerou.

V lednu 2020 se naši současní a bývalí hráči dožili významných
jubileí, kdy stále hrající Jaroslav Vízek oslavil 70. narozeniny a Kurt
Gernet již 90. narozeniny. Mých 50 let je proti těmto jubilantům
výsměch, ale na tomto příkladu je jasně patrné, že kuželky lze hrát
až do vysokého věku a proto přijďte mezi nás a vyzkoušejte si hru,
kde se musí spojit spousta činností najednou, aby zazněl zvon,
který Vám blahopřeje ke sražení všech 9 kuželek. A to je cíl a sen
všech kuželkářů na světě, zkuste to i Vy!

VÝSLEDKY VÁNOČNÍHO TURNAJE:
Děti:

Neregistrované ženy:

Neregistrovaní muži:

Registrované ženy:

Registrovaní muži:

1. Petr Mařas ml.
2. Tonda Gebrt
3. Jakub Pacák

1. Petra Novotná
2. Iveta Kašparová
3. Eva Mařasová

1. Tomáš Vacek
2. Tomáš Gebrt ml.
3. Karel Zuzánek

1. Zuzana Hartychová
2. Věra Stříbrná
3. Eva Novotná

1. Jaroslav Vízek
2. Petr Mařas
3. Vladimír Doubek

1. Michaela Biemannová

za oddíl kuželek Roman Stříbrný
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MUSHING
Putování po mistrovských závodech
Letos nás pořadatelé trošku nemile překvapili, když tři vrcholy
naší off-snow závodní sezóny uspořádali hned tři víkendy za sebou. Nezbylo nám tedy než se vydat na téměř čtyři týdny dlouhou
cestu napříč Evropou. To je komplikované nejen kvůli dovolené
a velmi dlouhému pobytu v naší obytné dodávce, ale také z hlediska množství věcí, které s sebou musíme na takovou cestu vézt. Pro

představu to znamená například 170 kg krmení pro psy. Také pro
psy není ideální, když mezi maximálními výkony mají jen několik
dní odpočinku, během kterého navíc nastávají dlouhé přejezdy,
a tak jsme museli vše do detailu naplánovat.

čil dlouhotrvající, a ani v průběhu závodů neustávající, déšť. Ten
změnil i za normálních okolností velmi technickou trať doslova
na bahenní lázně. I když pro lidské závodníky byla trať náročná,
zejména proto, že brýle se po prvních metrech zanesly bahnem
a dál už jsme jeli víceméně poslepu, psi si ji, díky její členitosti, různým povrchům, prudkým výjezdům i rychlým sjezdům velmi užili.
Jen v cíli bylo poněkud těžké rozeznat, kdo právě protnul cílovou
čáru  I s takovou tratí jsme si ale poradili skvěle a nejnáročnější
na tom nakonec bylo vyčistit a vyprat veškeré vybavení tak, aby
bylo připravené na následující mistrovství světa.
Do švédského městečka Nybro jsme se snažili přesunout co
nejrychleji, především kvůli tamnímu skvělému zázemí a právě
panujícímu slunečnému počasí. Areál už jsme znali z loňského
roku a věděli jsme, že trať je stavěná přesně pro nás. Navíc mistrovství světa bylo samozřejmě dlouhodobým cílem, ke kterému
se směřovala veškerá příprava. Nejdříve bylo ale nutné připravit
vybavení, protože koloběžky zanesené bahnem z Belgie nebyly téměř schopné provozu. I tady nás trošku potrápilo netypicky teplé
počasí, které by člověk ve Švédsku touto dobou opravdu nečekal.
Nejednalo se ale o nic dramatického a výsledky závodů tedy dopadly pro náš tým opravdu skvěle.
A jak jsme tedy dopadli?

Celé naše putování započalo v Krušných horách, v malé horské vesničce Abertamy, kde se konalo mistrovství České republiky. I přes teplé počasí, netypické pro začátek října, se nám dařilo
a všichni psi potvrdili svoji formu před nadcházejícími závody.
Ihned po skončení následoval přesun do belgického městečka Chevetogne. Mistrovství Evropy ICF se zde konalo v prostředí
krásného přírodního parku. Bohužel organizátory poněkud zasko-

Mistrovství České republiky, Abertamy, Krušné hory
 Verča & Toko + Mapapo – 2. místo v kategorii SC2 (koloběžka
se dvěma psy)
 Vašek & Zodiac – 3. místo v kategorii SC1 (koloběžka s jedním
psem)
 Vašek & Swix – 7. místo v kategorii Bikejöring (cyklista se psem)
Mistrovství Evropy ICF, Chevetogne, Belgie
 Verča & Toko – 2. místo v kategorii SC1 ženy elite (koloběžka
s jedním psem)
 Vašek & Mapapo – 1. místo v kategorii SC1 muži elite (koloběžka s jedním psem)
Mistrovství světa IFSS, Nybro, Švédsko
 Verča & Toko + Mapapo – 1. místo v kategorii SC2 (koloběžka
se dvěma psy)
 Vašek & Swix – 8. místo v kategorii SC1 muži (koloběžka s jedním psem)
Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří nás v našem
sportu podporují. Velké díky!
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Klub českých turistů,
odbor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou

Pro následující období
připravujeme tyto akce:

 Účast na akci Ve stopě první středoevropské
padesátky

 Výlet do Lomnice nad Popelkou
 Dne 29. 2. 2020 v 8:03 hod. odjezd linkovým busem z Horní Rokytnice n. Jiz. od ČSAD (staví na všech zastávkách) do Semil, kde
přestoupíme na bus do Lomnice, kam přijedeme v 10:00 hod.
V Lomnici navštívíme Městské muzeum a galerii: neoklasicistní budova – Šlechtův dům tzv. Hrubý dům. Památník průmyslnické rodiny Šlechtů – reprezentační místnosti a dochované interiéry z 1. pol.
19. stol., expozice etnografie, malovaný lidový nábytek, mineralogie, zoologie, obrazárna regionálních malířů. Památník J. Seiferta aj.
V případě příznivého počasí možnost procházky po městě či okolí.
Závěrečné posezení v kavárně na náměstí.
 Odjezd z Lomnice n. Pop. ve 14:00 hod., přestup v Semilech. Příjezd
do Rokytnice n. Jiz. v 16:17 hod.
 Akci organizuje: Miroš Hanč, tel.: 603 852 404

 Dne 8. 2. 2020 odjezd v 8:03 hod. linkovým busem z Horní Rokytnice n. Jiz. od ČSAD (staví na všech zastávkách) do Vysokého n. Jiz.,
nám. Odtud na běžkách na Štěpánku a zpátky. Trasa celkem asi
20 km. Po dohodě s vedoucím akce je možno jet na běžkách od
Štěpánky do Rokytnice n. Jiz. samostatně.
 15. Na MDŽ do hospůdky
 Návrat z Vysokého n. Jiz., nám. busem ve 14:00 nebo v 15:45 hod.


Dne 7. 3. 2020 ve 13:00 hod. sraz u Modré Hvězdy v Horní Rokyt Akci organizuje: Petr Rosůlek, tel.: 736 754 557
nici n. Jiz. Odtud se vydáme do Bratrouchova do bývalé hospůdky
 46. Přejezd Krkonoš – memoriál Karla Šaldy
U Mikšů. Je vhodné mít něco na zahřátí po cestě s sebou.
 Dne 15. 2. 2020 v 7:30 hod. odjezd zvláštního busu z Horní Ro-  Akci organizuje: Anna Erlebachová, tel.: 721 406 735
kytnice n. Jiz., ČSAD (staví na všech zastávkách v Rokytnici n. J.) do
 Účast na Josefovské vycházce
Jakuszyc.
 Trasa – 40 km: Jakuszyce – Rozdrože pod Cicha Rownia – lom Sta-  Dne 21. 3. 2020 v 6:03 hod. odjezd linkovým busem ke Kroupům,
kde přestoupíme na Liberečák. V Liberci následuje přestup na vlak
nislaw – (Vysoka Kopa) – Sine Skalki – Rozdrože pod Kopa – Polana
do Frýdlantu, kam přijedeme v 9:04 hod. Zde si buď můžeme udělat
Izerska – chata Na Stogu Izerskim – Lacznik – Chatka Gorzystow
vlastní program (prohlédnout si město atd.) nebo se zúčastnit jejich
– Orle – Harrachov (možno zkrátit na 25 km). Pouze pro zdatné
turistické akce Josefovské vycházky, která je dlouhá asi 12 km.
lyžaře od 15 let!
 Trasa – 19 km: Jakuszyce – Rozdrože pod Cicha Rownia – Velká  Občerstvení z vlastních zásob nebo v místních restauracích.
 Odjezd z Frýdlantu vlakem ve 14:47 nebo 15:47 hod. Příjezd do RoJizera (Chatka Gorzystow) – Orle – Harrachov.
kytnice n. Jiz. v 17:44 nebo 18:52 hod.
 Návrat pro obě trasy buď linkovým busem z Harrachova nebo
 Akci organizuje: Petr Rosůlek, tel.: 736 754 557
přes kopec do Rokytnice.
 Stravování: S sebou na trasu si vezměte velkou svačinu, na cha Poslední mazání – zakončení zimní turistické
tách v Polsku se nemůžeme zdržovat (hlavně trasa A).
sezóny
 Vezměte si s sebou peníze na zaplacení autobusu. Rovněž nezapomeňte občanský průkaz, pojede se v cizině, a pokud máte polské  Dne 29. 3. 2020 ve 14:00 hod. sraz u Hančů v Horní Rokytnici n. Jiz.
 Odtud se lehkou vycházkou vydáme na Háskov, popř. jinam.
zloté, vezměte je s sebou.
 Upozornění: Změna trasy podle počasí, sněhových podmínek  Výlet organizuje: Jarda Hejral, tel.: 737 248 405
a dalších okolností vyhrazena.
Výlety a akce jsou organizovány nejen pro turisty, ale i širokou veřej Bližší informace podá a přihlášky přijímá do 9. 2. 2020:
nost, kterou na ně srdečně zveme. Výčet akcí nemusí být konečný.
Ing. Jan Kocourek, Velká Jesenice čp. 15, PSČ 552 24,
Změna programu je vyhrazena, proto je vhodné před plánovanou
tel.: 731 601 221, e-mail: Jan.Kocourek@tiscali.cz
akcí kontaktovat jejího vedoucího.
Více informací naleznete na našich webových stránkách:
www.kct-rokytnice.com

ŠIPKY V ROKYTNICI
Po roce se opět hlásíme ze šipek, které naše družstvo hraje
v penzionu Nola ve Vilémově.
Po postupu z ligy D a loni i z ligy C letos úspěšně bojujeme
o body i v lize B Královéhradeckého kraje.
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O dřevěného Krakonoše 2020

Periodický tisk územního samosprávného celku. Rokytnický zpravodaj vydává MěÚ Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou.
Příspěvky shromažďuje Městské informační centrum. Informace a inzerce na tel.: 481 522 001 nebo 481 549 311, e - mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz.
Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem r edakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 31. 3. 2020. Sazba & tisk SURA s. r. o.

