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Velké poděkování všem dobrovolníkům!!!
Vážení občané,
dlouhou dobu jsem přemýšlel, jak článek o současné složité situaci do našeho zpravodaje pojmout. Protože o koronaviru,
opatřeních vlády, nedostatku ochranných prostředků a dalších nepříjemných věcech, které tato doba přináší, slyšíte ze všech stran
a útočí na vás z médií, nechci vás zatěžovat opakováním těchto
věcí ještě na stránkách našeho zpravodaje. Na nějaké hodnocení
celé situace z pohledu Rokytnice je zase příliš brzo, protože nevíme, co nás ještě čeká, jak se bude situace v Rokytnici vyvíjet a jak
dlouho budou všechna opatření trvat.

POKRAČOVÁNÍ NA STR. – 2 –

K čemu bych ale chtěl Rokytnický zpravodaj využít, je k poděkování
všem, kteří nám se zvládnutím této složité situace pomáhají a to především:
 všem dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří šijí a dodávají neuvěřitelné množství roušek pro lékaře, policii, hasiče, lékárnu, pečovatelskou službu, domov důchodců, prodavačky v obchodech, poštu, pro Drobné služby města, pro městský úřad, seniory a vlastně

pro všechny občany. Děkuji všem, kteří dodali a stále dodávají ze
svých soukromých zásob látky na šití roušek. Děkuji panu řediteli
společnosti Emba, s. r. o. za dodání několika kilometrů bavlněných
tkalounů. Distribuci roušek koordinujeme na městě a vedeme také
podrobnou evidenci dodaných roušek. V tuto chvíli bylo na město
dodáno a distribuováno již neuvěřitelných 1 700 ks roušek. Věřím,
že až současná situace s nákazou skončí, budeme moci nejpilnějším „švadlenkám“ poděkovat za všechny občany i osobně;

 všem dobrovolníkům, kteří okamžitě po vyhlášení nouzového stavu nabídli městu svoji osobní i věcnou pomoc pro jakékoliv potřebné činnosti jako jsou např. roznosy obědů a nákupy seniorům atd.
Zatím zvládáme rozvoz obědů a nákupů seniorům, distribuci dezin
fekce a ochranných prostředků obchodům a dalším subjektům
v „první linii“ vlastními silami. Vzhledem k tomu, že nevíme, co nás
v nejbližších týdnech ještě čeká, budeme vaši pomoc možná ještě
potřebovat a rádi jí využijeme;
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 všem za pomoc seniorům v rámci rodiny nebo sousedské pomoci.
Seniorům bych rád vzkázal, aby se vyhýbali kontaktům s veřejností,
omezili setkávání i s příbuznými, a zbytečně nevycházeli. Využijte
nabízené pomoci města s dovozem obědů nebo zajištěním nákupů, využijte pomoci příbuzných nebo sousedů;
 všem lékařům, záchranné službě, hasičům, policii, horské službě, pracovníkům sociálních služeb (pečovatelská služba, domov
důchodců), lékárně, prodavačkám v obchodech, zaměstnancům
pošty, řidičům veřejné dopravy, zaměstnancům města a všem dalším, kteří s provizorními ochrannými prostředky, a z počátku zcela
bez nich, zajišťují naši bezpečnost, péči o seniory a běžné fungování
našeho města;
 všem zaměstnancům města, se kterými každodenně zajišťujeme
realizaci a plnění všech nových opatření vlády, ministerstev a Libereckého kraje, zajišťujeme informování obyvatel o těchto opatřeních, zajišťujeme rozvozy obědů a nákupů pro seniory, distribuci
a balení roušek a distribuci a zajišťování dezinfekce a ochranných
prostředků všem v první linii;
 Libereckému kraji za dodávky nanoroušek pro sociální služby
a dezinfekce pro distribuci obcemi.
Vážení občané, děkuji vám všem za to, jak současnou vypjatou situaci zvládáte, že dodržujete všechna opatření a chráníte tak před nákazou nejen sebe, ale i své okolí. Věřím, že se umíme v Rokytnici v této
těžké době semknout, a že toto těžké období společně překonáme.
To, že se semknout umíme, dokazuje už teď velká spousta dobrovolníků, kteří již třetí týden pomáhají nám všem.
Přeji hodně sil, zdraví, štěstí a trpělivosti.

Petr Matyáš, starosta
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Zprávy z jednání rady města za uplynulé období
Zadání zakázky č. 20200002 – Překlad knihy „Die alte Heimat
Rochlitz im Riesengebirge“ do českého jazyka
 Radě města byla předložena závazná cenová nabídka na zpracování překladu knihy „Die alte Heimat Rochlitz im Riesengebirge“
do českého jazyka. V souladu s usnesením rady ze dne 20. 1. 2020
byla k zaslání závazné cenové nabídky vyzvána paní Klára Antošová, Čermná 69, 543 71 Hostinné, IČ: 68507887, jako přímo vybraný
zhotovitel překladu. Město obdrželo nabídku dne 29. 1. 2020 a to
ve výši 420 Kč za 1 normostranu cílového textu. Součástí ceny je
i následná spolupráce při vytvoření grafického návrhu a sazby knihy. Odhadovaný celkový počet normostran cílového textu je 770,
celková odhadovaná nabídková cena tedy činí 323.400 Kč. Zhotovitel překladu není plátcem DPH. Rada města schválila zadání zakázky č. 20200002 – Překlad knihy „Die alte Heimat Rochlitz im Riesengebirge“ do českého jazyka, paní Kláře Antošové, Čermná 69,
543 71 Hostinné, IČ: 68507887.
Vyhlídky nad Rokytnicí nad Jizerou
 Radě města byla předložena zpráva o posouzení a hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení VZ č. 20200001 – Vyhlídky nad Rokytnicí - Vybudování vyhlídkového lesoparku na vrchu Stráž. Toto
výběrové řízení je součástí projektu „Česko – polská Hřebenovka
– západní část – Rokytnice a Piechowice s výhledem na Krkonoše“,
registrační číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001830, který je spolufinancován v rámci operačního programu INTERREG V-A Česká
republika – Polsko. Výběrové řízení bylo realizováno jako zjednodušené podlimitní řízení ve smyslu § 53 ZZVZ a to prostřednictvím
elektronického nástroje NEN. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 6. 2. 2020, na 20. ledna 2020 pak byla stanovena veřejná
prohlídka místa plnění, které se zúčastnili zástupci dvou firem. Ve
stanovené lhůtě byly prostřednictvím NEN doručeny 2 nabídky, a to
od společnosti STRIX Chomutov a. s. a společnosti FKM s. r. o.
 Hodnotící komise jmenovaná radou města provedla posouzení a hodnocení nabídek dne 6. 2. 2020 a jako vítěznou nabídku označila nabídku společnosti STRIX Chomutov, a. s., 28. října
1081/19, 43001 Chomutov, IČ: 27274535 s nabídkovou cenou ve
výši 8.779.187,08 Kč včetně DPH. Rada města schválila výběr nejvhodnější nabídky a schválila rovněž zadání zakázky č. 20200001
– Vyhlídky nad Rokytnicí – Vybudování vyhlídkového lesoparku na vrchu Stráž firmě STRIX Chomutov, a. s., 28. října 1081/19,
43001 Chomutov, IČ: 27274535, za cenu 8.779.187,08 Kč včetně DPH.
Návrh na schválení podání žádosti o dotaci z Ministerstva
financí
 Do souhrnu oprav havarijních stavů technického zařízení budov je
zahrnuta oprava tří objektů.
 V prvním případě se jedná o rekonstrukci plynové kotelny budovy
Základní školy v Dolní Rokytnici, ve druhém o rekonstrukci vzduchotechniky v prostoru školní kuchyně a jídelny, taktéž v ZŠ,
 a ve třetím případě se jedná o rekonstrukci elektro rozvodů a akustických podhledů v Mateřské škole v Horní Rokytnici nad Jizerou.

Poděkování
a gratulace paní
Hertě Neudorfské

Ve všech případech se již jedná o zastaralé a nevyhovující zařízení, které nutně vyžaduje výměnu. Celkové náklady na akci činí
4.979.524 Kč bez DPH, tedy 6.025.224 Kč včetně DPH. V podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí z Ministerstva
financí je možné získat dotaci až 90 % z celkových nákladů, což by
činilo 5.422.702 Kč. Vlastní podíl z celkových nákladů by tedy byl
602.522 Kč. Rada města schválila podání žádostí.
Žádost o schválení a čerpání sponzorského daru, DDM Pod
Střechou, Rokytnice nad Jizerou
 Radě města byla předložena žádost DDM Pod Střechou, Rokytnice nad Jizerou o schválení a čerpání sponzorského daru ve výši
14.000 Kč od rokytnických občanů Karla Vrány, Ladislava Marka,
Václava Šíra a Jaroslava Hlouška, kteří jako Tři králové obcházeli Rokytnicí a vyjádřili přání část vykoledované částky věnovat DDM na
pořádání Dne dětí nebo jiné akce pro veřejnost.
Oznámení o plánované rekonstrukci silnice II/294 v Rokytnici
nad Jizerou v letech 2021 – 2022, Liberecký kraj
 Rada města byla informována o tom, že Liberecký kraj v současné
době dokončuje inženýrskou činnost na rekonstrukci silnice II/294
v Rokytnici nad Jizerou (úsek křižovatky se silnicí I/14 k náměstí).
Právě probíhá správní řízení ve věci vydání stavebního povolení
s tím, že by stavební povolení mělo být na přelomu února a března
letošního roku v právní moci. Následně Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. začne kontrolovat rozpočet akce a připravovat
projekt k zahájení výběrového řízení na zhotovitele. Dle finančních
možností kraje bude rekonstrukce realizována v letech 2021 – 2022.
Rada města vzala tyto informace na vědomí.
Výběrové řízení č. 20200009 – Přístupová komunikace
a inženýrské sítě v lokalitě US6
 Radě města byly předloženy informace o provedeném výběrovém
řízení č. 20200009 – Přístupová komunikace a inženýrské sítě v lokalitě US6, Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice – komunikace, dešťová kanalizace, opěrné stěny. Toto výběrové řízení bylo na základě
smlouvy o společném postupu zadavatelů realizováno ze strany
VHS Turnov, přičemž ze smlouvy vyplývá, že každý ze zadavatelů
zadá vítěznému uchazeči svou část veřejné zakázky. V rámci výběrového řízení bylo ve lhůtě pro podání nabídky doručeno celkem
5 nabídek. Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise, ve které
byli i zástupci města Rokytnice nad Jizerou. Hodnocení nabídek proběhlo dne 20. 2. 2020 a jako vítězná nabídka byla označena nabídka společnosti RULF Nová Paka s. r. o., Vrchovina 173, 509 01 Nová
Paka, IČ: 26009498 s nabídkovou cenou ve výši 5.868.859 Kč včetně
DPH. Rada města schválila výběr nejvhodnější nabídky a schválila
rovněž zadání zakázky č. 20200009 – Přístupová komunikace a inženýrské sítě v lokalitě US6, Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice
- komunikace, dešťová kanalizace, opěrné stěny firmě RULF Nová
Paka s. r. o., Vrchovina 173, 509 01 Nová Paka, IČ: 26009498, za
cenu 5.868.859 Kč včetně DPH.

Tímto bychom chtěli poděkovat paní Hertě
Neudorfské a celé její rodině, především paní
Mileně Markové, kterým nebyl lhostejný náš
osud u L. Hrubého. Před celou rodinou smekáme. Ani slovy, ani ničím jiným se nedá vyjádřit
poděkování za jejich přístup k cizím lidem.

Zároveň tímto přejeme paní Hertě
k jejímu významnému výročí 85 let:
Hodně zdraví, neboť je vzácné.
Hodně štěstí, neboť je krásné.
Hodně lásky, neboť je jí málo.
Hodně všeho, co by za to stálo.
rodina Jiřiny Slabé, Rokytnice
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Zastupitelstvo města 4. 3. 2020
Zastupitelstvo města schválilo:
 program jednání.
 ověřovatele zápisu ve složení Mgr. Marek Nechanický a Mgr. Matěj
Šimůnek a zapisovatelku Kateřinu Rotroeklovou.
 zápis z minulého jednání ze dne 16. 12. 2019.
 rozpočet města Rokytnice nad Jizerou pro rok 2020 v členění
dle předloženého návrhu jako schodkový o celkovém objemu
109.165.871,92 (včetně financování) s tím, že schodek mezi rozpočtovými příjmy a výdaji je pokryt zapojením zůstatků bankovních
účtů a přijatým revolvingovým úvěrem.
 že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci
operací překročen jim stanovený objem výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2020.
 realizaci akcí zahrnutých do rozpočtu Města Rokytnice nad Jizerou
pro rok 2020 dle Plánu investičních akcí a akcí většího rozsahu pro
rok 2020.
 prodej pozemkové parcely č. 2562/7, pozemkové parcely č. 2564/1
a pozemkové parcely č. 2580/2 v k. ú. Dolní Rokytnice Mgr. Vlastě
Dyndové, Kropáčkova 563/14, Háje, 149 00 Praha 4 a Aleně Setunské, Horní Rokytnice 551, 512 44 Rokytnice nad Jizerou za cenu
215 Kč/m2.
 směnu pozemkové parcely č. 3309/1 (vlastník Město Rokytnice nad
Jizerou) za pozemkovou parcelu č. 3307/7 (vlastník Ing. Soukup Břetislav a RNDr. Soukup Lubomír), na které se nachází část komunikace, vše v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou. Rozdíl výměr směňovaných pozemků bude doplacen ve výši 200 Kč/m2.
 prodej části pozemkové parcely č. 1680 v k. ú. Dolní Rokytnice, pouze pod stavbou, Malíkové Dagmar, Horní Rokytnice 646,
512 44 Rokytnice nad Jizerou, Metelkovi Pavlovi, Dolní Rokytnice
133, 512 44 Rokytnice nad Jizerou a Ing. Kopecké Taťáně, Dolní Rokytnice 133, 512 44 Rokytnice nad Jizerou za cenu dle cenové mapy
200 Kč/m2. Náklady na geometrické zaměření uhradí žadatelé
a bude provedeno za účasti zástupce Města.
 bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1217/4 a pozemkové parcely č. 3427/55 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00, Praha, do vlastnictví Města
Rokytnice nad Jizerou.
 záměr prodeje části pozemkové parcely č. 3327/1 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou za cenu dle cenové mapy 240 Kč/m2. Náklady na
geometrické zaměření uhradí žadatel a bude provedeno za účasti
zástupce Města.
 záměr směny části pozemkové parcely č. 71 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část stavební parcely č. 18 (vlastník Makovcová Ludmila) s tím, že podél komunikace zůstane pruh o šíři 1 m
ve vlastnictví Města. Rozdíl výměr směňovaných pozemků bude
doplacen za cenu dle cenové mapy ve výši 50 Kč/m2. Náklady na
geometrické zaměření uhradí obě strany rovným dílem a bude provedeno za účasti zástupce Města.
 záměr směny v rozsahu dle GP č. 2174-2523/2019
a č. 1624-2539/2019. Jedná se o směnu nově oddělené pozemkové
parcely č. 3368/112 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, pozemkové
parcely č. 3114/4 a pozemkové parcely č. 3114/3 v k. ú. Dolní Rokytnice (vlastník Město) za pozemkovou parcelu č. 3539 v k. ú. Horní
Rokytnice nad Jizerou (vlastník Stoberová Jana). Rozdíl výměr směňovaných pozemků bude doplacen ve výši 1 400 Kč/m2. Náklady na
geometrické zaměření uhradí obě strany rovným dílem.
 podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace brownfieldu v Rokytnici nad Jizerou“ do podprogramu 117D082 Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití, dotační titul č. 2 vyhlašovaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
 podání žádosti o dotaci na projekt „Rokytnice nad Jizerou – Oprava
havarijních stavů technického zařízení budov ve školských zařízeních“.
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 obecně závaznou vyhlášku města Rokytnice nad Jizerou č. 1/2020,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 obecně závaznou vyhlášku města Rokytnice nad Jizerou č. 2/2020,
o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do
vybraných míst a částí měst.
 sazbu místního poplatku z pobytu pro rok 2021 ve výši 30 Kč za
každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku a pověřuje tajemnici MÚ Bc. Martinu Šubrtovou předložením návrhu obecně závazné vyhlášky, která by s účinností od 1. 1. 2021 stanovila
tuto novou výši poplatku, zastupitelstvu města ke schválení.
 podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v úplném znění (dále jen
stavební zákon), zadání změny č. 3 Územního plánu Rokytnice nad
Jizerou s prvky regulačního plánu ve smyslu § 43 odst. 3 stavebního
zákona.
 zařazení správního území města Rokytnice nad Jizerou do územní
působnosti MAS „Přijďte pobejt!“ z. s. na programové období 2021
– 2027.
Zastupitelstvo města pověřilo:
 Mgr. Denisu Hančovou aktualizací rozpočtového výhledu v souladu
se schváleným rozpočtem pro rok 2020 a jeho předložením na jednání zastupitelstva města do 30. 6. 2020.
 radu města Rokytnice nad Jizerou vypsáním výběrového řízení
na zhotovitele stavby s názvem „Konverze čp. 187 Horní Rokytnice“.
Zastupitelstvo města zrušilo:
 usnesení č. 146 ze dne 19. 6. 2019.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
 informace o průběhu příprav projektu „Revitalizace brownfieldu
v Rokytnici nad Jizerou“.
 informace o jednotlivých dotačních projektech.
 zprávu o činnosti za rok 2019 ze strany těchto organizačních složek
a ostatních subjektů města:
»» Městská knihovna Rokytnice nad Jizerou,
»» Drobné služby města,
»» Městské informační centrum,
»» Městská policie Rokytnice nad Jizerou,
»» Jednotka sboru dobrovolných hasičů.
 zprávu o činnosti rady města Rokytnice nad Jizerou za období od
25. 11. 2019 do 3. 2. 2020.
Zastupitelstvo města neschválilo:
 dle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) neschvaluje pořízení změn ÚP Rokytnice nad Jizerou na
plochách zasahujících tyto pozemky:
»» k. ú. Dolní Rokytnice ppč.: 1608/3,
»» k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou ppč.: 541,
»» k. ú. Rokytno v Krkonoších ppč.: 95/1, 23/1.

 Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva města, včetně rozprav
a diskusí k jednotlivým bodům, jsou v plném znění včetně audiovizuálního záznamu ZM zveřejněny na webových stránkách města:
www.mesto-rokytnice.cz.
 Termín následujícího jednání zastupitelstva města bude včas zveřejněn na úřední desce. V době nouzového stavu lze veřejné jednání
konat pouze v nezbytných situacích nutných pro chod města.

Zprávy z města a městského úřadu
AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO OBČANY
V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM
Vzhledem k tomu, že se aktuální informace stále mění, není možné
v rámci Rokytnického zpravodaje poskytnout ucelený souhrn o platných mimořádných opatřeních, která byla přijata v souvislosti s nouzovým stavem.
Nejnovější informace, které se týkají občanů města Rokytnice nad
Jizerou, naleznete na webových stránkách města:
_ www.mesto-rokytnice.cz, a to v novinkách na úvodní straně
a na úřední desce (např. vládní nařízení).
Pokud máte možnost a nejste dosud zaregistrovaní ke službě
E-mailing informace, doporučujeme si tuto bezplatnou službu alespoň v současné době zřídit. Prostřednictvím e-mailů zasíláme občanům nejdůležitější informace, které by mohly nyní využít. Službu zřídíte na: www.mesto-rokytnice.cz/mestsky-urad/e-mailing-rokytnice.
Aktuální informace zveřejňuje i Městské informační centrum na
facebooku www.facebook.com/infocentrumrokytnice.

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN
MĚSTSKÉHO ÚŘADU
ROKYTNICE NAD JIZEROU
Od 16. března 2020 se omezují úřední hodiny na všech pracovištích
Městského úřadu Rokytnice nad Jizerou, a to na pondělí a středu:
 dopoledne od 9.00 do 10.30 a odpoledne od 15.00 do 16.30 h.
Zvažte prosím návštěvu úřadu i s ohledem na váš zdravotní stav!
Pokud akutně nemusíte, řešte záležitosti e-mailem či telefonicky prostřednictvím jednotlivých odborů, které naleznete u jednotlivých úseků na webových stránkách města www.mesto-rokytnice.cz.
Kontakt spojovatelka: 481 549 311, e-mail: mesto@mesto-rokytnice.cz

UZAVŘENÍ ORDINACE DĚTSKÉHO
LÉKAŘE A UKONČENÍ ČINNOSTI
ZE STRANY MUDR. SOUKUPOVÉ
V ROKYTNICI NAD JIZEROU
Oznamujeme, že z vážných osobních důvodů došlo k 31. 3. 2020
k uzavření dětské ordinace MUDr. Soukupové. Město Rokytnice
nad Jizerou se nyní snaží tuto neočekávanou situaci usilovně řešit.
Důležité informace pro zaregistrované pacienty a jejich
zástupce:
 Od 1. 4. 2020 zajišťuje akutní péči ordinace MUDr. Hany Kubinové v Jilemnici, a to po telefonické domluvě na tel. 481 551 150,
733 553 386 nebo 605 987 617.
Informace o pracovní době MUDr. Kubinové v nouzovém režimu naleznete na webových stránkách:
www.detskylekar-jilemnice.cz.
 Děti nad 15 let mají možnost se přeregistrovat k praktickému
lékaři MUDr. Živoradu Peševskému. Informace ohledně přeregistrace získáte na tel. 734 244 200 vždy v dopoledních hodinách
od 8.00 do 12.00 hodin nebo na e-mailu: heartmed@seznam.cz.
V současné době probíhají jednání s MUDr. Hanou Kubinovou,
Krajským úřadem Libereckého kraje a pojišťovnami o převzetí
ordinace v Rokytnici nad Jizerou.
Jakmile získáme aktuální informace, např. o datu otevření
 rdinace v Rokytnici nad Jizerou a provozních hodinách, budeme
o
všechny informovat E-mailingem a na webových stránkách města
www.mesto-rokytnice.cz.
Veškeré dotazy ohledně zdravotní péče, případně budoucího
fungování ordinace, směřujte na MUDr. Kubinovou.

SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ
V souvislosti s mimořádnými opatřeními, která byla přijata z důvodu vyhlášeného nouzového stavu, Město Rokytnice nad Jizerou nebude
udělovat sankce za včas nezaplacené místní poplatky za I. pololetí 2020. Důvodem je omezený provoz centrální pokladny i omezený pohyb
obyvatelstva.
Místní poplatky lze uhradit i bankovním převodem. Příslušný variabilní symbol vám na požádání sdělí buď úsek místních poplatků
(poplatky@mesto-rokytnice.cz, tel. 481 549 322) nebo centrální pokladna (pokladna@mesto-rokytnice.cz, tel. 481 549 329).

Poděkování
Zaměstnanci prodejny ENAPO Horní Rokytnice by touto cestou chtěli poděkovat Městu Rokytnice nad Jizerou v čele s panem starostou
panem Petrem Matyášem, za rychlou a vstřícnou pomoc po vyhlášení
nouzového stavu a nutnosti používání ochranných roušek při vstupu do
prodejny.
Pan starosta nás několikrát kontaktoval, okamžitě nechal vyrobit
a umístit na prodejnu informaci, že je zakázáno vstupovat do prodejny bez
zakrytého nosu a úst, následný den dodal ochranné roušky, dezinfekční
prostředky včetně aplikátorů, ochranné rukavice a další prostředky k zabezpečení plynulého provozu prodejny v tomto výjimečném stavu.
Ještě jednou moc děkujeme.
Zaměstnanci prodejny ENAPO Horní Rokytnice

Poděkování
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Rokytnice nad Jizerou by chtěl
t outo cestou PODĚKOVAT všem, kteří věnovali věcné dary do tomboly
v rámci Hasičského plesu nebo přispěli jakoukoliv částkou na činnost sboru při předávání pozvánek na ples.
Věcné dary budou použity do tomboly při náhradním termínu hasičského plesu, který se bude konat předběžně v říjnu 2020.
Finanční prostředky budou použity na nákup vybavení pro výjezdovou
jednotku, na financování činnosti kroužku mladých hasičů a na činnost
sboru.
Děkujeme.
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Financování celkem

8115 Zapojení zůstatku na bankovním účtu
8123 Přijaté úvěry

FINANCOVÁNÍ

PŘÍJMY CELKEM

Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
DPH
Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
1341 Poplatek ze psů
1342 Poplatek z pobytu
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
1344 Poplatek ze vstupného
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst
1349 Zrušené místní poplatky
1361 Správní poplatky
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her
1511 Daň z nemovitých věcí
2460 Splátka půjčených prostředků ze sociálního fondu
Transfery
4112 Neinvestiční přij.dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
4116 Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
4221 Investiční přijaté transfery od obcí
4222 Investiční přijaté transfery od krajů
4232 Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí
1036 Správa v lesním hospodářství
1069 Ostatní správa v zemědělství
2143 Cestovní ruch
2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3314 Činnosti knihovnické
3319 Ostatní záležitosti kultury
3341 Rozhlas a televize
3392 Zájmová činnost v kultuře
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářství
3632 Pohřebnictví
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 Požární ochrana - dobrovolná část
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1335
1340

Daně a poplatky

PŘÍJMY

PAR POL

583,49

18,81

64 191 644,01

87 156,50

71 330 550,53

32 150,00

81 030,70
107 700,50

20 000,00
244 900,00

872 053,10

818 151,00
0,00

242 135,00

292 363,00

163 800,00

72 527,00
1 576 866,60

1 437 267,53

541 591,10

570 750,60
98 800,00

27 084,00

63 620,00
742 336,16

62 350,00

187 222,96

691 424,94

216 900,00

13 340,00

33 350,00

13 190,00

401 689,00

384 239,00

290 980,00
40 000,00

129 706,10

206 401,54

411 234,00

2 541 500,00

2 418 900,00

4 000,00

1 875,00
6 218 611,60

0,00
11 201 819,00

226 331,25
5 278 651,11

264 285,00

461 490,00
286,00

1 066 584,00

1 118 038,00

5 242 990,55

0,00

141 977,00

148 217,00
171 660,00

2 202 378,00

2 203 829,00
0,00

56 733,00

54 383,00

152 700,00

1 651,20
2 172 127,00

2 126 474,00

25 713,80

2 223,60
755,60

1 288 390,00
19 009 518,38

2 418 890,00
18 363 588,38

906 370,69
8 443 054,94

812 406,09

268 786,67

7 458 545,97

10 085 390,45

205 677,97

Kč
51 611 477,49

9 105 287,82

Kč
50 204 844,00

Plnění rozpočtu Plnění rozpočtu
2018
2019

109 165 871,92

24 977 419,00

12 977 419,00
12 000 000,00

84 188 452,92

55 000,00
2 500 000,00
140 000,00
1 000,00
170 000,00
400 000,00
285 000,00
220 000,00
5 250 000,00
7 500,00
17 634 320,92
2 552 300,00
5 800 151,00
425 133,92
1 608 892,00
500 000,00
1 932 958,00
1 885 555,00
1 800 000,00
1 129 331,00
80 000,00
1 000,00
633 000,00
8 000,00
400 000,00
15 000,00
35 000,00
146 000,00
70 000,00
164 000,00
1 038 241,00
532 000,00
78 000,00
10 625 141,00
250 000,00
800 000,00
20 000,00
350 000,00
25 000,00
100 000,00
1 000,00

Kč
51 182 750,00
10 000 000,00
210 000,00
900 000,00
8 300 000,00
1 097 250,00
19 500 000,00
5 000,00
2 000,00
2 140 000,00

Správa v lesním hospodářství
Cestovní ruch
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Mateřské školy
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Rozhlas a televize
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Využití volného času dětí a mládeže
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
Krizová opatření
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnosti j.n.
84 826,44

15 813,00

0,00

47 993 098,22
10 784 327,53
58 777 425,75

46 337 657,63
23 551 037,30
69 888 694,93
0,00

0,00

-5 414 218,26

64 191 644,01

71 330 550,53

-1 441 855,60

606 750,00
6 218 616,10

1 583 642,00

5 755 497,31
13 815 757,17

51 610 780,60
5 726 307,08

SKUTEČNOST
2019
50 204 844,28

SKUTEČNOST
2018

58 777 425,75

23 783,00
69 888 694,93

68 535,93
167 707,00
1 969 084,93
32,40

65 377,20
172 713,00
12 112 633,50
35 939,60

896 712,37
2 607 286,25
12 339 117,27

869 921,48
1 735 468,00
12 646 210,45

0,00
1 131 299,41

1 008 436,21
16 332,93

37 000,00
1 001 961,86

0,00

1 297 688,77

232 319,00

0,00

913 874,97

3 222 773,99
617 818,14

3 545 795,00
0,00
3 984 382,00

0,00

107 455,25
7 668 022,34

125 000,00

958 487,00
6 594 463,00

194 988,73
1 125 465,55

248 498,00
3 225 196,00

641 287,84
201 136,55

339 727,46

484 719,00
390 468,00

564 211,80

200 992,00
1 440 420,00

0,00

560 729,32

530 378,00

141 735,40

4 416 558,71

2 525 634,00
0,00

3 417 001,78

1 417 277,00

263 869,00

94 989,10
2 920 531,42

138 097,00

57 407,36
247 680,00

124 595,00

247 680,00

2 787 907,38
7 739 182,21

2 153 422,00
10 558 812,00
0,00

Kč
164 633,00

Kč
319 959,00

51 175 250,00
5 646 741,00
9 732 141,00
17 634 320,92
84 188 452,92
62 693 245,92
42 071 775,00
104 765 020,92
20 576 568,00
0,00

Rozpočet 2020

109 165 871,92

4 400 851,00

4 400 851,00

104 765 020,92

5 105 636,00
640 729,00
739 000,00
139 000,00
734 000,00
85 300,00
591 133,92
391 000,00
631 000,00
1 750 580,00
268 000,00
1 552 900,00
6 948 215,00
3 200 000,00
258 160,00
35 000,00
1 165 000,00
243 000,00
277 600,00
1 989 024,00
500 000,00
799 406,00
1 065 250,00
2 929 600,00
13 191 564,00
75 000,00
200 000,00
1 791 353,00
12 995,00
1 596 318,00

Kč
390 500,00
11 984 500,00
35 982 066,00
26 000,00
237 600,00
135 000,00
5 645 000,00
1 458 591,00

elektronické podobě na webových stránkách www.mesto-rokytnice.cz v odkazu Úřední deska po dobu vyvěšení a poté v záložce
Rozpočet města a PO (http://www.mesto-rokytnice.cz/mestsky-urad/rozpocet-mesta/category/385-rozpocet-mesta-pro-rok-2020).

Rozpočet města Rokytnice nad Jizerou byl schválen Zastupitelstvem města Rokytnice nad Jizerou dne 4. března 2020 usnesením
Rozpočet města Rokytnice nad Jizerou byl schválen Zastupitelstvem města Rokytnice nad Jizerou dne 4. března 2020 usnesením
č.
232/2020. Rozpočet města je schválen jako schodkový. Schodek je pokryt přijatým úvěrem a zapojením zůstatků bankovních
č. 232/2020.
účtů. Návrh rozpočtu byl projednán ve Finančním výboru dne 12. února 2020.
Rozpočet města je schválen jako schodkový. Schodek je pokryt přijatým úvěrem a zapojením zůstatků bankovních účtů.
Rozpočet města Rokytnice nad Jizerou je v listinné podobě k nahlédnutí na Finančním úseku města Rokytnice nad Jizerou a v elekNávrh rozpočtu
Finančním
výboru dne 12. února 2020.
tronické
podoběbyl
naprojednán
webovýchve
stránkách
www.mesto-rokytnice.cz
v odkazu Úřední deska po dobu vyvěšení a poté v záložce Rozpočet
města
a PORokytnice
(http://www.mesto-rokytnice.cz/mestsky-urad/rozpocet-mesta/category/385-rozpocet-mesta-pro-rok-2020).
Rozpočet
města
nad Jizerou je v listinné podobě k nahlédnutí na Finančním úseku města Rokytnice nad Jizerou a v

KONEČNÝ ROZDÍL

1 Daňové příjmy
2 Nedaňové (běžné) příjmy
3 Kapitálové příjmy
4 Přijaté transfery
PŘÍJMY třídy 1 - 4
5 Běžné výdaje
6 Kapitálové výdaje
VÝDAJE třídy 5 - 6
FINANCOVÁNÍ třída 8

Třída

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Financování celkem

8124 Splátky úvěrů

FINANCOVÁNÍ

VÝDAJE CELKEM

1036
2143
2212
2219
2292
2310
2321
3111
3113
3314
3319
3341
3392
3399
3421
3612
3613
3631
3632
3635
3639
3722
3726
3744
3745
3900
4359
4351
5213
5311
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6402
6409

VÝDAJE:

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Schválený
rozpočet 2020

Dle zákona
250/2000
Sb.pozdějších
o rozpočtových
Dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územníchč.
rozpočtů,
ve znění
předpisů.

ROZPOČET MĚSTA na rok 2020 v členění na závazné ukazatele

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2020 V ČLENĚNÍ NA ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Město Rokytnice nad Jizerou

LIBERECKÝ KRAJ ZAVEDL LINKU
PRO DOTAZY KE KORONAVIRU,
OBČANÉ MOHOU VOLAT KAŽDÝ
DEN OD 8.00 DO 16.00 HODIN
 K zajištění informování veřejnosti kraj zavedl speciální
linku:
na tel. 485 226 999, e-mail: krizovy.stab@kraj-lbc.cz
 Linka Krizového štábu Libereckého kraje 485 226 999
je určená pro veřejnost a funguje denně mezi
8.00 – 16.00 hodinou.

Dále mohou občané využívat tyto infolinky:
 Infolinka Krajské hygienické stanice LK k problematice výskytu koronaviru: 485 253 111, 485 253 148,
485 253 132
 Infolinka Státního zdravotního ústavu (denně na telefonních číslech): 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370
 Infolinka Ministerstva průmyslu a obchodu pro podnikatele i v souvislosti s koronavirem 224 854 444
(obchod, restaurace, služby)
 Infolinka ohledně mezinárodní dopravy: 225 131 810

Bezplatná celostátní informační linka: 1212
Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách ww.hzscr.cz zřídil speciální rubriku „Koronavirus
COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“. Obyvatelé vaší obce zde mohou nalézt relevantní informace, které
jsou rozděleny do následujících kapitol: všeobecné informace, psychosociální pomoc, mimořádná a krizová opatření, hygienická opatření, apod.
Aktuální přehled informací souvisejících s onemocněním COVID-19 najdete na oficiálních stránkách Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz.

VÝROBA A DISTRIBUCE DOMÁCÍCH
LÁTKOVÝCH ROUŠEK A NANOFILTRŮ
OD LIBERECKÉHO KRAJE
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří šili nebo stále šijí látkové roušky. V tuto
chvíli je jich v meziskladě města dostatek a probíhá jejich distribuce na potřebná
místa. Koordinovaná akce na šití roušek je proto dočasně pozastavena.
Od Libereckého kraje jsme dosud (8. 4. 2020) obdrželi 3 450 ks nanofiltrů,
které se vkládají do látkových roušek. Pokud ještě někdo z dobrovolníků bude
šít látkové roušky, prosíme, abyste při šití upřednostnili typ roušky s kapsou
pro filtr.
Návod pro šití roušky s kapsou pro filtr naleznete na: www.rouskystulkou.org.
Hotové roušky můžete nosit na Městský úřad v Rokytnici nad Jizerou –
budova radnice na náměstí. Předtím volejte na tel. 481 549 311 nebo na tel.
739 246 866.
Pokud máte o šití roušek zájem a chybí vám např. materiál nebo i šicí stroj,
volejte 739 246 866 nebo napište na e-mail: mesto@mesto-rokytnice.cz.
Je dáno nařízením vlády, aby lidé na veřejných prostranstvích, ve veřejných
budovách nebo hromadné dopravě nosili roušku, případně šátek, šálu, látkový kapesník, neboť tím chrání sebe i ostatní. Ten hlavní důvod, proč látkové roušky nosit preventivně, je ten, že tím chráníme své okolí. Pokud člověk
zakašle, vysílá kapénky daleko před sebe, ale stačí i obyčejná mluva, i při ní
“prskáme”. Pokud máme před ústy látkovou roušku, výrazně se sníží množství
kapének, které takto vyšleme do světa.
Kde roušky získat?
Obyvatelé Rokytnice nad Jizerou mohou roušky získat zdarma přímo na
Městském úřadě v Rokytnici nad Jizerou v úředních hodinách na centrální pokladně nebo v místní lékárně a na poště.
Pokud si nemůžete roušku osobně vyzvednout, zabezpečíme její doručení.
V tom případě volejte na tel. 792 408 400 (vždy od 8.00 do 12.00 hodin) nebo
pište na e-mail: mesto@mesto-rokytnice.cz.
Upozorňujeme, že počet roušek je omezený a neručíme za to, že budou
vždy k dispozici.
Závěrem patří velký dík dobrovolníkům, kteří roušky pro ostatní obyvatele šijí nebo se jinak podílí na jejich výrobě, zajištění materiálu a distribuci.

ROZVOZ OBĚDŮ
Informujeme všechny seniory nad 65 let, osoby se zdravotním postižením a osoby
v karanténě, že mohou využít následující nabídku města a tím omezit veškeré kontakty s okolím:
1) Rozvezeme Vám obědy v pracovních dnech dle aktuálního jídelního lístku.
2) Zajistíme pro Vás nákup základních potravin, léků a drogerie.
Obědy bude možné si objednat POUZE na celý týden dopředu (přihlášení kdykoli v průběhu týdne).
Výběr pouze několika dnů v týdnu není možný. Obědy se budou doručovat pouze v pracovních dnech.
Vaření obědů zajišťuje jídelna Základní školy Rokytnice nad Jizerou. Cena obědu je 65 Kč – hlavní
jídlo bez polévky (oběd je z hygienických důvodů rozvážen v plastových jednorázových termoobalech,
použití vlastních jídlonosičů není možné).
Rozvoz je po dobu mimořádných opatření poskytován zdarma.
Přihlášení se k odběrům obědů na tel.: 792 408 400 – každý pracovní den od 8.00 do 12.00 hod.
S každým odběratelem oběda bude uzavřena smlouva, vyúčtování ceny obědů bude řešeno
následně.
Zajištění nákupu potravin a léků bude řešeno individuálně, zájemci se mohou obracet na stejný
telefon jako v případě zajištění obědů.
Služba je poskytována na území města Rokytnice nad Jizerou pro občany s trvalým pobytem.
Aktuální jídelní lístek najdete na internetových stránkách z ákladní školy
www.zs-rokytnice.cz/jidelni-listek nebo Vám bude dovezen spolu s obědem ke konci týdne.

NEDODRŽENÍ
KARANTÉNY
JE
TRESTNÝ ČIN!
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Desatero zodpovědného chování
během celoplošného omezení
pohybu v souvislosti s výskytem
koronaviru
1. Dodržujte všechna pravidla vyhlášené celoplošné karantény, vyžadujte to i od svého okolí.
2. Průběžně sledujte média, abyste byli informováni o aktuální
situaci a opatřeních. Zjistěte si, kde je nejbližší místo, kde je
možné provést testy, pokud byste jej potřebovali navštívit.
3. Kdekoliv mimo vlastní domov noste respirátor, obličejovou
masku, pokud ji máte k dispozici. Ochranné pomůcky pravidelně v yměňujte.
4. Mimo domov udržujte odstup od ostatních alespoň
1,5 – 2 metry, zamezíte tím největšímu riziku přenosu viru.
Vyhýbejte se preventivně i jen malým skupinkám lidí.
5. Na nákup nebo obstarání nezbytných věcí vysílejte jen jednoho z rodiny. Pokud možno toho, kdo je v dobré kondici,
zdravý, má nejlepší imunitu a s největší pravděpodobností
tedy dokáže čelit nákaze virem.
6. Při nákupu a pohybu na veřejných místech se vyhněte nebo
omezte na minimum dotyk s věcmi, kterých se mohlo dotýkat více lidí před Vámi. Nakupujte bez použití košíku nebo
vozíku, nejlépe do vlastní tašky, plaťte jen bezkontaktně, je-li
to možné.
7. Po návratu domů si nejdříve pečlivě umyjte a dezinfikujte
ruce, teprve poté pokračujte v dalších běžných činnostech.
8. I během dne doma si často myjte a dezinfikujte ruce, vždy
před přípravou a konzumací jídla.
9. Průběžně během dne pijte, abyste měli dostatek tekutin,
nejlépe vlažných nebo teplých.
10. Postarejte se o starší členy rodiny nebo blízké známé. Pravidelně s nimi buďte v kontaktu a dotazujte se na jejich zdravotní stav, obstarejte pro ně nákupy i léky, předávejte jim je
nejlépe s minimem osobního kontaktu.
11. Snažte se udržovat si fyzickou i mentální aktivitu. Dle svých
možností a zdravotního stavu cvičte, dodržujte své denní rituály, věnujte se aktivně sami sobě, svým koníčkům, vzdělávejte se.

Krátká zpráva
Českého červeného kříže okresu
Semily pro obyvatele sousedního
města Rokytnice nad Jizerou
Ráda bych se s obyvateli města Rokytnice podělila o informace ohledně dárců krve. Tak tedy v loňském roce 2019 a ještě v prosinci roku 2018
byla Rokytnice městem s několika bezpříspěvkovými dárci krve. Řeknete si, na tom není nic divného, když mají krve dostatek a jsou zdraví, tak
proč ne. Ale takových lidí, kteří se k tomuto kroku odhodlají, zase není
tak moc. Dokud sami krev nepotřebujeme, tak o tom vůbec nepřemýšlíme. Ale jak je vidět, jsou i tací, kteří o tom nejen přemýšlí, ale rovnou
jednají a odhodlají se krev darovat. A to bezpříspěvkově, bez nároku na
peníze. Prostě proto, že chtějí našim lékařům pomoci při uzdravování
našich spoluobčanů, sousedů, kamarádů a přátel a jejich navrácení do
společnosti. Je škoda, že naše společnost si to ještě stále neuvědomuje a bere to jako samozřejmost. Ale tak to není. Měli bychom si takových dárců vážit, vždyť kde dostanete něco zadarmo. Netýká se to jen
nás občanů, ale i zaměstnavatelů, různých firem a podnikatelů. I ti by
měli dárce ve svých řadách ocenit, a to nejen finančně, ale i tím, že mu
umožní, aby mohl bez problémů navštívit odběrné středisko. V dnešní
uspěchané době bychom si takových lidí měli vážit a ne jen přejít bez
povšimnutí. I Rokytnice má několik takových dárců. Ty bych vám dnes
chtěla představit a zároveň jim touto cestou poděkovat a popřát v novém roce hodně zdraví a životního elánu.
Tak tady jsou. V prosinci roku 2018 dosáhl Ing. Jan Kubíček 10 odběrů
krve a obdržel tak bronzovou plaketu, stejně tak v prosinci roku 2018
dosáhl 40 odběrů krve a obdržel tak zlatou plaketu Josef Tulka.
A máme tu rok 2019. V lednu David Srp obdržel stříbrnou plaketu za
20 odběrů, v únoru Ing. Martin Ulvr dosáhl 40 odběrů krve a získal zlatou plaketu. V květnu se Lenka Kousalová stala prvodárkyní a v srpnu se
k ní přidal i David Kousal a stal se prvodárcem. V červenci Mgr. Antonín
Sajdl dosáhl neuvěřitelných 120 odběrů krve a obdrží tak letos v červnu
zlatý kříž 2. stupně.
A když to tak dáme všechno dohromady, tak je to několik úctyhodných litrů krve a spousta zachráněných lidských životů.
Všem těmto jmenovaným dárcům blahopřeji a jménem Červeného
kříže a jménem svým velice děkuji za všechny, kterým jejich krev zachránila život a vrátila je do společnosti. Budeme se těšit na další plaketování, které bude probíhat v červnu 2020 v Jilemnickém EURESTU.
Za oblastní spolek ČČK Semily zapsala Javůrková

Služby sociální péče
DOPORUČENÍ
Milí spoluobčané,
v mimořádné situaci je třeba mimořádných opatření. Pro každého z vás je dostupná ochrana očí a úst při zachování slušného
dýchání. Kryt se dá vyrobit, např. z 2,25 l PET
lahve od Kofoly.
Kapénková nákaza se šíří tzv. prskáním,
pliváním, smrkáním i dotykem. Každý se k respirátoru nedostaneme. Můžete si pomoci
tímto štítem, který lze denně omýt teplou vodou s mýdlem a večer dezinfekcí. Samozřejmě nosit i denně přežehlenou roušku.
Materiál – 1 PET láhev, náplast Omnisilk,
guma, nůžky.
Za ZDRAVOŠ PÉČI Jana Černá
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KOMPOSTOVÁNÍ V ROKYTNICI NAD JIZEROU
V roce 2013 došlo k výstavbě kompostárny v Rokytnici nad Jizerou, na Sachrově hřebenu u křižovatky Na Vrších. Zároveň byly v obci
rozmístěny velkoobjemové kontejnery, kam občané mohou odkládat
bioodpady (zejm. rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad). Za tímto účelem byla přijata Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o sběru
a shromažďování rostlinných zbytků.
ROSTLINNÉ ZBYTKY Z ÚDRŽBY ZELENĚ A ZAHRAD
NA ÚZEMÍ MĚSTA LZE:
a) odkládat do velkoobjemových kontejnerů přistavených v jednotlivých částech města, nepřetržitě 24 hodin denně, v období od
15. dubna do 31. října daného kalendářního roku:
 u bytového domu čp. 402 v Dolní Rokytnici,
 odstavná plocha nad Sběrným dvorem v Dolní Rokytnici (naproti
bývalému Solidu)
 u městského hřbitova v Dolní Rokytnici (lokalita nad hřbitovem)
 na sídlišti Horní kout (odstavná plocha v horní části sídliště)
 v Horní Rokytnici u odbočky k restauraci U Vocta (u bývalé sběrny papíru)
 na ppč. 1280/2 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou (odstavná plocha areálu Modrá hvězda, naproti fotbalovému hřišti),
b) odkládat do velkoobjemového kontejneru na ppč. 1214/1
v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou (areál bývalé betonárky), nepřetržitě 24 hodin denně, vždy v období od 1. listopadu daného
kalendářního roku do 14. dubna následujícího kalendářního roku.
CO JE TO BIOODPAD?
Bioodpad je zkratka pro biologicky rozložitelný odpad, který je zákonem o odpadech definován jako jakýkoliv odpad podléhající rozkladu. Bioodpad je součástí směsného komunálního odpadu, který produkují občané, podíl ve směsném komunálním odpadu se pohybuje
průměrně od 40 do 60 %. Mezi bioodpad patří biologicky rozložitelné
odpady z domácnosti, zahrad a veřejné zeleně obce. Cílem odpadového hospodářství v obcích je vytřídit bioodpad ze směsného komunálního odpadu proto, aby se nedostal na skládku, kde má uvedené
negativní vlivy na životní prostředí a zároveň se využila jeho kvalita,
jako jsou živiny vhodné pro výživu rostlin a organické hmoty pro udržení půdní úrodnosti.
JAKÝ BIOODPAD JE POVOLENO DO KONTEJNERŮ ODKLÁDAT?
Ne veškerý biologicky rozložitelný komunální odpad je vhodné třídit. Pro produkci kvalitního kompostu, někdy nazývaného zeleného
kompostu, se sbírají následující bioodpady:
 zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny apod.)
 kousky větví a stromů (pořezané, nastříhané, posekané, zpracované štěpkovačem) – o maximálním průměru 6 cm – blíže na
konci článku.
 spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
 zbytky zeleniny a ovoce (okrajky z brambor, mrkve, ohryzky)
 listí, tráva, staré seno, sláma

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

Je přísně zakázáno odkládat bioodpady
v místě kompostárny na Sachrově hřebenu.
MOŽNOST POUŽITÍ KOMPOSTU:
Upozorňujeme občany města, že mají možnost v případě zájmu
odvézt si a použít kompost – zeminu, který je produkován v rámci komunitní kompostárny.
Zájemci si mohou kdykoliv samostatně bez předchozího povolení
kompost odvézt, a to přímo z kompostárny.
Zemina je uložena pod kompostárnou Na Vrších, a to směrem ke
komunikaci do Františkova.
Prosíme ovšem, aby zde občané udržovali pořádek a odebírali rozumné množství.
Nabídka se týká pouze fyzických osob, na právnické osoby a podnikající fyzické osoby se nevztahuje.
ODKLÁDÁNÍ VĚTVÍ:
V případě, že budete v rámci venkovních prací potřebovat zlikvidovat větve ze stromů a keřů, máte v rámci nakládání s bioodpadem organizovaným městem následující možnosti:
1) menší množství větví do průměru maximálně 5 cm (lépe pouze
do 3 cm) je možné vhazovat do velkoobjemových kontejnerů na
bioodpad,
2) větší množství větví a větve o větším průměru než 5 cm je možné
odkládat na určené místo. Bližší informace k určení místa sdělí vedoucí Drobných služeb města.
Bližší informace podá:
Daniel Skrbek
vedoucí Drobných služeb města Rokytnice nad Jizerou
tel.: 605 348 466
Děkujeme.
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INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2020
Na letošní rok 2020 se nám sešlo několik velkých investičních akcí,
v celkovém objemu rekordních 45,25 mil. Kč. Všechny projekty byly
připravované několik let – tedy od okamžiku zahájení projekčních prací, přes získání stavebního povolení, zajištění financování, výběr zhotovitele, až po samotnou realizaci stavby.
Příprava rozsáhlejších investičních projektů se počítá na roky a nelze dopředu dostatečně přesně naplánovat, především s ohledem na
zajištění financování, termín realizace. Akce naplánované na letošní
rok jsou připraveny na velmi vysoké úrovni a neměl by tak být problém s dodržením plánovaných časových i finančních harmonogramů.
Přesto do současné situace promlouvá „vyšší moc“ v podobě nouzového stavu a opatření přijatých v souvislosti se šířením nákazy COVID 19, kdy mají stavební firmy problémy se zajištěním pracovních
kapacit a veřejné rozpočty mohou naopak očekávat propad na straně
příjmů. Se všemi vybranými zhotoviteli jsme v kontaktu a snažíme se
řešit možné problémy ještě dříve, než nastanou.
Přestavba lávky přes Jizeru na Blansko
Příprava rekonstrukce blanské lávky začala už na začátku roku
2014, kdy bylo na základě mostní prohlídky zadáno zpracování projektové dokumentace. V této době byla lávka označena jako „omezeně

řízení bylo zahájeno v srpnu 2019 na základě upravené a detailnější projektové dokumentace. V tomto výběrovém řízení jsme obdrželi
celkem 5 nabídek od stavebních firem a jako zhotovitel stavby byla
vybrána společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
Rekonstrukce lávky pod mostem „u Kroupů“
V rámci zpracování dalšího stupně projektové dokumentace na
přestavbu lávky přes Jizeru byla v létě 2019 provedena i kontrolní
mostní prohlídka na zavěšenou lávku pod silničními mosty vedoucí od zastávky autobusu u Kroupů nad Huťským potokem až k lávce
přes Jizeru. Technický stav této, na první pohled bezproblémové, lávky
byl označen za havarijní a lávka tak musela být uzavřena. Na podzim
2019 se začalo s projektováním zabezpečovacích prací. Vzhledem ke
špatnému stavu všech nosných konstrukcí není možné současný stav
opravit, ale bude potřeba všechny prvky lávky vyměnit za nové.
Projektová dokumentace byla dokončena na konci ledna 2020
a okamžitě začala jednání s dotčenými orgány státní správy. Vzhledem
k charakteru a závažnosti stavby bylo už 14. 2. 2020 vydáno odborem
dopravy v Jilemnici Rozhodnutí o nařízení nutných zabezpečovacích
prací. Na začátku března byla oslovena společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., aby předložila cenovou nabídku na provedení této
stavby. Cenová nabídka rámcově odpovídala projektové ceně a v souladu s článkem 13 „Obecné výjimky z pravidel“ Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Rokytnice nad Jizerou, rozhodla
rada města zadat veřejnou zakázku tomuto zhotoviteli z důvodů technického a časového souladu se stavbou Přestavba lávky přes Jizeru.
Následující tabulka zobrazuje přehled financování rekonstrukcí
obou lávek v lokalitě „u Kroupů“. V současné době je podána ještě druhá žádost o dotaci na Liberecký kraj.
Náklady Kč vč. DPH:

Celkem Rokytnice n. J.
Lávka přes Jizeru
5.571.110 1.885.555
Lávka pod mostem 3.524.361 1.762.181
Celkem obě stavby 9.095.471 3.647.736

Jablonec n. J.
Dotace LK
1.885.555
1.800.000
1.762.181 podána žádost
3.647.736
1.800.000

Přestavba lávky přes Jizeru na Blansko je v tuto chvíli již zahájena
a termín dokončení obou staveb je plánován na červen 2020.
použitelná“. Na konci roku 2015 bylo vydáno stavební povolení a v dalších letech jsme se snažili získat na realizaci stavby dotaci. Tu jsme
získali v roce 2018 z Dotačního fondu Libereckého kraje a akce byla
zařazena do investičního plánu na rok 2019.

Výběrové řízení na zhotovitele bylo vypsáno hned zkraje roku, ale
řízení bylo zrušeno z důvodu, že jsme obdrželi jedinou nabídku, která
byla o více jak 70 % vyšší než předpokládaná cena. Druhé výběrové
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Oprava mostu přes Jizeru ve Vilémově
Most ve Vilémově je postaven podle projektové dokumentace
z roku 1969 a je potřeba provést obnovu hydroizolace nosné konstrukce, seřízení válcových ložisek, zajistit nové odvodnění mostu, výměnu říms, obnovit nátěry a protikorozní ochranu. Současně dojde
k opravě silnice od mostu až k hlavní silnici.

Projekt na opravu hydroizolace je z roku 2014, v roce 2016 bylo získáno stavební povolení. V roce 2018 byla získána dotace od Státního
fondu životního prostředí a v roce 2019 bylo vypsáno výběrové řízení
na zhotovitele stavby společně s dalšími dvěma výběrovými řízeními
(Přestavba lávky na Blansko a Rekonstrukce mostu v Jablonci nad Jizerou, které vypsalo město Jablonec n. J.).

Z celkových 3 podaných nabídek byla vybrána nabídka s nejnižší
cenou od společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a. s. Zahájení stavebních prací je plánováno na 6. 4. 2020 a konec na 29. 6. 2020.
Vysoutěžená cena stavby je 5.546.334,86 Kč vč. DPH, z toho dotace
SFŽP 2 mil. Kč, podíl města Rokytnice nad Jizerou je 1,95 mil. Kč a podíl
obce Paseky nad Jizerou 1,59 mil. Kč.
Lávka přes Jizeru na Blansko a most přes Jizeru z Vilémova do Havírny jsou dva největší mostní objekty ve správě města Rokytnice nad
Jizerou. Pro zajímavost má město ve své správě 47 mostních objektů
(mosty, lávky, zatrubnění, silniční propustky), naprostá většina z nich je
desítky let neudržovaná a často jsou ve velmi špatném stavu (aktuálně
např. most u Komexu, most za Rafandou).
Lávka na Blansko i zavěšená lávka pod silničními mosty byla, a opět
bude, koncipována jako lávka pro pěší. Není navržena a postavena pro
užívání motorovými vozidly, a to ani motorkami a čtyřkolkami. Dynamické zatížení, které je na lávku přenášeno právě z těchto strojů, je
jedním z negativních činitelů, které napomáhají poškozování lávky.
Mosty a lávky jsou strategické stavby s dlouhou životností, je ale
nutné se o ně náležitě starat. Věříme, že tyto stavby „nad Jizerou“ budou opět sloužit desítky let a díky letošní takto vysoké investici budou
o to nižší náklady na údržbu v dalších desetiletích. Jedná se o typické
stavby, které „nejsou vidět“, ale jsou pro nás všechny životně důležité
– po realizaci bude vidět vlastně „jen“ nový nátěr.
Vyhlídky nad Rokytnicí a přístupová komunikace
Další stavbou, která je připravována od roku 2014, je stavba s náz
vem „Vyhlídky nad Rokytnicí“. Jedná se o vybudování jedinečného vyhlídkového lesoparku na vrchu Stráž nad Rokytnicí. Hlavní náplní projektu jsou 2 vykonzolované vyhlídkové lávky „Liška“ na skalní vyhlídce
Strážník, lesní socha „Medvěd“ a „Ovce“ a rozhledna „Horník“, která
bude umístěna na skále Sokolí věž.

vání nové asfaltové komunikace, na které bude omezen provoz pro
motorová vozidla a bude sloužit jako hlavní přístup pro návštěvníky vyhlídkového lesoparku. Ve výběrovém řízení byla z 6 nabídek
vybrána jako nejlevnější nabídka společnosti M-Silnice a. s. za cenu
5.152.331 Kč vč. DPH.
V současné době jsou podepsány se zhotoviteli smlouvy o dílo
a stavby budou zahájeny do konce dubna. Přiznaná dotace z evropských fondů na realizaci vyhlídek i přístupové komunikace je ve výši
529.537,28 € (v tuto chvíli nelze odhadovat vývoj kurzu koruny vůči
euru). Díky těmto stavbám bude omezen vstup do prostoru vrchu
Stráž po celé léto roku 2020, na vyhlídku Strážník bude vstup znemožněn úplně. Věříme, že stavby budou dokončeny co nejdříve, aby mohly
začít sloužit široké veřejnosti jako ojedinělý turistický cíl.
Opravy komunikací na Sachrově hřebeni
Současně se stavbou nové komunikace od kompostárny směrem
ke Stráži bude opravena komunikace podél celého Sachrova hřebene.
Opravované komunikace budou v celkové délce cca 2,8 km. Začátek
opravy je u napojení na hlavní silnici v serpentinách pod Družbou,
kolem kompostárny a dále až na hranici katastru města směrem na
Končiny.
Stavbu bude realizovat společnost M-Silnice a. s. za cenu
4.601.289 Kč vč. DPH. Tato oprava je podpořena ze Státního fondu životního prostředí, který na stavbu přispívá částkou 3.697.301 Kč.
Dalšími velkými projekty, které budou financovány z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou v roce 2020, jsou Rekonstrukce odborné
učebny v ZŠ Rokytnice nad Jizerou. U toho projektu je cílem vytvořit
moderní učebnu pro výuku cizích jazyků, přírodních věd a digitálních
technologií. Další akcí je realizace přístupové komunikace a inženýrských sítí v lokalitě ÚS 6 – jedná se o vybudování nové přístupové komunikace, vodovodu, kanalizace, elektrické energie, kabelové
televize a veřejného osvětlení do zástavbové lokality „nad sportovní
halou“, dále pak příspěvek pro VHS Turnov na Rekonstrukci čističky
odpadních vod v Dolní Rokytnici, výměna části oken v obřadní síni
na radnici a další.
Všechna výběrová řízení včetně hodnocení jsou zveřejněna na webu
města na stránce:
www.mesto-rokytnice.cz/mestsky-urad/verejne-zakazky,
plánovaný rozpočet města na stránce:
www.mesto-rokytnice.cz/mestsky-urad/rozpocet-mesta.
Bronislav Patočka

KOUPÍM

zaknihované akcie
společnosti
Jedná se o projekt připravovaný ve spolupráci s polským partnerem
městem Piechowice už od roku 2016. V roce 2019 byla přiznána dotace z česko-polského dotačního programu. Následně byla vypracována
projektová dokumentace pro provedení stavby a vypsáno výběrové
řízení na zhotovitele stavby. Do výběrového řízení se přihlásily 2 stavební společnosti, levnější nabídku podala společnost STRIX Chomutov, a. s., a to za cenu 8,78 mil. Kč vč. DPH.
Součástí dotačního projektu je i rekonstrukce přístupové cesty od
kompostárny až k turistickému rozcestí „Na Stráži“. Dojde k vybudo-

EPRONA a.s.
Kupní smlouva, cena dohodou.
Tel.: 603 303 899
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PODZEMNÍ NÁHON V HORNÍ ROKYTNICI
V posledních červencových dnech tohoto roku se v Horní Rokytnici nad Jizerou poblíž sportovní haly propadla země
do neznámého podzemí. Stalo se tak na
okraji místní komunikace při opakovaném
průjezdu stavební techniky v souvislosti
s rekonstrukcí objektu bývalého internátu.
Budova čp. 446, stojící při hlavní silnici, byla
původně mechanickou tkalcovnou firmy
Müller & Großmann.

odtéká průchodem u dna jen neochotně.
Cihelná vyzdívka byla ve stropě ukončena
kulatým železným poklopem, kterého jsme
si při obchůzce vůbec nevšimli – byl zarostlý
v trávě. Ing. Patočka po nahlédnutí do technické mapy města zjistil, že tudy byla v 1. pol.
90. let trasována novodobá kanalizace od
Horního náměstí. Stavbaři si se starým náhonem – hlavně s tím, jak bude nebo nebude
voda odtékat – mnoho starostí nedělali, stej-

V propadu se ukázaly zídky se schodištěm, klesajícím do klenutého kanálu s protékající vodou. Jedná se o důlní dílo (dědičná štola odvodňující důl), podzemní náhon,
nebo jiné vodohospodářské dílo? Protože
situaci bylo třeba zhodnotit a řešit, na místě
se hned 31. 7. 2019 sešla skupinka mužů ve
složení: Bronislav Patočka (stavař a zároveň
místostarosta Rokytnice), Roman Sirovátka
(archeolog, MČR Turnov), Pavel Řehák a Jiří
Dvořák (jeskyňáři, ZO ČSS 5-01 Bozkov) a na
chvíli se přišel podívat i rokytnický starosta
pan Petr Matyáš. Po krátké poradě jsme se
my jeskyňáři převlékli do kombinéz a holínek
a sestoupili do podzemí. Ukázalo se, že místo
propadu bylo původním kontrolním vchodem do podzemního díla – propadly se fylitové krycí desky nad schodišťátkem, vlastní
strop kanálu byl neporušen. Překvapilo nás,
v jak perfektním stavu byla kamenná klenba
i stěny náhonu. Ano, už můžeme říci náhonu,
protože zachovalost stavby a její směr (proti
proudu se chodba stáčela přímo k objektu
tkalcovny), na povrchu nezřetelný, nás přesvědčily o tom, že jde o odtokovou část vodního díla – náhonu – který zajišťoval pohon
tkalcovny.
Vypravili jsme se dolů po proudu, protože
vyústění kanálu do nedaleko (a dlouho souběžně!) tekoucího Huťského potoka nebylo
při předchozí obchůzce vůbec zřetelné. Po
pravdě, průstup náhonem nebyl nijak příjemný – výška 100 cm, šíře 110 cm a na dně kolem 25 cm bláta a protékající potůček. Představa suchých gumáků brzy vzala za své, ve
2/3 z celkové délky asi 140 m už šlo o brodění
po stehna… V tom místě je náhon přehrazen
novodobou betonovou zdí, pod kterou voda

ně jako s jeho zákresem do dokumentace.
Krátká zbývající část odtokového kanálu tak
zůstala i pro nás tajemstvím. Nedá se totiž do
ní dostat ani proti proudu od potoka, který
má pravý břeh opevněný žulovým tarasem
a voda z náhonu vytéká jen nevelkou, asi pětadvaceticentimetrovou trubkou v úrovni hladiny Huťského potoka. Našli jsme ji jen díky
zkalení vody bahnem. Jak nám ale prozradil
historický zákres (viz níže), závěrečný úsek
náhonu byl původně veden povrchově – až
někdy později se skryl do trubek.
Těsně před přehrazením jsme si všimli
změny v technologii stavby: po celé délce díla
klenutý strop byl na pár metrech nahrazen
plochými kamennými deskami. Historická
územně-stavební dokumentace ukázala, že
podzemní náhon se zde kolmo křižoval s povrchově vedenou mlýnskou strouhou, která
přiváděla vodu na mlýn Alexandra Göldnera,
stojící nad Dolním náměstím. Vše je zachyceno na situačním plánu z roku 1906, jehož
výřez uveřejňujeme.
Jak ukazuje dochovaná vodoprávní dokumentace z období 1. československé republiky, vodních děl byla v Rokytnici celá kaskáda. Ti níže položení často trpěli nedostatkem
vody zadržované výše, přesněji nepravidelností jejích dodávek. Proto byl 30. dubna
1930 uzavřen „smír“ (dohoda o manipulaci
s vodou) deseti účastníků jednání, schválený
o den později.
Nabízí se otázka, proč odtoková část náhonu nebyla vedena také po povrchu? To
mělo asi více důvodů. Stavitel díla potřeboval
získat co největší spád, a proto musel vodní
kolo, pohánějící přes transmise stavy v tkalcovně, umístit co nejníže – zčásti zapustit do
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země. Proto byl odtok hluboko pod okolním
terénem – níž než hladina nedaleko souběžně protékajícího potoka. Odtokový kanál tedy
vlastně musel být utěsněn, aby do něj neprosakovala potoční voda (což je paradoxní situace – náhony se většinou utěsňují proto, aby
voda neunikala z nich!). To se ostatně v současnosti děje, protože voda dnes protékající
kanálem nepochází z přiváděcího náhonu
(ten je dávno nefunkční), ale vyvěrá ze dna
kanálu nedaleko od bývalé tkalcovny, kde je
potoku nejblíže. Druhým důvodem bylo, že
nad podzemním kanálem – který navíc vedl
přes cizí pozemky – mohla být provozována
zemědělská činnost, sekána louka nebo pasen dobytek. A to na místě na zdejší poměry
velmi výhodném, v rovné a úrodné nivě potoka. Za třetí, hluboký otevřený kanál by byl
i nebezpečnou pastí…
Odtokový úsek náhonu u bývalé tkalcovny firmy Müller & Großmann v Horní Rokytnici je hezkou ukázkou řemeslného umu
místních zedníků i projektanta, který řešení
navrhl. Plán na stavbu tkalcovny, uložený ve
Státním okresním archivu v Semilech, je datovaný březnem roku 1872 – zřejmě v tomto
roce (nebo těsně po něm) byl tedy kanál postaven. Po téměř 150 letech je podzemní dílo
ve velmi dobrém stavu. Stěny i klenba se vzepětím 35 cm, postavené nasucho z lomového
kamene místní provenience (svor až kvarcit,
vzácně vápenec), jsou výborně zachovalé,
jen minimum kamenů je vypadlých. A to jen
v úrovni kolísání hladiny vody nebo v místech
novodobých zásahů do stavby (zaústění kanalizace a zmíněný překop).

Vstupní schodiště bylo vyčištěno a místo
propadu na konci listopadu zastropeno betonovými panely s kovovým poklopem. Ten
v případě potřeby umožní pohodlný přístup
do podzemí a zároveň zabezpečí historické
dílo před vandaly a kolemjdoucí před úrazem.
Dá se očekávat, že „objev“ zajímavého
technického díla – doloženého i historickými
dokumenty – není na území města Rokytnice poslední. Vodních děl a dalších drobných
technických staveb, především z doby až překotného rozvoje textilní, sklářské či papírenské výroby od 18. do začátku 20. století, bylo
postaveno v podhůří Krkonoš i Jizerských hor
pro laika netušeně velké množství.
Jiří Dvořák, foto autor

VHS TURNOV informuje
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

 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.

v Jilemnici, v Semilech, v 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.

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 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.

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,

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, Antonína Dvořáka 287,
511 01 Turnov,
tel. 481 312 194, mobilní 737 204 255,
e-mail: hejduk@vhsturnov.cz
 Marcela Červová, ředitelka VHS Turnov,
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov,
tel. 481 313 481, mobilní 602 169 165,
e-mail: cervova@vhsturnov.cz
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Hasiči radí občanům
LINKY TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
A AUTOMATICKÁ LOKALIZACE
VOLAJÍCÍHO
 150

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
Volejte v případě požáru, úniku nebezpečných látek, dopravní
nehody aj.

 155

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Volejte, pokud jste zraněn, máte Vy nebo někdo jiný zdravotní
obtíže.

 158

POLICIE
Volejte v případě trestného činu, přepadení, krádeže, dopravní
nehody aj.

 156

MĚSTSKÁ POLICIE
Volejte v případě dopravních přestupků, rušení veřejného pořádku aj.

 112

JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
Pro možnost komunikace občanů v rámci států EU se základními
složkami IZS je zavedeno mezinárodní číslo tísňového volání 112.
Systém telefonického centra tísňového volání 112 umožňuje překonat problém přetížení linek tísňového volání. V případě vysokého počtu volajících v daném kraji jsou hovory automaticky přesměrovány do dostupných telefonních center v ostatních krajích.
Volejte, když:
»» událost vyžaduje účast alespoň dvou záchranných složek najednou, tzn. např. při dopravních nehodách se zraněním, kdy
je potřeba přítomnosti hasičů, zdravotnické záchranné služby
a policie.
»» si nejste jisti místem, kde se nacházíte nebo ho např. ze zdravotních důvodů nemůžete operátorce popsat, může posloužit linka
112 ke snadné lokalizaci, popř. identifikaci volajícího.
»» si ve stresu a krizové situaci nemůžete vzpomenout na jiné číslo
tísňové linky.
»» neovládáte češtinu, odbaví Vás operátorky na lince 112 ve většině světových jazyků.
»» je rovnocenná národní linka tísňového volání obsazena.

Při volání na jakoukoliv tísňovou linku
sdělte operátorovi tyto údaje:
 Co se stalo – požár, dopravní nehoda atd.
 Kde se to stalo – místo (město, ulice, číslo popisné, vhodný orientační bod v blízkosti), včetně počtu zraněných a dalších upřesňujících informací.
 Kdo volá – jméno a příjmení.
 Pokud jste ve stresu, uklidněte se před voláním několika hlubokými
nádechy a výdechy. V klidu odpovídejte na doplňující dotazy operátora. Po oznámení události zavěste telefon, nevypínejte ho a čekejte na zpětný dotaz operátora.

Automatická lokalizace volajícího
Záchranné složky v Evropě i ve světě se neustále snaží pracovat na
zpřesnění lokalizace tísňových volání. Výsledkem jejich úsilí je například zavedení eCall, automatického tísňového volání z vozidla, jehož
příjem byl na lince TCTV 112 spuštěn v září 2017 v České republice.
Dalším krokem je využívání lokalizačních SMS formátu A
 dvanced
Mobile Location (AML), jako nové funkcionality tísňové linky 112,
která bude využita také pro národní tísňová čísla. Služba byla v České
republice spuštěna 11. února 2020, pro zařízení s operačním systémem Android, a bude nabíhat postupně několik týdnů. Pilotní provoz
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bude probíhat nejdříve na území hl. m. Prahy a postupně se rozšíří do
celé České republiky.
V praxi to bude vypadat tak, že pokud volající vytočí jedno z tísňových čísel (112, 150, 155, 158), vyšle jeho chytrý telefon operátorovi
nejpozději do 25 sekund automaticky zprávu se zpřesněnou polohou. Tato poloha se operátorovi zobrazí na monitoru v mapě.
Tato doplňková služba se spustí ve všech „chytrých telefonech“
s operačním systémem Android automaticky. Není tedy potřeba
instalovat jakoukoliv aplikaci, povolovat polohové služby nebo
přenastavovat telefon. Služba je bezplatná.
K určení přesné polohy bude mobilní telefon využívat pokrytí satelity, mobilními sítěmi nebo wi-fi sítěmi. Na základě těchto dat pak bude
schopen určit polohu s přesností přibližně na desítky metrů.
Podmínky pro fungování:
 telefon musí být tzv. „chytrý telefon“, vybavený lokalizačním zařízením
 používání systému Android, do budoucna také iOS
 volající musí být na signálu svého operátora
 česká SIM karta
 k odeslání dojde pouze vytočením tísňových linek
V současné době využívá AML již 21 zemí světa, včetně ČR, mezi
nimi například Velká Británie, Spojené státy, Norsko, Švédsko, Finsko,
Rakousko, Belgie nebo Dánsko.
Nebojte se v případě potřeby linky tísňového volání použít.
Nezapomeňte ale, že jejich zneužití je trestné. Ve smyslu ustanovení § 17 odst. 3 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů (zákon o požární ochraně) fyzická osoba
nesmí vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo
zneužít linku tísňového volání. Pokud fyzická osoba vědomě bezdůvodně přivolá jednotku požární ochrany nebo zneužije linku tísňového
volání, dopustí se přestupku, za který jí může příslušný orgán hasičského záchranného sboru, vykonávající státní požární dozor, uložit pokutu až do výše 20.000 Kč.

PRAVIDLA PÁLENÍ
BIOLOGICKÉHO ODPADU
Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách a zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce každoročně spjaty s pálením biologického odpadu (listí, větví, rostlinného odpadu apod.). Z hlediska pohledu
požární ochrany je tato činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku
požáru.
Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zakázáno a porušení zákazu je možno trestat u fyzických osob až
do výše 25.000 Kč a u právnických osob postihem do 500.000 Kč. Také
spalování „nepřírodních“ materiálů a odpadu je zakázáno. Na rozdíl od
vypalování porostů není pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem
výslovně zakázáno. I na tuto činnost však platí určitá pravidla a omezení.
Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat
každé pálení na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (KOPIS HZS LK). Pálení
lze nahlásit z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého
formuláře „NAHLÁŠENÍ PÁLENÍ“, který je uveřejněn na webových
stránkách www.lk.hzscr.cz. Stejný formulář lze využít i pro nahlašování odpalování ohňostrojů. V případě, že pálení není možné nahlásit
přes formulář na webu, lze využít také číslo 950 471 100.

Při ohlašování pálení je nutno uvést zejména následující informace:
 datum a místo pálení
 jméno osoby, která je za pálení odpovědná a kontakt (mobilní
telefon)
 dobu, po kterou bude pálení probíhat
 spalovaný materiál
 způsob zabezpečení místa
Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které
tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba
plánuje pálení většího množství biologického odpadu, je vhodné
také ohlásit pálení na KOPIS HZS LK. I pro tyto práce na soukromém
pozemku platí určitá pravidla:
 Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší a platných obecně závazných vyhlášek obcí (požární řád obce, vyhlášky
o nakládání s komunálním odpadem apod.).
 Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let.
 Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin.
 Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze) by
se pálení mělo přerušit.

 Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty apod.) a mít k dispozici jednoduché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek apod.).
 Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící materiál shořel
v době, kdy je na místě přítomen dozor.
 Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit. V období sucha je
třeba ohniště kontrolovat i v průběhu následujícího dne, popřípadě
opakovaně prolít vodou.
 V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními
silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár
ohlásit KOPIS HZS LK, případně na tísňové linky 150 nebo 112.
Všechny zmíněné informace se samozřejmě týkají i pálení ohňů
30. dubna při „pálení čarodějnic“. Při těchto oslavách je třeba dát také
pozor na konzumaci alkoholu spojenou právě s otevřeným ohněm
nebo manipulací se zábavní pyrotechnikou.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

Horská služba Rokytnice nad Jizerou
Vážení občané, čtenáři,
letos 12. května si připomeneme 85. výročí založení jednotné
organizace Horské služby v Krkonoších. Tímto bychom Vám rádi přiblížili, jakou činností tato organizace působí nejen v oblasti našeho města, ale i v místech Západních Krkonoš.
Okrsek Horské služby (dále HS) Rokytnice nad Jizerou je jedním
z 11 okrsků na území Krkonoš. V celé České republice se HS organizuje
do dalších 6 horských oblastí.
HS České republiky se dělí na dvě organizace, a to Horská služba o. p. s. (členové v zaměstnaneckém poměru) a Horská služba z. s.
(dobrovolní členové). Rokytnický okrsek momentálně čítá 24 členů,
z toho jsou dva členové v trvalém zaměstnaneckém poměru.
Hlavním posláním a úkoly HS je především organizování a provádění záchranných a pátracích akcí v horském terénu, poskytování první
pomoci a zajištění transportu zraněných a vytváření podmínek pro
bezpečnost návštěvníků hor. HS dále zajišťuje provoz stanic, informuje
veřejnost o meteorologických podmínkách a lavinové situaci. V aktivním zájmu je spolupráce se složkami integrovaného záchranného

systému nebo prevence a školení podávané návštěvníkům horských
oblastí.
Vedle výše uvedených povinných úkolů členové našeho okrsku
vykazují i aktivní vedlejší činnosti.
Přednášky, besedy, prevence… V současnosti se snažíme věnovat
preventivní přednáškové činnosti pro veřejnost s tématy o činnosti HS
a první pomoci. Několik našich členů celoročně přednáší pro návštěvníky města, organizované kurzy, školáky nebo i seniory. V loňském
roce jsme v kulturním domě uspořádali sérii besed s primárním zaměřením na první pomoc.
Sjezd pašeráků… Kulturní akce, kterou většina obyvatel Rokytnice
vnímá již po desetiletí. Snažíme se tak uchovat příběh našich předků
z dob minulých, kdy jsme byli chudým horským krajem.
Za přízeň děkujeme… Horám zdar!
 Více informací o Horské službě najdete na www.horskasluzba.cz
 FB profil HS Rokytnice www.facebook.com/hs.rokytnice
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Policie ČR informuje
Zpráva o bezpečnostní situaci v územní části Rokytnice nad Jizerou za kalendářní rok 2019
Během kalendářního roku 2019 bylo v územní části obce Rokytnice nad Jizerou policií ČR vyhledáno, nebo občany oznámeno, celkem
28 trestných činů, což je v porovnání s kal. rokem 2018 o 9 trestných
činů méně. Valná většina těchto skutků byla objasněna. Některé trestné činy byly objasněny přímo, jiné ve spolupráci se službou kriminální
policie a vyšetřování Územního odboru Semily. V některých případech
není šetření do současné doby ukončeno a prověřování stále pokračuje. V celkovém množství evidovaných trestných činů jsou nejčetnější majetkové trestné činy. Zejména jde o krádeže vloupáním, krádeže
prosté a dále přečiny zanedbání povinné výživy, zpronevěra, maření
výkonu úředního rozhodnutí a poškození cizí věci. Dalším z trestných
činů, které v celkovém nápadu činí nemalé množství, je ublížení na
zdraví z nedbalosti. Tyto skutky pak v drtivé většině souvisí se zimní lyžařskou sezónou. Jedná se hlavně o srážky lyžařů na sjezdových tratích,
kdy lyžaři mnohdy nerespektují 10 pravidel FIS. Tato pravidla jsou již
několik let brána jako právní norma, která jako jediná reguluje a usměrňuje pohyb lyžařů a snowboardistů na sjezdových tratích. K porušení
některých ustanovení těchto pravidel FIS pak pochopitelně přihlíží
i soud, který svá rozhodnutí a odůvodnění v rozsudcích fakticky staví
na prokazatelném porušení některého z těchto pravidel. Další oblastí
na úseku trestné činnosti, kde evidujeme poměrně velký nárůst, je tzv.
IT kriminalita, nebo-li kybernetická a počítačová kriminalita. Každoročně přibývá případů napadených facebookových účtů, e-mailů či dalších
počítačových systémů, kdy pachatel získá přístup do těchto systémů
a tím i identitu poškozených osob. Tuto identitu poté uplatňuje při dalším protiprávním jednání, které směřuje zejména k vylákání finanční
hotovosti od dalších osob. Nemalou část skutků pak tvoří též prodeje
různého zboží na podvodných e-shopech, které své zboží nabízejí za
podezřele nízké ceny, a skutečně se najde obrovské množství lidí, kteří
tomuto triku uvěří. Za podezřele levné zboží předem zaplatí v duchu ...
„no nekupte to, když to bylo tak výhodné!“. Logicky se pak svého zboží
nedočkají, o vrácení finanční částky pak žádají marně, neboť e-shop již
neexistuje a jediné, co se zájemce o prodejci na internetových stránkách a o e-shopu dočte, je obrovské množství negativních recenzí.
Po linii přestupkového řízení v roce 2019 šetřilo zdejší oddělení
Policie ČR v Rokytnici nad Jizerou celkem 52 přestupků. V tomto jsou
pak zastoupeny zejména přestupky proti majetku, proti občanskému
soužití a proti veřejnému pořádku. Převažují hlavně různá poškození
věcí menšího rozsahu, kde škoda nenaplní skutkovou podstatu trestného činu, následují krádeže věcí hodnoty menší než nikoli nepatrné
(5 tisíc Kč), dále rušení nočního klidu, drobné ublížení na zdraví, napadení a dále evidujeme též tři případy, kdy došlo k pokousání občanů
volně pobíhajícími psy. Na úseku přestupkového řízení pak největší
podíl tvoří přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,
které jsou zjištěny policisty místního oddělení, jakož i policisty dopravního inspektorátu Územního odboru v Semilech. Za rok 2019 bylo celkem
řešeno celkem 122 neukázněných řidičů v katastru města Rokytnice
nad Jizerou, přestupkové řízení pak bylo většinou projednáno v příkazním řízení uložením příkazem na místě (blokové pokuty). Z celkového
počtu přestupků na úseku dopravy pak byli ve čtyřech případech zjištěni řidiči, kteří řídili vozidlo po požití alkoholického nápoje a v jednom
případě po požití návykové látky – omamných a psychotropních látek.
Tak jako každoročně registrujeme zvýšený nápad protiprávní činnosti v zimní rekreační sezóně, kdy do našeho města zavítá značné
množství turistů a návštěvníků. Problémy registrujeme zejména v oblasti dopravy u centrálních parkovišť, zejména pak na otočce skibusu
u penzionu Rokytka, kam bez povolení města jezdí stále více vozidel,
jejichž řidiči nerespektují zákazovou značku. Tuto situaci se snažíme
řešit ve spolupráci s městskou policií a zjištěná porušení zákazu vjezdu
jsou řešena ihned na místě udělením blokové pokuty. Dalším problémem v oblasti dopravy je pak parkování na místech, kde je to zakázáno, a kde takto odstavená vozidla často tvoří překážku v provozu
takovým způsobem, že dané místo je fakticky neprůjezdné.
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Závěrem této zprávy si touto cestou dovolujeme poděkovat zástupcům místní samosprávy v čele se starostou města Ing. Matyášem. Vzájemná spolupráce je na velmi vysoké úrovni a bez této si v žádném případě nedokážeme představit plnohodnotné plnění úkolů a povinností
na úseku bezpečnosti a veřejném pořádku v našem městě. K plnění
těchto úkolů nám pak ve značné míře napomáhá též zprovoznění
kamerového systému města, který nám již několikrát přispěl k objasňování trestných činů a přestupků. Na velmi vysoké úrovni je i spolupráce s městkou policií, se sborem dobrovolných hasičů a pracovníky
Horské služby Krkonoše. Na úseku ochrany životního prostředí pak
velice kladně hodnotíme spolupráci se zástupci Krkonošského národního parku, se kterými řešíme poměrně závažné případy porušení
návštěvního řádu našich hor. V neposlední řadě bychom pak chtěli
poděkovat za vzájemnou spolupráci též vedení a učitelskému sboru
mateřské školky, jakož i základní školy v Rokytnici nad Jizerou. Poděkování pak patří i všem občanům, kteří přispěli k objasnění jakéhokoliv
protiprávního jednání, a toto protiprávní jednání některých jedinců jim
není lhostejné. Pevně věříme, že vzájemná spolupráce se všemi shora
uvedenými subjekty bude nadále pokračovat a vzájemnými silami přispějeme k udržení vysoké úrovně stavu veřejného pořádku a bezpečnosti v našem městě. Cílem naší vzájemné spolupráce je pochopitelně
stav, kdy se občané a návštěvníci našeho města budou cítit bezpečně
a náš kraj rádi v budoucnu opětovně navštíví.
 Vedoucí oddělení: npor. Bc. Josef Šelep
 Územně odpovědní policisté: prap. Karel Kučera,
prap. Radek Novák, prap. Josef Janeček, prap. Roman Zelinka,
pprap. Lukáš Skalský

MŠ Horní Rokytnice
I v těchto nelehkých dnech se hlásíme se zprávičkami ze „žluté školičky“. Únor a začátek března jsme strávili ve sportovním duchu. Nejen
procházkami a ježdíkováním před školkou, ale i pod vedením profesionálních trenérů ze „Školy sportu“. V první lekci si děti vyzkoušely
všeobecnou obratnost, dále se pak seznámily se základy fotbalu a volejbalu. Další lekce nám přerušil koronavirus. Všichni pevně doufáme,
že budeme mít možnost do konce školního roku lekce dokončit.
Během února jsme také uskutečnili projekt „Masopust“. Děti se seznámily s tradicí, jednotlivými maskami, naučili jsme se spoustu písniček, básniček a her spjatých s tímto obdobím. Vypracovali jsme pracovní listy, vytvořili veselého šaška, nakreslili a společně pak pohřbili
basu. V rámci projektu jsme navštívili i Pašeráckej vejkend, který je
zdejší formou masopustu, konkrétně loutkovou pohádku na náměstí.
Na závěr tohoto období jsme ve školce uspořádali karneval s diskotékou a občerstvením.
Pozitivní zpráva byla ta, že začátkem března napadlo větší množství
sněhu a my jsme tak mohli uskutečnit lyžařský výcvik. Výcvik se konal
v týdnu od 2. do 6. března ve Skiareálu Modrá Hvězda. Zúčastnili se ho
všichni, ve školce nikdo nezůstal. Lyžovalo nás přes 50 a všichni jsme
udělali velké pokroky. Úplní začátečníci začínali cvičit „pizzu“ – plužení
a ovládání lyží v ohrádce, a na kopeček se vyváželi pomocí pásu. Každý
den dětí v zahrádce ubývalo, jelikož se rychle učily a přecházely postupně na „velký“ kopec. Pokročilí lyžaři byli rozděleni do tří skupin s názvy
- „BERUŠKY“, „HAF A MŇAU“, „ŽRALOCI“. Nacvičovali, a většina z nich
i nacvičila, jízdu na vleku a oblouky vlevo a vpravo. Díky profesionálním učitelům lyžování se formou hry bez problémů posunuli o příčku
výše v lyžařském umění a ti nejlepší už mají „lyžařský“ styl. Každý den
jsme měli chvilku na odpočinek a posilnění v podobě čaje od pana
Tošovského a nějakého dobrého moučníku od maminek, které se každý den střídaly v pečení. Někteří rodiče denně pomáhali s převozem dětí
do skiareálu, s oblékáním dětí a při lyžování. Výcvik se konal za každého
počasí, a tak jsme si během týdne užili jak sluníčka, nového sněhu, tak
i deště. V pátek jsme lyžařský výcvik zakončili závodem. Všichni obdrželi medaili, diplom, poukázku na slevu školy lyžování v LŠ Ski Major
a sladkou medaili – Fidorku. Děkujeme všem, kteří nám pomohli výcvik
uspořádat a jakkoliv nám pomáhali. Bez Vás bychom to nedokázali.
Jmenovitě bychom především chtěli poděkovat pánům Petrovi
a Martinovi Langrovým za poskytnutí bezplatného lyžování v jejich areálu, lyžařské škole Ski Major a Yetti, konkrétně tedy panu
Hynkovi Majorovi a panu Prokůpkovi a jejich úžasným učitelům.
Panu Tošovskému za každodenní servis a výborný čaj, paní Lucce Martínkové za zakoupení medailí, manželům Lukešovým za
zakoupení sladkých medailí – Fidorek, za vynikající moučníky ke
svačince paní Míše Blažaninové, Petře Brožové, Adéle Šimůnkové,
Kristýně Klepak, Lucce Lukešové, Verče Moravcové. Za pomoc při
oblékání, dopravě dětí a za dozor dětí na kopci děkujeme manželům Frýdlovým, Kučerovým, Martínkovým, panu Šístkovi, Mandíkovi, Kolárikovi, také maminkám paní Háskové, Birnbaumové,
Šimůnkové, Lukešové, Machačkové a dalším. Už nyní se těšíme na
příští lyžařský výcvik a doufáme, že bude dostatek sněhu, abychom ho
mohli uspořádat první týden v lednu 2021.
Než se s vámi rozloučíme, rádi bychom vás pozvali na oslavu
40. výročí naší školky. Pokud nám to situace dovolí, oslava se uskuteční 30. 5. 2020 ve 14.00 hod. Srdečně tímto zveme všechny, kteří se
podíleli na stavbě školky v akci Z, bývalé i současné pracovníky, žáky
a přátele „žluté školičky“.
Na závěr nezbývá než popřát nám všem hodně zdraví, štěstí, trpělivosti a pozitivní energie, které jsou tolik potřebné v této době. Pevně
věříme, že nebude trvat dlouho a všichni se ve zdraví sejdeme v naší
„žluté školičce“.
Kolektiv pracovníků

MŠ Dolní Rokytnice
Zápis
k povinnému předškolnímu vzdělávání
14. května 2020
Zápis se letos koná bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců, prosím kontaktujte nás na telefonním čísle: 732 110 484,
kde se domluvíme na předání přihlášky.
Vše je na stránkách školky: www.msdolnirokytnice.cz
nebo msdolnirokytnice@seznam.cz
Od 1. 9. 2019 se mění organizace předškolního vzdělávání, je stanovena nová povinnost posledního roku předškolního vzdělávání

ZÁPIS do mateřské školy v Horní Rokytnici

Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k předškolnímu
vzdělávání v kalendářním roce, kdy začíná povinnost předškolního
vzdělávání, tedy v roce, kdy dítě dosáhne pěti let věku.

V týdnu od 4. do 15. 5. 2020 bude probíhat ZÁPIS do MŠ v Horní
Rokytnici. Dle situace se uskuteční v prostorách mateřské školy
nebo na: www.mshornirokytnice.cz, FCBK, 605 537 816
nebo e-mail: mshornirokytnice@seznam.cz

Zápis se netýká: dětí, které jsou v MŠ již přijaté a dětí, které nemají ještě povinnost předškolního vzdělávání – jejich zápis bude
v průběhu měsíce května a června.
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BAVÍ VÁS ORGANIZOVAT, VÉST LIDI A KOMUNIKOVAT?
Jsme česká firma EMBA Paseky nad Jizerou s tradicí výroby již 138 let. Produkcí výrobků
z recyklovaného papíru přispíváme k ochraně životního prostředí. Naše výrobky najdete
v mnoha kancelářích a archivech po celé Evropě.
Jelikož chceme i nadále bezvadně podporovat naše zákazníky v dosahování jejich cílů, hledáme
v současné době do svého týmu šikovného, ochotného a pracovitého člověka na pozici:

MISTR VÝROBY
Máte praxi jako šéf?
Umíte si lidi a výrobu zorganizovat?
Jste autoritou?
Máte a chcete i nadále za sebou vidět výsledky své práce?
Jste komunikativní a pozitivní?
Pokud jsou odpovědi „ANO“, tak nám odpovězte na inzerát.
Váš běžný den u nás bude o:
Organizaci směn.
Plánování výroby a odstávek.
Kontrole práce a výrobků.
Něco málo napíšete po počítače.
Výhodou bude, když budete umět pomoci obsluhovat manipulační techniku.
Když bude vše šlapat, jak má, tak Vás čeká:
Zorganizované a plně fungující středisko pořadačů.
Včas a správně a v požadované kvalitě zajištěné výrobní zakázky.
Uklizené a uspořádané středisko včetně perfektně fungujících strojů.
Dělná a komunikativní atmosféra na svěřeném pracovišti.
A samozřejmostí je odměna za Vaši práci.
Budeme Vás chtít, pokud jste samostatný, zodpovědný a máte smysl pro humor.
Pokud si Vás vybereme, můžete se těšit na stabilní práci ve stabilní firmě. Na to se můžete
spolehnout, my budeme spoléhat na Vás.

Kontaktujte nás na tel. 481 553 121
nebo e-mailem na zamestnani@emba.cz
www.emba.cz
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Okénko do historie
Dvoračky … tentokrát nevážně
Dvoračky, jednoznačná dominanta stojící na úpatí Kotle. O historii
tohoto „souboudí“, bylo již napsáno mnohé. Ale zkusme něco přidat,
tentokrát jinak a trochu nevážně a veseleji.
Tato chata vždy přitahovala množství lidiček všeho druhu, kteří zde
vyhledávali nejen občerstvení, ale i zábavu. Od nepaměti se tam prostě „žilo“. Kiosek, umístěný hned vlevo, byl rájem především pro běžkaře, kteří zde polkli horkou polévku, čaj nebo panáka rumu a většinou
rychle pokračovali dál, směrem na hřebeny.

Kdežto restaurace … ta zažila mnohé. Při hojnosti sněhové pokrývky nešly mnohokrát zavřít vstupní dveře. A tak šlo po zasněžené chodbě dojet až k „lítačkám“ do restaurace, zde zahranit, špičkami rozrazit
tento vstup a kolem piána dorazit až před výčep.

Piano, nedílná součást, zažilo své nejhezčí časy, když jeho klaviaturu
proháněl Vladimír Klusák. Tehdy jeden z nejlepších československých
pianistů vůbec. A za zády mu sekundovala část Orchestru Československé televize. Mnozí, zejména starší ročníky, toto velice dobře pamatují.
A kdo chtěl vidět na vlastní oči nějakou tehdejší „celebritu“, ať již zpěváka nebo herečku, na Dvoračkách měl takřka zaručenou příležitost.

Dvoračky byly též místem setkání. Známou figurou let osmdesátých byl „Bocman“ tremp, který byl nerozlučný se svým německým ovčákem. Taktéž tu sídlila základna semilských golfistů a lyžařů, kteří se
mnohokrát nestačili ani dopravit na nocleh, na chatu semilské Technometry ležící 300 metrů pod Dvoračkami. Když končily lyžařské závody,
tak poslední věta mezi pořadatelským sborem zněla „V pět na Dvoračkách.“… Taktéž byly oblíbeným útočištěm vlekařů a samozřejmě členů

Horské služby, jejichž chata leží opodál. A zároveň místem pravidelného zakončení po pietě u pomníku Hanče a Vrbaty, různých školení
a opakovacích zkoušek. A hlavně, Dvoračky byly a stále jsou jasným
cílem na výlet pro obyvatele Rokytnice všech věkových kategorií.
Oblíbenou atrakcí byla též sousední Štumpovka, respektive její střecha. Sahala totiž až k zemi a tudíž se po střeše běžně lyžovalo. A to
většinou otočkou kolem vykýře. Avšak jsou v Rokytnici borci, kteří tuto
střechu přejeli až na druhou stranu. Prvosjezd je památný přistáním
na hnojišti, které bylo hned z druhé strany. Tenkrát ještě plné hnoje,
protože potřebný proviant navážel pan Stumpe koňmi.

No a pak taky musela nastat cesta domů… . „Kudy pojedeme, Romancej ,nebo Bučím?“ Tak zněla takřka vždy položená otázka. Ano,
Romance, cesta kolem již zmíněné Technometry, s vyústěním na tzv.
„Václaváku“, byla sice velice zábavná, ale pro noční (ranní) návrat poněkud nevhodná. A tak se jelo „Bučím“, to znamená cestou ke Světlance. Většinou rovně, za využití měsíčního svitu k udržení toho správého
směru. Během dne bylo zase největší hrozbou setkání s rolbou, která
si to valila s nákladem vzhůru ke kopci. Následoval většinou neřízený
skok z vyjetého tobogánu, směr les … .
Historek by bylo na tisíce. Každá generace má své vzpomínky, své
zážitky a srandy. Zkuste si tedy, v těchto poněkud neveselých časech,
sami pootevřít ty své vzpomínkové šuplíčky, skříňky a almary, co má
každý ukryté ve své hlavě. Hned bude, aspoň na chvilku, líp.
Dan Jon

19

Jak šel čas ...

Tradiční recept

V této rubrice vám budeme přinášet proměny našeho malebného údolí v čase.

KOPŘIVAČKA

Díky fotografiím Rudolfa Housy, Josefa Hujera a Miroslava
Kubáta máme bohatý archiv.






Tak do něj pojďme nahlédnout …
Pohled na Horní Rokytnici – r. 1914, r. 1961 a současnost

2 hrsti kopřiv
sůl
mléko
mouka a máslo na jíšku

Omyté a pokrájené kopřivy povaříme, osolíme a vaříme asi 10 min.,
přidáme mléko. Zahustíme připravenou zásmažkou (jíškou). Okořeníme dle chuti. Po odstavení přidáme kousek másla. Můžeme vylepšit
rozšlehaným vajíčkem.
Dobrou chuť :-)
Až na procházce narazíte na mladé kopřivy, můžete vyzkoušet tento recept. Polévka je nejen zdravá ale i výborná, osobně vyzkoušeno.:-)
Máte-li v šuplíku oblíbený rodinný recept, pošlete nám ho na:
infocentrum@mesto-rokytnice.cz, nejlépe i s fotografií, my Vám ho rádi
v příštím čísle otiskneme.

Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci březnu
a dubnu 2020 tito naši spoluobčané:
80 let Votočková Anna
Lamprecht Eva
Hollmann Günter
Rejmanová Jana
Kalousek František
81 let Šibravová Libuše
Pokorný Miloš
82 let Seidlová Hana
Cimpl Zdeněk
Hájková Hana
83 let Pohořalý Josef
Řehořková Kristina
84 let Kobr Jiří
Martinek Oldřich
85 let Braun Slavomil
Lukešová Marie
Novotný Čestmír
Votoček Vladimír
Neudorfská Herta
86 let Jindřišková Emilie
87 let Goldmannová Jaruška
Palme Arnošt
Kuřinová Vlasta

89 let
90 let
91 let
93 let
96 let
97 Iet
99 let

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

Všem oslavencům blahopřejeme!
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Informace z městské knihovny
Nové knihy
na duben

Povídky a příběhy:
»» Dostál – Pytlácké povídky
»» Clason – Nejbohatší muž v Babylóně

Romány pro ženy:
»» Dolejšová – Já a moji muži
»» Urbaníková – Příliš osobní známost
»» Bendová – Vytěženej kraj
»» Steel - Country
»» Grimaldi – Pochopíš, až budeš velká
»» Roberts – Spodní proudy
»» Di Fulvio – Sen, který se naplnil
»» Stevens – Probuzení (6.)

Vzpomínky, životopisy,
cestopisy:
»» Moravec - Vladimír Beneš. Mé
cesty do hlubin mozku (vzpomínky
neurologa)
»» Zikmund – Sloni žijí do sta let (Cestopis o návratech na Srí Lanku)
»» Jurman - Legionáři. Všechno bylo
jinak

Společenské a psychologické
romány:
»» Cabré – Přiznávám, že… (přední
dílo katalánské literatury, výjimečné
rozsahem i pojetím)
»» Balson - Bývali jsme bratři (strhující
příběh dvou chlapců, které rozdělil
holocaust)
»» Schimmelpfennig – Jednoho
jasného mrazivého rána v lednu na
začátku 21. století (propletené osudy
několika lidí, odehrávající-se blízko
současného Berlína)

Napětí:
»» Seabenow – Devátá oběť
»» Abbott – Ohrožená
»» Campbell - Byla to tichá dívka
»» Stručovský – Zavátá sněhem
»» Roberts (Robb) – Mám tě v hrsti
»» Finch – Mrtvý muž přichází
»» Kutscher – První padlí
»» Hrdlička – Opatova protivenství
Populárně-naučná literatura:
»» Svět, který skončil včera. Co se můžeme naučit od tradičních společností
(Diamond)

»» Pět jazyků lásky (Chapman)
»» Ptáci z naší zahrady
»» Hory byly jejich osudem. (Vranka)
»» Opuštěná společnost (Tabery)
»» Bílá místa v dějiných (Růžička a kol.)

Nové knihy
na květen
Romány pro ženy:
»» Váňová – Mlsná huba
»» Gillerová – Život plný iluzí
»» Quinn - Alicina síť
»» Halls – Naděje pro Fletwood
»» Watson – Sestřička
»» Center – Štěstí pro začátečníky
»» Appleyard – Naděje v oblacích
Psychologické a společenské
romány:
»» Faber – Sto devětadevadesát schodů
(dvě psychologické novely s ženskými hrdinkami)
»» Bunda – Bezcitnost (prvotina polské
autorky – rodinná sága z poválečného Polska)

Humor:
»» Taylor – Doktore, to bude v cajku!
»» Pawlowská – Takhle jsem si to teda
nepředstavovala
Autobiografie, vzpomínky:
»» Šebek – Nebe nad Jemenem (V jihozápadní Asii s Lékaři bez hranic)
»» Pacholík – Všelijaký poudání (regionální literatura)
Napětí a dobrodružství (detektivky, thrillery):
»» Frasier – Nejsem živá
»» Goffa – Muž z chatrče
»» Dán – Jednou nohou v hrobě
»» Gerritsen – Krvavá lázeň
»» Penny – Kudy vchází světlo (Případy
vrchního inspektora Gamache)
»» Pospíšilová – Lišákova pravda
»» Fitzek – Pacient
»» Paulsen – Divoká pustina (Mrazivé severské putování se psím
spřežením)

Knihovna v číslech roku 2019
 Knihovní fond (k 31. 12. 2019): 13 969 knih
 Přírůstek knih celkem: 446 knih (z toho 132 dětských),
z toho 352 koupeno a 94 darováno
 Registrovaných čtenářů je celkem: 311 (128 dětí) 11,6 %
z celkového počtu obyvatel města)
 Návštěvníci knihovny: 2 771
 Návštěvy webové stránky: 1 503 návštěv
 On-line katalog: 349 vstupů, celkem 2 838 dotazů (vyhledávání titulů)
 Výpůjčky celkem: 8 188 (výpůjčky knih: 7 596, výpůjčky
časopisů: 592)
 Výpůjčky dospělým: 6 277 (naučné: 273, beletrie: 6 004)
 Výpůjčky dětem: 1 319 (naučné: 141, beletrie: 1 178)
 Průměrně vychází 26,32 výpůjček na 1 registrovaného
čtenáře
 Největší počet výpůjček knih za rok: 132 (více než 100 výpůjček mají další 2 čtenářky)
 Nejmladší registrovaný čtenář: 4 roky a nejstarší čtenář:
91 let
 Nejvíce dětských čtenářů je ve věku 8 – 12 let, dospělých mezi
50 – 70, převažují dívky a ženy.
 Další statistické údaje (např. o nejvíce žádaných knihách) najdete na:
www.mesto-rokytnice.cz/organizace/mestska-knihovna/knihovna-informuje.
 Zde také najdete aktuální informace o uzavření knihovny a jejím otevření (až to bude možné), a poté také o hygienických
opatřeních, které bude nutné dodržovat v souvislosti s vracením knih.
Zatím buďte zdrávi, těším se na Vás. S. V.

CHCETE BÝT DOBRÝ V TOM, CO DĚLÁTE A JSTE KREATIVNÍ?
Jsme česká firma EMBA Paseky nad Jizerou s tradicí výroby již 138 let. Produkcí výrobků
z recyklovaného papíru přispíváme k ochraně životního prostředí. Naše výrobky najdete
v mnoha kancelářích a archivech po celé Evropě. Jelikož chceme i nadále bezvadně
podporovat naše zákazníky v dosahování jejich cílů, hledáme v současné době do svého týmu
šikovného, ochotného a pracovitého člověka na pozici:

OBSLUHA STROJE
A ŘEZACÍHO PLOTRU
Do naší výroby potřebujeme šikovného, precizního, technicky zručného člověka
se zájmem o nové věci, s dobrou komunikací i ochotou ke spolupráci, který denně
zvládne nejen rutinní úkoly.
Hlavní náplní Vaší práce bude:
Seřizování a obsluha na výsekových strojích.
Kreslení a navrhování obalů v CAD programu.
Práce na řezacím plotru.
Očekáváme, že budete mít chuť do práce, smysl pro humor a budete rádi patřit do týmu,
který ví, kam jde a proč tam jde.
Váš nadřízený, s bohatými zkušenostmi, Vám bude oporou a bude rád za člověka,
který hledá řešení a ne důvody jak něco nejde, za pozitivní přístup a ochotu na sobě makat.
Nemějte strach, na vše budete řádně zaučeni.
Když by bylo vzdělání či praxe ve strojírenském či technickém směru, nemělo by to chybu.
Jestli jste dočetli až sem, tak zbývá jediné – zaslat vyplněný dotazník uchazeče, životopis
nebo přímo kontaktovat personální oddělení EMBA.

Kontaktujte nás na tel. 481 553 121
nebo e-mailem na zamestnani@emba.cz
www.emba.cz
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Sport
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

ŠIPKY V ROKYTNICI

V sobotu 15. února proběhl již 46. ročník Přejezdu Krkonoš –
 emoriálu Karla Šaldy. Tuto tradiční akci lyžařské turistiky pro širokou
M
veřejnost pořádá Klub českých turistů – odbor TJ Spartak Rokytnice
nad Jizerou.
Většina podobných akcí v republice má danou stálou trasu, která
se každoročně opakuje. My jdeme náročnější cestou. Chceme pravidelným účastníkům ukázat co nejvíc z krás našich hor, a proto se snažíme každý rok připravit jinou trasu. V názvu akce jsou sice Krkonoše, ale
vzhledem k poloze Rokytnice na jejich západním okraji občas vyrážíme
i do sousedních Jizerských hor. Naší specialitou je především jejich polská část, kde leží i nejvyšší vrchol celého pohoří.

Letošní ročník přejezdu startoval v polském areálu běžeckých tratí
v Jakuszycích, kam celkem 37 účastníků ráno zavezl zvláštní autobus.
Zdatní lyžaři na trase A (40 km) dojeli přes lom Stanislaw a po hlavním
hřebenu až na chatu Na Stógu Izerskim. Škoda, že na vyhlídkovém
vrcholu Sine Skalki jsme místo dalekých obzorů pozorovali jen kolegy
vynořující se z mlhy.
Trasa B (20 km) byla koncipována jako sportovně-gurmánská. Její
účastníci dojeli přímou cestou na chatu Gorzystow ještě před davy
ostatních lyžařů, a tak si mohli v klidu a pohodě vychutnat zdejší proslavenou tvarohovou palačinku s bohatou borůvkovou zálivkou – nalečnik.

PRODEJ

CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

25. 5. 2020 v 17:30 hodin

Rokytnice nad Jizerou (Dolní náměstí - vedle Tesca)
Až na zmiňovanou absenci výhledů v dopoledních hodinách bylo
počasí i sněhové podmínky dobré, v kontextu letošní zimy až výborné.
Bez problémů jsme dojeli až do Harrachova a užili si krásný zimní den
v bíle oděné přírodě.
Trasy příštího ročníku přejezdu již povedou opět na hřebeny Krkonoš. Rádi přivítáme vedle věrných i další nové účastníky. Nashledanou
v sobotu 20. února 2021!
Jan Kocourek
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Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé (nesou bílá vejce), sussex (hnědá
vejce, vysoká užitkovost), vlaška a kuřice modrá, kohoutci, kačeny
pekingské (bílé brojlerové), moularden (kříženec pižmové a pekingské
kachny), husy bílé, krůty (kanadské širokoprsé brojlerové), holokrčky,
kalimera (selské brojlerové kuře), brojlerová kuřata, perličky.

Informace a objednávky:
Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
Tel.: 567 212 754, 567 214 502, Mob.: 731 701 331, 734 833 158
Volejte PO – PÁ: 7 – 15 hodin!
E-mail: info@prodej-drubeze.cz | www.prodej-drubeze.cz

SKI KLUB MASTERS
Úspěchy Ski klubu Masters
Rokytnice n. Jiz., z. s. v sezoně 2019/2020
Kopce máme ještě zasněžené, ale bohužel díky hrozbě koronaviru
nám byla zimní sezona předčasně ukončena a nyní si nepřejeme nic
jiného, než abychom všichni tuto situaci zvládli a přečkali ve zdraví.
Nastala nám tady tma jak lyžařská, tak společenská. Život jakoby se
zastavil, ale držme se starého dobrého rčení, které praví, že „na konci

každého tunelu je vždy světlo“. V té „sportovní tmě“ jsou pro nás lyžaře
Ski klubu Masters světlem dosažené výsledky v této sezoně.
Naším velkým světlem je nadějný a talentovaný Matěj Ponocný, který nám i v této zkrácené sezoně hodně zazářil.
Matěj se zúčastnil 19. zimní DEAF olympiády v italské S. Caterine,
která se konala ve dnech 12. - 21. 12. 2019. Svou účastí a výsledky se
Matěj zapsal do historie alpského lyžování závodníků s handicapem.
Mezi dospělými, i když je ještě v kategorii juniorů, obsadil v obřím slalomu 22. místo, v Super-G 24. místo a slalom bohužel nedokončil.
Po ukončení olympiády a návratu zpět do ČR byl celý tým, který se
olympiády zúčastnil, přijat u prezidenta ČR Miloše Zemana, v poslanecké sněmovně a osobně jim pogratuloval i premiér Andrej Babiš.
Matějova jízda v dosahování skvělých výsledků dále pokračovala
a z Evropských pohárů DEAF v Německu a Rakousku si přivezl další
zlato, stříbro a bronz.

Mezi závody si odskočil do Jilemnice na vyhlášení ankety Nejlepší
sportovec okresu Semily za rok 2019, kde 29. 1. 2020 převzal ocenění za 1. místo v kategorii handicapovaných sportovců a navíc získal prvenství v nově udělované ceně fanoušků.
V této anketě ocenění nezískal jen Matěj, ale dalším sportovním
světlem bylo ocenění pro Vladimíru Krejčí, která se stala nejlepším
Sportovcem roku, kdy v kategorii Masters sportovců získala 1. místo.

V kategorii Kolektiv dospělých se pak náš Ski klub Masters, z. s.
umístil na 5. místě.
Závodníci Masters zahájili zimní sezonu v rakouském středisku
Haus im Ennstal již v prosinci loňského roku, kde jsme získali první
bronz v podání Vlaďky Krejčí.
Velmi významnou akcí byly Zimní hry Masters v Innsbrucku
9. 1. – 19. 1. 2020, kde se jen sjezdového lyžování zúčastnilo 789 závodníků.
O stupně vítězů bojovali v lyžařském středisku Patscherkofel. Naši
závodníci na medailové pozice sice nedosáhli, přesto se i přes absenci tréninků díky nedostatku sněhu v konkurenci neztratili. Nejlepšího
umístnění dosáhl Jan Čermák svým 4. místem ve slalomu a Vlaďka
Krejčí svým 5. místem též ve slalomu. Naši další závodníci se se ctí
poprali s nástrahami olympijských tratí a všem patří velká gratulace
za jejich výkony.
Na medailové pozice v závodech Světového poháru Masters dosáhla i Hanka Ledvinová, která v letošní zkrácené zimě získala celkem
dvě zlaté medaile, jednu stříbrnou a jednu bronzovou a stala se
mistryní ČR Masters ve slalomu.
V letošní zimě byla, s ohledem na špatné sněhové podmínky, zrušena řada závodů, včetně našeho 8. ročníku Memoriálu Dr. Jana Vedrala FIS.
I když byla zima velmi krátká, dosáhli jsme opět velkých úspěchů.
Věříme, že příští zima bude na nadílku sněhu příznivější, že celkové klima zde bude zdravější a že budeme moci uskutečnit naše velké plány
a sny a nikdo a nic nás v jejich realizacích nebude brzdit. Ke sportovním úspěchům našich závodníků ze srdce gratulujeme.
Děkujeme za podporu a fandění všem našim sponzorům a příznivcům, děkujeme za skvělou reprezentaci našim závodníkům, vy všichni
jste pro nás světlem.
Přejeme Vám všem hodně zdraví, pevné nervy a „světlo na konci
tunelu“…
Za Ski klub Masters Rokytnice n. Jiz., z. s.
Vladimír Málek – předseda klubu
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Domov důchodců
Kluci v akci, Jan Kanyza a další splněná
přání klientů z Domova důchodců
Rokytnice nad Jizerou
Díky projektu Ježíškova vnoučata, který jistě není třeba představovat, se v letošním roce splnila mnohá přání i seniorům z našeho domova. Na prvním místě je tedy třeba poděkovat všem, kteří se do projektu
zapojili a vyslovená přání proměnili v radostnou skutečnost. Přání seniorů z rokytnického domova byla o těchto Vánocích velmi rozmanitá.
Někdo si přál dobrý čaj, další například pomůcky ke studiu, výlet do
kina či návštěvu cukrárny. Vyslovena zde však byla i přání poněkud
netradiční a skoro by se dalo říci „těžko splnitelná“. Nicméně všichni
dobře víme, že o Vánocích se přáním meze nekladou. Nechali jsme
tedy i přání setkat se s hercem Janem Kanyzou a uvařit si dobré jídlo
s Kluky v akci odplout do éteru s pevnou důvěrou v sílu ducha Vánoc.

Zanedlouho jsme byli mile potěšeni, když se ozvala redaktorka
Ivana Bernáthová z Českého rozhlasu Liberec s tím, že by rádi naší
klientce Dagmar splnili její přání a zprostředkovali jí setkání s Janem
Kanyzou. Setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře v prostorách
Muzea a Pojizerské galerie v Semilech. Paní Dagmar přijela na setkání
společně s několika přáteli z DD. Všichni s velkým zaujetím poslouchali
zajímavé a místy velmi humorné příhody ze života Jana Kanyzy, který
byl sám přáním paní Dagmar velice překvapen. Příjemné odpoledne
v Semilech bylo zpestřeno prohlídkou muzea s dlouhým pozastavením u gotické sochy tzv. Sytovské Madony, o které měl co říci i Jan Kanyza. Příjemné setkání bylo zakončeno zhruba po hodině a půl natřikrát ve dveřích se loučícím Janem Kanyzou.
Společné přání několika klientek z našeho domova, vidět
„Kluky v akci“ v jejich kulinářské akci přímo v našem DD, se splnilo
5. a 6. 2. 2020. Co by to však bylo za přání, kdyby v něm nebylo kousek tajemství. Tajemství „kluků v akci“ spočívalo v tom, že jsme do poslední chvíle tak úplně nevěděli, jak tato akce bude probíhat. Menší
rozpaky vyvolala informace, že u toho bude i televizní štáb a vaření
v našem domově se tak stane jedním z dílů jejich televizního pořadu.
Drobné napětí se však rozplynulo velmi rychle, a to záhy po příjezdu
Filipa Sajlera a Ondřeje Slaniny, tedy „Kluků v akci“, kteří společně se
svým štábem přivezli dobrou náladu a navodili příjemnou a uvolněnou atmosféru v celé jídelně DD, kde se v následujících hodinách přání
našich klientek plnilo. Cíl akce byl však nelehký, na jídelním lístku bylo
mnoho zabíjačkových dobrůtek: ovárek, zabíjačkový guláš, vepřový

jazyk, játra, škvarkové placky a křenová pomazánka. V poklidném tempu a s pomocí našich klientů celá akce vyvrcholila po cca 4 hodinách
servírováním a společnou večeří. Zklamáním by tato akce mohla být
snad jenom pro vegetariány či členy spolku na ochranu prasete domácího. Nikdo z těchto kruhů se však v daném prostoru a čase nevyskytoval, a tak si všichni mohli nechat bez výčitek svědomí chutnat a přání
našich klientek vyhodnotit za splněné z více než 100 %. Na druhý den
nás kluci opět navštívili a ochutnali pro změnu dobroty našich klientek
a aktivizačních pracovnic, které upřímně pochválili, čímž je velice potěšili podruhé. Kluci se také vydali na návštěvu několika klientů a klientek, kteří nemohli být přítomni při jejich vaření v jídelně, ale přáli si je
alespoň vidět a malou chvíli si s nimi popovídat. Poté už zbývalo pouze
požádat o podpis na památku a s vřelým díkem se s kluky rozloučit.
V televizi bylo vaření z Domova důchodců v Rokytnici nad Jizerou na
programu 22. 2. 2020 od 18.25 na programu ČT1.

Jsme velmi potěšeni tím, že letošní Ježíškova vnoučata nám přinesla
tyto krásné zážitky. Uznání a dík patří pochopitelně nejenom těm, kteří
plnili přání klientů DD Rokytnice, ale úplně všem, kteří se snaží plnit
přání druhých, a to nejenom o Vánocích. Nezapomínejme však, že aby
se přání mohla plnit, musíme se nebát je mít.
Mgr. Josef Novotný, Ph.D.

