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Rozcestník – zpravodaj obce Jestřabí v Krkonoších, občasník, evid. č. MK ČR E 21989

Číslo 1/VI – červen 2020 – vychází 5. 6. 2020 v Jestřabí v Krkonoších v nákladu 200 výtisků.
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Kontakt:

Obec Jestřabí v Krkonoších
Roudnice 42, 514 01 Jilemnice
Úřední hodiny OÚ
Pondělí
Středa

8:00–12:00
8:00–12:00

e–mail: obec@jestrabivkrk.cz
starosta@jestrabivkrk.cz
www: http://www.jestrabivkrk.cz/
Tel.:
481 582 729, 724 179 452

13:00–17:00
13:00–17:00

po domluvě i v ostatní dny

Účetní: Tamara Peterková

Zaměstnanci: Monika Leichterová, Miroslav Honců, Vladimír Votoček ml.

Přes zimní sezónu pro nás na penzionu Arnika dočasně pracovali: Alena Nováková, Hana
Fischerová, Marcela Altmanová, Iva Foltmanová, Anna Vrhelová, David Kozyk, Jiří Haase.

Zastupitelstvo: Starostka Bc. Zdeňka Haasová, místostarostka Senta Pokorná,
zastupitelé Dana Holcová, Kateřina Machotová, Mgr. Jana Nonnerová, Alena Nováková,
Bc. Karolina Pitrmanová, Helena Skálová, Jana Šmídová
Pověřenec obce Jestřabí v Krkonoších pro ochranu osobních údajů:
Petra Černá, tel.: 604 967 432, e–mail: petra.cerna@sms–sluzby.cz
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SLOVO STAROSTKY
Naši milí občané a ostatní čtenáři!

Zdravím Vás v rozpuku jarních krás narušených poněkud podivnou koronavirovou dobou.
Všichni jsme řadu týdnů zažívali něco, na co jsme nebyli připraveni, co neznáme a nikdy jsme
nezažili. Asi ani v duchu jsme si nepomysleli, že může takováto situace nastat, jak dalece
mohou být naše zajeté životy vykolejeny něčím takovým, jako je nějaký virus. Špatný účinek
byl umocněn rychlým rozpínáním mračen informací prostřednictvím rádia, televize, internetu.
Byli jsme neustále bombardováni zpravodajstvím o onom viru a jím způsobené nemoci. Svět
byl zasažen pandemií, Evropa a její srdce s ním, přicházela vládní nařízení, která měla a nadále
mají nekontrolované šíření koronaviru zabránit. Tato opatření zamíchala našimi životy, jistotami, hodnotami. Nevěděli jsme, co bude dál, co čekat, kam se situace bude vyvíjet. Mnozí
místní podnikatelé, zejména ubytovatelé, pociťují následky již nyní. Negativní ekonomické
důsledky této krize se budou teprve projevovat a jedním z nich bude i snížení daňových příjmů
do rozpočtů obcí a měst, které se v posledních několika letech zvyšovaly. I naše obec tedy bohužel bude nucena snižovat výdaje na investice, které jsme si na letošek naplánovali.
Oprava cesty Roudnice
Co však budeme určitě realizovat, je celoplošná oprava komunikace na Roudnici od krámu
kolem koupaliště na Dolení Roudnici po č. p. 36 v celkové délce 1200 m. Realizace probíhá
od půlky května a hotovo by mělo být ještě před letními prázdninami.
Předpokládaná hodnota zakázky činila 3 542 334,29 Kč včetně DPH.
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Pořadí uchazečů dle ceny
1.
2.
3.
4.

Název uchazeče

M– SILNICE, a. s.
EUROVIA CS, a. s.
STRABAG, a. s.
COLAS CZ, a. s.

Nabídková cena v Kč včetně DPH
2 607 183,37 Kč
2 883 560,68 Kč
3 356 131,82 Kč
3 904 509,07 Kč

Uzavřené výběrové řízení na stavební zakázku malého rozsahu bylo zahájeno 12. 2.
2020, kdy výzvou k podání nabídky bylo osloveno 8 dodavatelů, z nichž k 24. 2. podali
svoji nabídku 4 uchazeči. Téhož dne výběrová komise nabídky zhodnotila a vybrala vítěznou nabídku, tj. nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. Na tuto akci jsme rozhodnutím ministra životního prostředí získali dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR (dotační
výzva Podpora obcí ležících na území národních parků), a to ve výši 85 % vynaložených
nákladů. Vysoutěžená cena díla je 2 607 183 Kč, tedy vlastní prostředky obce ve výši 15 %
činí 391 077 Kč, dotace je 2 216 103 Kč.

Obnova vodovodu na Jestřabí
Na Jestřabí bylo nutno v dubnu uskutečnit obnovu části vodovodního potrubí kvůli korozi,
a to od obecního domu směrem dolů cestou pod č. p. 47 v délce asi 90 m, kde byl na konci
umístěn požární hydrant. Celkové náklady činily 150 000 Kč.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
V den uzávěrky obecního zpravodaje ještě nebyl určen nový termín svozu nebezpečného
odpadu, který stanovuje svozová firma Severočeské komunální služby. Plánovaný jarní svoz
byl zrušen z důvodu nouzového stavu. Svoz velkoobjemového odpadu, který organizuje obec,
bychom chtěli časově sladit (jako každoročně) právě se svozem nebezpečného odpadu, proto
vyčkáváme. Jakmile bude termín vyhlášen, určitě s předstihem budeme informovat letákem
na vývěsních tabulích po vsi, na úřední desce, na www.jestrabivkrk.cz, odešlu i SMS. Sledujte
aktuální informace.

Práce, které nejsou vidět, ale probíhají
Upravuje a doplňuje se návrh změny územního plánu č. 1 obce Jestřabí v Krkonoších, aby
mohl být pořizovatelem (odbor územního plánování a stavebního řádu městského úřadu Jilemnice) posunut znovu k posouzení dotčeným orgánům a následně k dohadování. Je to neuvěřitelně zdlouhavé a zdá se, že se proces nehýbe, nicméně věřím, že tu změnu jednou
dokončíme.
Dále je v přípravě projekt na přebudování průzkumného hydrogeologického vrtu na Jestřabí
na vrtanou studnu. Připravujeme osazení vodoměrů všem odběratelům vody z obecního vodovodu na Jestřabí (vizte dále informace ze zastupitelstva).
Zpracovává se nová podoba internetových stránek obce, a to zejména proto, aby splňovaly
požadavky zákona o přístupnosti, GDPR a internetového zabezpečení. S novou formou přijde
i nový vzhled, tak se nechme překvapit.
6
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Ochranné pomůcky a Liberecký kraj
Na tomto místě bych chtěla vyzdvihnout
aktivity Libereckého kraje, zejména pana
hejtmana Martina Půty, který velmi aktivně
a efektivně (na rozdíl od vládních představitelů a jejich zmatených a planých příslibů
ochranných pomůcek) zajistil urychlenou
výrobu nanofiltrů do textilních roušek a jejich distribuci přes hasičský záchranný sbor
do obcí, dodání desinfekce, za to patří díky
i jilemnickému starostovi a starostům Jilemnicka, díky nimž máme další roušky a respirátory kvality FFP2, které jsme mohli
alespoň v omezeném množství rozvézt občanům nebo na nejvíce inkriminovaná místa.
Shledávám jako velké štěstí, že žijeme
na vesnici, v řídce obydleném území, kde
jsme si přece jenom oproti obyvatelům měst
mohli během nouzového stavu volněji vydechnout, nemuseli jsme být zavření od rána
Jana Laumanová u šicího stroje
do večera v bytě a nudou nevědět, co počít.
Zde se náš dosavadní život tolik nezměnil.
Ale přesto je třeba být v takovýchto situacích zodpovědní a důslední v dodržování opatření,
která platila jak pro místní, tak pro množství chalupářů a chatařů, kteří měli to štěstí a mohli
nouzový stav trávit u nás. I zde platila všechna vydaná nařízení a věřím, že to nebylo chápáno jinak.
Současná ne úplně jednoduchá a spíše ponurá doba na nás na všechny klade svá břemena. Na některé ekonomická, další byli ovlivněni strachem z nemoci a nejistotou z budoucích dní, měsíců. Jiní trpěli tím, že nemohli pracovat, byli po řadu týdnů sociálně
izolovaní, včetně dětí, které přišly o svůj školní kolektiv. Další z Vás působili v tzv. první
linii, jako jsou zdravotníci, policisté, ale samozřejmě i prodavači, pošťáci, řidiči veřejné
dopravy a další, tedy pozice vystavené velkému riziku nakažení a také stresu. Ti všichni si
zaslouží obdiv a podporu. A pozitivní stránkou situace je, že tato doba nám dala šanci pomáhat a být lidskými víc, než tomu bylo v „normálu“, a je to mnohde vidět. Vážím si toho,
protože mnozí z vás si vzali činnosti sami na sebe – dobrovolně pomáhají tam, kde je to
potřeba. Nezištně, bez vidiny zisku a výhod, lidsky. Ať je to například „jen“ pomoc sousedovi s nákupem nebo ušití několika roušek, vyřčení dobrého slova či vyslechnutí obav druhého. Nebo cokoliv jiného. Podporujme se, protože jen tak vše dobře zvládneme.
Děkuji všem a mějme společně naději na zdravější zítřky!
Zdeňka Haasová, starostka
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ZPRÁVY Z OBCE
INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zkráceno; plná znění zápisů z jednání ZO k dispozici na www.jestrabivkrk.cz nebo k nahlédnutí na OÚ. Zápisy jsou upraveny ve smyslu směrnice EU GDPR (General Data Protection
Regulation – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), která vešla v platnost v celé Evropské unii dne 25. 5. 2018.
–jn–

Výběr informací z 12. zasedání ZO dne 20. 11. 2019

Zastupitelstvo obce schvaluje
– obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu dle předloženého návrhu.
Starostka seznámila zastupitele v souvislosti s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, s možností obcí přijmout nové OZV odpovídající platné právní úpravě, pokud obec
chce i nadále (od 1. 1. 2020) vybírat místní poplatky. K 1. 1. 2020 se nabytím účinnosti obecně
závazné vyhlášky o pobytu zároveň zruší vyhlášky dosud platné, a to OZV č. 2/2010, o místním
poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a č. 3/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity, obě ze dne 15. 12. 2010. Zastupitelstvo si určilo novou výši jednotné sazby za den pobytu,
maximální možná výše ze zákona pro rok 2020 je 21 Kč, od r. 2021 až 50 Kč. Dosud měla
obec stanovenu výši 2 Kč (za lůžko –ubytovací kapacita) a 10 Kč (den pobytu). Starostka
navrhla nově poplatek 15 Kč, k výši dospěla také po prověření nových výší těchto poplatků
v okolních obcích. Protinávrhy nebyly;
– obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů č. 4/2019 dle předloženého návrhu. Zastupitelům byl předložen návrh OZV č. 4/2019 o místním poplatku ze psů a tento byl projednán.
V souvislosti s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, je třeba revidovat OZV
obce Jestřabí v Krkonoších č. 1/2010, o místním poplatku ze psů. V novém návrhu OZV je
rozšířen okruh poplatníků držitele psa, kterými jsou navíc cizinci přihlášení na území ČR.
Poplatek navrhuje starostka ponechat stejný, tj. 100 Kč za psa/rok, za každého dalšího
150 Kč/rok, splatnost poplatku do 31. 3. příslušného roku;
– rozpočtové opatření č. 4/2019 ve shodné výši příjmů a výdajů 300 000 Kč. Toto rozpočtové
opatření upravuje rozpočet zvýšením příjmů o 300 000 Kč, a to 200 000 Kč na dani z přidané
hodnoty, o 100 000 Kč se zvýšil příjem z vodného. Výdaje rozpočtu se opatřením také navýšily
o 300 000 Kč, a to o 200 000 Kč na opravy a udržování místních komunikací, o 70 000 Kč na
sběr a svoz komunálních odpadů a o 30 000 Kč na platby daní a poplatků, které nebyly rozpočtovány.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí – informace starostky
– hospodářský výsledek provozu penzionu Arnika – květen, červen 2019: Starostka seznámila
zastupitele s příjmy, náklady a ziskem z provozování škol v přírodě na Arnice v květnu a červnu
2019 (7 pětidenních turnusů). Příjmy: 394 800 Kč, náklady: 307 248 Kč, zisk: 87 552 Kč.
Údaje jsou bez DPH;
8
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– nabídka na vybudování hřiště před Arnikou: Starostka představila zastupitelům naceněnou nabídku a projekt – vizualizaci možného řešení hřiště, rozmístění herních prvků na pozemku před
Arnikou od firmy Bonita, dětská hřiště, a seznámila s možností čerpání dotací z ministerstva
pro místní rozvoj;
– zpráva o hydrogeologickém průzkumném vrtu na Jestřabí: Starostka přetlumočila průběžné
zprávy obcí pověřeného hydrogeologa Ing. Lubomíra Vlčka o průběhu prací na hydrogeologickém průzkumném vrtu na Jestřabí na p. p. č. 407/3 v k. ú. Jestřabí v Krk. Vrt je vyvrtán do
hloubky 64 m. Do 21. 11. probíhá dlouhodobá nepřetržitá čerpací zkouška, hladina nastoupá do
výšky 10 m pod terén, zásobní objem vrtu je tedy cca 2 m3, vydatnost vrtu je 0,215 l/sec, tj. asi
18 m3 /den. S pramenní jímkou, která je na témž pozemku, se neděje nic, nedochází k ovlivnění
současného zdroje obecního vodovodu. Okolní vrty vrtáním ani čerpáním také nejsou ovlivněny,
každý den se měřily hladiny. Kvalita vody z nového vrtu se prověřuje, první vzorky ukazují na
přítomnost železa, dá se řešit odželezňovací stanicí. Do konce listopadu obdržíme zprávu o výsledcích hydrogeologického průzkumu, na základě které stanovíme další postup;
– informace o podání žádostí o dotace, výzva SFŽP č. 8/2019, Program Podpora obcí na území
národních parků, každoroční, 85% výše podpory, max. 5 000 000. Podali jsme žádost na plošné
opravy cest v obci v celkové hodnotě 4 363 635 Kč, z obecního rozpočtu by mělo jít 654 545 Kč
(15 %), dotace 3 709 090 Kč (85 %). Výzva je nesoutěžní, do vyčerpání finanční alokace a záleží na pořadí podaných žádostí;
– 20. 11. 2019 byla převzata z nájmu restaurace Pod Javoremv Křížlicích od bývalého nájemce Z. M.

Diskuse
Přítomný host Z. M. vznesl dotazy a připomínky k budování posilujícího zdroje pro obecní vodovod na Jestřabí. Ptal se, jestli je vyřešena majetková otázka vodovodu, kolik je připojených
odběratelů. Proč je provozování vodovodů v naší obci ztrátové, proč ho obec dotuje? Obec by
měla na prodeji vody vydělávat, jinak ti místní obyvatelé, co nejsou napojeni na obecní vodovod,
vlastně sponzorují ty, kteří připojeni jsou (myšleno přerozdělením daní od daňových poplatníků
– příjmy obce). Proč obec tahá vodu z Kákova? Z. M. má vody spoustu a už ji obci v minulosti
nabízel. Proč se zkrátka obec chová nehospodárně při provozování vodovodů? Má každý odběratel vodoměr? Tato otázka otevřela živou diskusi o vodovodu na Jestřabí, kde mají vodoměry
pouze penziony a nově připojený dům. Věc je historicky nevyjasněna, starostka uvádí, že obec
vystupuje jako vlastník a správce vodovodu, neboť má povolení k odběru podzemních vod, nechává dle zákona odebírat vzorky, stará se o infrastrukturu i zdroj, odkyselovací komora, vodojem
i zdroj jsou na obecním pozemku. Zastupitelstvo se věcí bude zabývat, aby narovnalo podmínky
všem odběratelům a nejasnosti z minula osvětlilo, přístup k odběratelům ujednotilo. Diskuse
o ceně vodného.
A. Nováková: Nešlo by umístit pod střechu márnice nádrže na dešťovou vodu? V létě často voda
na jestřabském hřbitově chybí. Asi je to možné, je třeba na márnici instalovat svody.
J. Šmídová: Až budou provedeny opravy cest, je třeba ke zmírnění rychlosti instalovat buď zpomalovací pásy anebo zabudovat do povrchů betonové žlábky, které řidiče také donutí zpomalit.
Kolem jejich domu jezdí auta a motorky i po rozbité cestě neúměrně rychle. K. Machotová:
Auta opravdu po opravených cestách jezdí velmi rychle, navíc jich jezdí větší počet, začíná to
9
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být nebezpečné, hlavně pro ty, co bydlí u cesty, je třeba instalace retardérů nebo alespoň dopravních značek. Starostka uvádí, že připravuje žádost na umístění značek, je toho více, takže z časových důvodů to ještě nemá dořešeno.
Z. M. měl dotaz na záruční dobu na rekonstrukci cesty v Křížlicích, tzv. „Elektrárenskou“. Cesta,
dle něho, už je ve špatném stavu, povrch se drolí, vyzdívky propustí – kameny– jsou uvolněné.
Starostka odpověděla, že záruka byla tříletá, rekonstrukce proběhla v r. 2016 v květnu. Povrch
obec reklamovala v r. 2017, firma Silkom uznala, že byly ucpané některé asfaltovací trysky,
proto provedla na některých místech opravu. Dále uvedla, že rekonstrukce cesty byla kontrolována technickým dozorem investora, který jakožto osoba odborná, neshledal v postupu firmy
žádné pochybení. Z. M. uvádí, že byl u toho, když penetrovaný povrch málo prostříkli asfaltem.
Z. Haasová odpovídá, že metoda, kterou oprava této cesty byla provedena, je penetrace, a ta se
musí udržovat, tzn. jednou za několik let povrch znovu nechat ploště obnovit tzv. „stříkanou“.
Z. M. dále upozorňuje na to, že cesta v Křížlicích od Brádlerů, co se letos opravovala metodou
asfaltobetonového koberce, není dobře provedena, násypy krajnic nejsou dostatečně zhutněny,
když se vyhýbají dvě auta, jedno se může v nezpevněném kraji propadnout. Starostka odpověděla, že průběh provádění díla byl odborně dozorován. Krajnice jsou pouze zemní a šíře cesty je
3 metry, na vyhýbání dvou aut není cesta projektovaná, k tomu slouží původní rozšířená místa
– např. „u hrobky – smrku“.
Výběr informací z 13. zasedání ZO dne 17. 12. 2019

Zastupitelstvo obce schvaluje
– rozpočet obce Jestřabí v Krkonoších na r. 2020 ve výši příjmů 6 748 000 Kč a výši výdajů
7 175 000 Kč se schodkem –427 000 Kč, který bude vyrovnán z rezervy z minulých let;
– střednědobý výhled rozpočtu obce Jestřabí v Krkonoších na roky 2021 a 2022;
– veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice na rok
2020, pověřuje starostku k jejímu podpisu, dále ZO schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu
obce Jestřabí v Krkonoších v roce 2020 ve výši 11 028 Kč městu Jilemnice, se sídlem Jilemnice,
Masarykovo náměstí 82, IČO: 275808. Příspěvek je poskytován na základě veřejnoprávní
smlouvy o příspěvku na spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2020 a je účelově
vázaný na zajištění spolufinancování pečovatelské služby v obcích ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu Jilemnice. Před schválením výše zmíněné veřejnoprávní smlouvy byla zastupitelům předložena důvodová zpráva „Spolufinancování pečovatelské služby v obcích ve
správním obvodu POU Jilemnice“. Na Jilemnicku dlouhodobě chybí služba zajišťující péči o seniory v jejich domácím prostředí. Pečovatelská služba Jilemnice po dohodě se spádovými obcemi
vyjednala navýšení kapacity služby o dva úvazky, aby zajistila péči i ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu Jilemnice. Tyto dva úvazky budou financovány z dotací Libereckého
kraje a s finanční spoluúčastí zainteresovaných obcí. Mezi městem Jilemnice a spádovými obcemi
bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o příspěvku na spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2020. Smlouva bude uzavírána vždy na dobu 1 kalendářního roku, tj. na dobu
určitou. Pečovatelská služba provede roční vyúčtování za využití služby, na základě kterého bude
vypočítána míra spolufinancování pro další období. Pro rok 2020 je stanovena částka příspěvku
obce na 45,38 Kč/obyvatele (dle údajů MV ČR o počtu obyvatel k 1. 1. 2019). Příspěvek byl vy10
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počten na základě kvalifikovaného odhadu vycházejícího ze zkušeností s financováním pečovatelské služby z rozpočtu města Jilemnice a ze stanovené vyrovnávací platby. Starostka dodává,
že potřebnost této služby i pro naše území je vysoká, což dokládají zkušenosti našich občanů,
kteří pečovatelskou službu v minulosti potřebovali, a bylo složité ji sehnat, buď z důvodu neexistence smluvního vztahu pro území, nebo pro malou kapacitu té které služby. O nabídce sociálních služeb a pečovatelské služby a o možnosti jejich využití našimi občany bude obecní
úřad informovat prostřednictvím zpravodaje, webových stránek aj.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí – informace starostky
– informace starostky o přijetí platby ze SFŽP – dotace na proběhlou opravu cesty 1510/1 v Křížlicích od Brádlerů ve výši 998 098 Kč;
– předání hospody Pod Javorem novému nájemci Z. H., do kuchyně bylo dokoupeno vybavení
v ceně 38 986 Kč (2 x kombinovaná chladnička, pultový mrazák, fritézy, mikrovlnka, myčka
nádobí);
– v řešení je oprava vodovodu na Roudnici u čp. 37 k čp. 9 – zarostlé spojky (námět zastupitelky:
bylo by dobré alespoň zakreslit trasy vodovodů do ortofotomapy);
– 16. 12. schůzka s pracovníky chaty Arnika – plánování zimní sezony, stav personálu, dosavadní
správce J. H. již dál nechce nepokračovat, bude pouze jako obsluha kotle;
– studie zateplení budovy obecního úřadu: Starostka se informovala na dotační možnosti na zateplení budovy obecního úřadu u Ing. Davida Tauchmana, Ekopoint Studenec, který vypracoval
jednoduchou finanční studii. Zateplení objektu (okenní a dveřní výplně, plášť budovy, stropy)
je naceněno na 1 140 000 Kč, ostatní úpravy, opravy (terén, podhledy, žlaby 200 000 Kč, nový
tepelný zdroj (čerpadlo): 900 000 Kč, zpracování projektu a administrace dotace 275 000 Kč.
Celkové náklady: 2 475 000 Kč, z toho dotace 1 150 000 Kč, vlastní zdroje 1 325 000 Kč. Příjem žádostí je do konce ledna 2020, v rozpočtu na r. 2020 se s částkou nepočítá. Vzhledem
k tomu, že celková částka se zdá zastupitelům na možnosti naší obce dosti vysoká a dotační
podpora relativně nízká, nechceme zatím do projektu jít a prověříme jiné možnosti opravy
obecního úřadu.
Výběr informací ze 14. zasedání ZO dne 28. 1. 2020

Zastupitelstvo obce schvaluje
– podání žádosti o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory 2 Regionální rozvoj, program 2.1 Program obnovy venkova na projekt „Stavební úpravy a změna vytápění společenského domu Křížlice čp. 48“ o celkové výši nákladů 500 000 Kč, a zároveň schvaluje
vyčlenění vlastních finančních prostředků z rozpočtu obce na spoluúčast financování tohoto
projektu ve výši 150 000 Kč, tj. 30 % z celkových nákladů projektu. Loni a předloni nám v tomto
programu nebyla poskytnuta dotační podpora, záměr je připravený: ve víceúčelové budově
v Křížlicích Pod Javorem se jedná o stavební úpravy prosklené štítové stěny jejím zazděním
a zateplením, instalací nového menšího okna, renovace podlahové krytiny schodů do patra
a v předsálí, povrchová úprava parket na sále, výměna akumulačních kamen za radiátory a výměna krbových kamen na chodbě, výměna plechové krbové vložky s výměníkem a opláštěním
v restauraci, vyvložkování komínů. Celkové náklady jsou odhadnuty na 500 000 Kč.
11
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Zastupitelstvo obce neschvaluje
– žádost pana L. K. o pronájem garáže v budově zdravotního střediska a knihovny na Jestřabí
vpravo. Jedná se o krátkodobý pronájem (2– 3 měsíce) pro skladování materiálu při rekonstrukci rekreační chalupy. Zastupitelstvo žádost projednalo, starostka uvedla, že nyní garáž využívá obec jako sklad techniky, ani v jiných obecních objektech v současné době volné místo
není.
– žádost p. L. G. o prodloužení nájmu pozemků p. p. č. 160, 161, 164/1 a 164/3 vše v k. ú. Roudnice v Krkonoších. Dále neschvaluje prodloužení nájmu ani u ostatních pozemků p. č. 157,
158, 159 v k. ú. Roudnice v Krkonoších pronajatých dle smlouvy o nájmu pozemků uzavřenou
na dobu určitou od 22. 11. 2017 do 31. 12. 2019 a pověřuje starostku oznámením o ukončení
nájmu pozemků dosavadnímu nájemci, kterým je paní L. G. Kontrolou pozemků bylo průběžně
zjištěno, že nedocházelo nájemcem k plnění povinnosti plynoucí ze smlouvy, kterou bylo udržování travnatých částí pozemků sečí dvakrát ročně.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí – informace starostky
– o výsledcích hydrogeologického průzkumného vrtu na p. p. č. 407/3 v k. ú. Jestřabí v Krkonoších. Cílem průzkumného vrtu bylo zajistit doplňkový zdroj pitné vody pro veřejný vodovod.
Podrobnou zprávu o výsledcích průzkumu obec obdržela od zhotovitele (Vodní zdroje Chrudim,
spol. s r. o., Ing. Lubomír Vlček) koncem prosince r. 2019. Základní informace ze zprávy:Vrt
je hluboký 64 m, vrt byl vystrojen trubkou PVC o průměru 160 mm, obsypán a proběhla cementace vrchní části (11 m). Následovala ověřovací čerpací a stoupací zkouška, kterou se prokázalo nastoupání hladiny vody ve vrtu na 9,8 m pod terénem. Poté v listopadu následovala
dlouhodobá čerpací zkouška (14 dní), při níž se nepřetržitě odčerpávala z vrtu voda. Zkouškou
se prokázala využitelná vydatnost vrtu na 0,2 l/s, krátkodobě okolo 0,5 l/s. Před a v průběhu vrtání i čerpání byly sledovány stavy hladin vody v nedalekých studních i v pramenní jímce, současném zdroji obecního vodovodu. Vrtnými pracemi nebyly významněji ovlivněny tyto
sledované zdroje. Z průzkumného vrtu byly také odebrány vzorky vody na rozbory, proveden
byl i úplný rozbor dle vyhlášky. Vodu z vrtu bude možné využívat pro vodárenské zásobování
po její předchozí úpravě odradonováním, chlorací a popř. zvýšením tvrdosti. Závěr zprávy zní:
doporučujeme přebudovat průzkumný hydrogeologický vrt na jímací objekt charakteru studny
(na vrtanou studnu – podléhá stavebnímu řízení). V případě přebudování vrtu na studnu se předpokládá dotační podpora. Dotaz Z. M.: Jak je to s platbami za vodu na Jestřabí? Starostka: Dnes
platí pouze ti, co mají vodoměr, jsou to penziony, kulturní dům a jedna novostavba. Zastupitelstvo ve věci osazení všech odběrných míst vodoměry zatím nerozhodlo. Další dotaz Z. M.: Jaká
by měla být cena za vodu, aby byly náklady s příjmy vyrovnané? Starostka: Cena by musela
být 47 Kč/m3 (Křížlice, Roudnice). Avšak na Jestřabí jsou nyní provozní náklady na vodu
2 Kč/m3, protože voda je z jímky přiváděna do vodojemu gravitačně bez čerpadla a zásobování
je také gravitační. Starostka na příští jednání zastupitelstva pozve odborníka, vodohospodáře,
p. Petra Hanuše, KrVaK, s. r. o., Horní Branná, aby zodpověděl další dotazy;
– o povinnosti provést mostní prohlídku: Dle zák. o pozemních komunikacích jsme povinni nechat provést mostní prohlídku, jedná se most přes Jizerku v Křížlicích, tzv. „U lávky“, most je
v evidenci majetku obce, nabídky mostních prohlídek se cenově liší, ohledně dodavatele se
12
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zařídíme dle referencí, provedeno bude na jaře.

Informace o chystaných kulturních a společenských akcích (D. Holcová, Z. Haasová)
– 28. 2. 2020, pátek od 18:00, Jestřabí – obecní dům: Z pohádky do pohádky (miletínští ochotníci)
– 1. 3. 2020, neděle – Roudnická šína (3. ročník)
– 7. 3. 2020, sobota od 14:00 – Křížlice, Pod Javorem – maškarní bál, od 20:00 hasičský ples
– 13. 3. 2020, pátek od 19:30 – Jestřabí, obecní dům – Do naha!, jilemničtí ochotníci, předpremiéra
– 18. 3. 2020, středa od 14:30 – Roudnice, obecní úřad – Svazek Jilemnicko – zhodnocení analýzy strategického plánu rozvoje mikroregionu Jilemnicka (D. Ouhrabková)
– 25. 4. 2020, sobota od 9:00 – Jestřabí, obecní dům – ping-pongový turnaj
– 12. 9. 2020, sobota – Křížlické podletí
Výběr informací z 15. zasedání ZO dne 26. 2. 2020

Zastupitelstvo obce schvaluje
– vypracování projektu na vrtanou studnu Ing. Lubomírem Vlčkem. Starostka seznámila zastupitelky s výsledkem schůzky s hydrogeologem (výsledky hydrogeologického průzkumu, vydatnost vrtu, jeho využití, rozbory vody). Ze schůzky vyplynulo, že nový vrt na p. p. č. 407/3
v k. ú. Jestřabí by vzhledem ke své vydatnosti sloužil jako doplňkový zdroj ke stávajícímu
zdroji, je doporučeno vrt přebudovat na vrtanou studnu. Na dnešní zasedání byl pozván vodohospodář (fa KrVaK s. r. o., Horní Branná) pan Petr Hanuš, aby seznámil zastupitelky s dalším
postupem při realizaci vrtané studny a aby zodpověděl všechny otázky, které se tohoto projektu
týkají. Odborně bylo odpovězeno na majetkoprávní dotazy ohledně vodovodu, na provozní
otázky, diskutovány byly zákonné povinnosti provozovatele a vlastníka vodovodu, předmětem
jednání byla cena vodného, kalkulace ceny vodného a jeho výběr, osazení vodoměrů, nastavení
stejných podmínek všem odběratelům. P. Hanuš zpracuje odůvodnění, kterým budou před instalací vodoměrů obesláni odběratelé;
– osazení všech odběratelů pitné vody z veřejného vodovodu na Jestřabí vodoměrnou soustavou;
– uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava komunikace na p. p. č. 781
v k. ú. Roudnice v Krkonoších“ s vítězným uchazečem M – Silnice a. s., oblastní závod SEVER,
Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868 za vysoutěženou cenu 2 607 183,37 Kč včetně
DPH, a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. Jde o plošné opravy cesty na Roudnici od
obchodu po čp. 36 v celkové délce 1 200 m, probíhalo uzavřené výběrové řízení – výzvou k podání nabídky bylo dne 12. 2. 2020 osloveno 7 firem, z toho 4 uchazeči podali svoje nabídky.
Ukončení podání nabídek bylo v 15:00 hod. 24. 2. 2020. Otevírání obálek a hodnocení nabídek
(starostkou jmenovaná hodnoticí komise: Ing. arch. J. Jirouš, Senta Pokorná, Zdeňka Haasová,
Miroslav Honců) proběhlo týž den vzápětí po ukončení podání nabídek;
– dar 5 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Křížlice na pořádání akcí pro děti. Starostka obdržela
žádost od Sboru dobrovolných hasičů Křížlice žádost o finanční dar ve výši na činnost zájmového sdružení. Vzhledem k tomu, že dobrovolní hasiči vykazují činnost, např. dělají akce pro
13
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děti (karneval, program o čarodějnicích, dětský den, mikulášskou besídku, spolupracují na
Křížlickém podletí a Roudnické šíně), kde zajišťují občerstvení (rekonstruovali si pojízdný
prodejní stánek na občerstvení), je vhodné tuto činnost podpořit. Před hlasováním nahlásily
střet zájmů zastupitelky Z. Haasová, K. Machotová, J. Nonnerová, K. Pitrmanová, H. Skálová
– členky SDH Křížlice;
– inventarizační zprávu za rok 2019;
– vyvěšení tibetské vlajky na budově obecního úřadu dne 10. 3. 2020 v rámci kampaně Vlajka
pro Tibet. Spolek Lungta opět vyzval obce k připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“, kdy
se 10. března vyvěšuje tibetská vlajka jako připomenutí 61. výročí krvavě potlačeného povstání
tibetského lidu proti čínské okupaci, ale celkově také jako projev solidarity s bojem proti
pošlapávání lidských práv na celém světě.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí – informace starostky
– 4. 4. 2020 akce Ukliďme Česko – celostátní úklidový den;
– zadána přestavba webových stránek u firmy Galileo – stránky jsou zastaralé vzhledově
i funkčně;
– podána žádost na úřad práce o poskytnutí finančního příspěvku na vytvoření pracovního místa
na veřejně prospěšné práce pro dlouhodobě nezaměstnané – od 1. 4. 2020 by měl nastoupit
jeden zaměstnanec;
– objednána mostní prohlídka mostu přes Jizerku (firma Mosty Hofman, Úpice, cena cca
10 000 Kč);
– změna územního plánu – pořizovatel připravuje dohadovací řízení s dotčenými orgány státní
správy kvůli některým plochám. Z 12 ploch je navrženo k vyřazení cca 8. Projektant dle pokynů
pro dopracování dokončuje návrh, aby mohl být posunut k dotčeným orgánům a především
předložen krajskému úřadu.

Usnesením Vlády ČR č. 274 ze dne 24. 3. 2020 bylo po dobu trvání nouzového stavu
uloženo místním samosprávám, tedy obcím, konat zasedání zastupitelstva, pouze
pokud je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo
ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám, a to prostředky komunikace na dálku umožňujícími
účast členů zastupitelstva na zasedání v reálném čase; účast osobní přítomnosti veřejnosti na zasedání tímto byla vyloučena.
Harmonogram jednání zastupitelstva obce Jestřabí v Krkonoších od června 2020
19/2018–2022
20/2018–2022
21/2018–2022
22/2018–2022
23/2018–2022
24/2018–2022
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17. 6. středa
25. 8. úterý
23. 9. středa
20. 10. úterý
18. 11. středa
15. 12. úterý

18:00
17:00
18:00
17:00
18:00
17:00
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NOVĚ I PRO NAŠE OBČANY

Můžete dál žít doma, i když se stanete závislými na pomoci druhých. Kromě rodiny a blízkých Vám v tom může pomoci Pečovatelská služba Jilemnice. Služba je zajištěna kvalifikovanými pečovatelkami, které Vám pomůžou tam, kde již Vaše schopnosti nestačí. Na základě
veřejnoprávní smlouvy města Jilemnice s obcí Jestřabí v Krkonoších nově poskytujeme tuto
péči také ve Vaší obci.
S čím pomůžeme?
● se zvládáním běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání, přesunech a orientaci v prostoru)
● při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
● s přípravou stravy nebo pomoc při zajištění stravy (nákupy, servírování a ohřívání jídla)
● při zajištění chodu domácnosti (pomoc s drobným úklidem, praním prádla)
● se zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím (procházky, doprovody)

PEČUJEME, NEROZVÁŽÍME OBĚDY ANI NEMYJEME OKNA!
Pečovatelská služba města Jilemnice je odbornou službou, která zajišťuje péči o osoby,
které již nejsou schopny se o sebe postarat samy.
Cílem pečovatelské služby je, abyste zůstali co nejdéle v domácím prostředí, na které jste
zvyklí, a nemuseli do pobytových zařízení. Službu začneme poskytovat poté, co s Vámi jako
uživatelem domluvíme podmínky poskytování a uzavřeme smlouvu. Službu si hradíte dle
platného sazebníku úhrad. V současné době je to částka 120 Kč za hodinu péče.
KONTAKTUJTE NÁS NA TEL.: 739 861 544 NEBO 481 543 137.
Na spolupráci se těší vedoucí Pečovatelské služby Jilemnice Bc. Ilona Otáhalová a tým
kvalifikovaných a spolehlivých pracovníků.
SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OBYVATELE ORP JILEMNICE

Každý z nás se může ocitnout v nepříznivé životní situaci, kdy potřebuje pomoc a podporu.
Existuje systém sociálních služeb, které nám takovou situaci mohou pomoci zvládnout či překonat. Tyto služby jsou z větší části financovány státem. Obce přispívají na provoz služeb,
které jsou pro území nezbytné. A aby bylo zřejmé, které služby jsou nezbytné, vytvořily si
obce svou základní síť sociálních služeb ORP Jilemnice, viz přiložený přehled. Služby zařazené v této síti jsou k dispozici pro obyvatele ORP Jilemnice. Obce ORP Jilemnice se dohodly,
že od roku 2020 se budou podílet na financování sociálních služeb společně. To znamená, že
městu Jilemnice převedou peníze a město Jilemnice tyto peníze rozdělí sociálním službám.
Služba bude muset prokázat, kolika obyvatelům ORP Jilemnice službu poskytuje, jaká je nákladovost služby a na co poskytnutou dotaci použila. Město Jilemnice každoročně zpracuje
přehled čerpání finančních prostředků, aby každá ze zapojených obcí viděla, jak jsou služby
v území využity.
15
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ROZPOČET OBCE JESTŘABÍ V KRKONOŠÍCH NA ROK 2020
PŘÍJMY
Daňové příjmy:
Daň z příjmu fyzických osob placená plátci
Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
Daň z příjmu právnických osob
DPH
Poplatky ze psů
Pobytové poplatky
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Daňové příjmy celkem:
Běžné příjmy:
Vodné
Prodej pytlů a známek na odpad
Zpravodaj Rozcestník
Nájemné nemovitostí
Nájemné z hrobového místa
Běžné příjmy celkem:
Dotace:
Dotace na výkon státní správy
Dotace na opravu cesty Roudnice obchod– Slunečná
Dotace celkem:
PŘÍJMY CELKEM

ČÁSTKA V KČ

950 000
40 000
70 000
800 000
1 700 000
3 000
120 000
4 000
550 000
4 237 000
300000
120 000
10 000
24 000
5 000
459 000

68 000
1 984 000
2 052 000
6 748 000

VÝDAJE
ČÁSTKA V KČ
Nájemné Státnímu pozemkovému úřadu
1 000
Místní komunikace – opravy a udržování
2 500 000
Místní komunikace – zimní údržba
150 000
Příspěvek na autobusovou dopravu Lib. kraji
22 000
Vodovody– provoz
300 000
Vodovody – posílení zdroje Jestřabí, rekonstrukce Roudnice
1 000 000
Dárkové balíčky (jubilea, balíčky k Mikuláši, pohoštění)
15 000
Knihovna Jestřabí (el. energie+úklid+odměna)
10 000
Veřejné osvětlení (el. energie, údržba, výměna)
300 000
Odpadové hospodářství (komunální, tříděný, nebezpečný, velkoobjem)
200 000
Péče o vzhled obce, veřejná zeleň
50 000
Požární ochrana (povinný §)
67 000
Rezerva na krizové situace (povinný §)
67 000
Členské příspěvky (Svazek Jilemnicko, Svazek Krkonoše, MAS, SMS ČR…) 20 000
Kompostování
15 000
22
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Pojištění budov, techniky (pov. ručení)
60 000
Starosta odměna + odvody
635 000
Zastupitelé odměny + odvody
84 000
Platy zaměstnanců + odvody
1 071 000
Ochranné pomůcky
4 000
Zpravodaj Rozcestník
15 000
Drobný hmotný majetek zahrn. do evidence majetku
20 000
Nákup spotřebního materiálu (kancelářský, drogerie…)
20 000
Elektrická energie OÚ
50 000
Pohonné hmoty, maziva
40 000
Služby pošt, internet, telefon
60 000
Školení, vzdělávání
4 000
Nákup ostatních služeb (údržba softwaru PC, webové stránky, právní služby…)100 000
Územní plánování
100 000
Opravy a udržování
100 000
Příspěvek na sociální služby
45 000
Záležitosti kultury
50 000
VÝDAJE CELKEM
7 175 000
Příjmy: 6 748 000 Kč
Výdaje: 7 175 000 Kč
Rozdíl: -427 000 Kč bude financován z rezervy z minulých let

Tento rozpočet byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2019 pod usnesením č. 76/2019.
Zpracoval: Tamara Peterková (účetní OÚ),
Bc. Zdeňka Haasová (starostka obce), finanční výbor
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NABÍDKA ROZVOZU OBĚDŮ

NABÍDKA ROZVOZU OBĚDŮ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
VČETNĚ SENIORŮ A DĚTÍ
● Do naší obce zajišťuje Kantýna Poniklá, Jitka Patřínová, tel: 739 612 520.
● Cena oběda: 85 Kč
● Objednávku lze provést telefonicky, den předem od 12 do 19 hodin, obědy budou rozváženy
ve vlastních označených jídlonosičích.
● Výběr ze dvou jídel, jídelníček na stránce www.kantynaponikla.com

Z DOBY KORONAVIROVÉ

Šiju, šiju huboroušky, proti virům nemám zkoušky…

Ani my v našem zpravodaji nemůžeme nepřipomenout to, co jste po několik týdnů slýchali
ze všech médií. Je to domácí šití látkových roušek, do kterého se s nevídanou vervou pustil,
kdo mohl, aby nedostatkovými a tolik potřebnými ochrannými prostředky zásobil sebe, svou
rodinu a šil dále pro ty, co je potřebují, zejména pro povolání ve styku s veřejností. Jinak tomu
nebylo ani v naší malé obci. Obecní úřady byly vyzvány hejtmanem Libereckého kraje, aby
zahájily výrobu roušek a koordinovaly vše potřebné – distribuci, přerozdělování materiálu,
přijímání roušek a dodávku na potřebná místa.
Je neuvěřitelné, jak se slovo rouška stalo heslem dobrých skutků, sounáležitosti nás, lidí
v nouzi. Tedy něčeho pěkného, co hnusný virus také dokázal přinést – probudil v lidech solidaritu s ostatními a lidskost v nás. Je třeba se o tom zmiňovat a děkovat. Švadlenky neúnavně
šily, zadarmo, z materiálu vlastního nebo druhými zase pro tyto účely věnovaného, bez nároku
na odměnu. Někteří se zapojili do skupin vznikajících na sociálních sítích, aby se vzájemně
podporovali, předávali si rady, zkušenosti, tipy, hecovali se k výkonům. Mnohé švadleny našily roušek desítky, ba i stovky. Jen skrz obecní úřad naší obce prošly výrobky osmi žen ze
všech místních částí, které prostřednictvím obecního úřadu věnovaly dále. Celkově se roušek
24

ROUDNICE-ROZCESTNÍK-030620.qxp_Sestava 1 03.06.20 11:29 Stránka 25

sešlo kolem 400 ks. Těmito rouškami jsme nejprve podělili naše nejohroženější občany, tedy
osoby nad 70 let, dále osoby, které přijdou do styku s veřejností, jako je např. prodavač v obchodě, zaměstnanci, jednotka hasičů. Několik kusů dostala paní doktorka. Na sběrné místo
v Jilemnici jsme odevzdali cca 40 roušek. Víme, že mnohé z Vás našily množství roušek i pro
tolik exponované místo jako je nemocnice v Jilemnici, kde roušky s povděkem přijali. Je však
řada vás, šiček, které jste vlastnoručně zhotovené roušky odevzdávaly přímo tam, kde byly
a jsou potřeba, aniž jsme se o tom na obecním úřadě dozvěděli, i Vám díky.
Napadlo nás, inspirováni tzv. „rouškovníky“, vznikajícími po celé republice, že jakousi
obdobu rouškové samoobsluhy zavedeme i u nás. Začali jsme tedy roušky opakovaně po několika kusech připínat na vývěsní tabule, odkud si je mohl vzít pro svoji potřebu kdokoli.
A roušky mizely a mizí i nyní, dosud jich takto bylo rozdáno asi 80 ks. A dokonce na tato
místa začali lidé sami své přebytky roušek dávat též k dispozici, za což rovněž děkuji. Musíme
si pomáhat a myslím, že to dokážeme. Došla jsem i k závěru, že někteří si neumí nebo nechtějí
pro svou skromnost o pomoc říct, aby snad neobtěžovali. Ale to není na místě. Dnes jsme
ochotni si vzájemně pomoci, pomoc nabízíme druhým a radostí a odměnou je, pokud je naše
pomoc využita. Tak bych si moc přála, aby nám tato snaha a ochota pomoci vydržela v srdcích
i pro dobu, kdy nouzový stav skončil. A všem, kdo pomáhají bez vidiny zisku, z obyčejných
morálních, lidských důvodů, ať již ušitými rouškami, poskytnutým materiálem, dovozem nákupu či léků nebo milým slovem a povzbuzením prostě DĚKUJI!
Zdeňka Haasová, starostka

Zuzka Haasová

Jeden z našich obecních rouškovníků
25
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VAROVÁNÍ POLICIE ČR

Varování pro seniory před okradením nebo podvodným jednáním
pachatelů trestné činnosti
Policie České republiky varuje seniory před možným okradením nebo podvodným jednáním pachatelů trestné činnosti, kdy objektem zájmu jsou právě senioři většinou přímo
v místě svého bydliště. Podvodníci využívají různé záminky k okradení nebo vylákání peněz
od seniorů, kdy je kontaktují osobně nebo telefonicky, většinou s nabídkou různých služeb
anebo pod smyšlenou legendou:
Nabídky řemeslných služeb:
● broušení nožů, nůžek atp.
● výměny okapů nebo jiné práce na domě
● výměna zámku u dveří (prodej a nabídka montáže bezpečnostního zámku, kdy se však
jedná pouze o běžný zámek)
● kontrola komínů (výměna vložkování komínu i přesto, že to není nutné)
Pachatel požaduje za službu přemrštěné ceny nebo mnohonásobně vyšší částku, než žádal
před započetím práce. V případě odporu seniora ohledně zaplacení pachatel vyhrožuje mnohdy
i fyzickým napadením, v některých případech vyvíjí nátlak na seniora i více pachatelů. Ve
snaze získat od seniora požadovanou částku jsou pachatelé ochotni jej odvézt i k bankomatu,
aby zde vybral finanční hotovost.
Nabídky levných energetických služeb nebo pojištění v místě bydliště:
● levnější plyn nebo elektřina
● pojištění – životní, zdravotní, proti pohromě, spoření apod.
Pachatel při vpuštění do domu nechává úmyslně otevřené vchodové dveře pro spolupachatele, poté obvykle vyzve seniora, aby mu ukázal plynové připojení, pojistky, hlavní uzávěr
vody apod. a ve chvíli, kdy se senior vzdálí z domácnosti, druhý pachatel vnikne do jeho bytu
a odcizí nalezené cennosti. V některých případech pachatel vyšle seniora do jiné místnosti,
třeba koupelny, aby pouštěl vodu, nebo k televizi, kterou má senior zapínat a vypínat dle jeho
pokynů. Pachatel mezitím prohledá ostatní místnosti a odcizí peníze nebo vše cenné.
Legendy:
● vnuk v nouzi (nejčastější legenda)
● přeplatek za plyn, elektřinu nebo vodu – (falešný plynař, elektrikář nebo vodař)
● údajné těžké životní nebo mimořádné situace – (vylákání peněz na operaci dítěte, na
různé služby, pokuty a poplatky, neboť pachatel u sebe zrovna nemá hotovost)
Nejčastější legendou je „vnuk v nouzi“ – pachatel telefonuje na pevnou linku (výjimečně
na mobilní telefon), kdy se vydává za vnuka a žádá finanční pomoc, neboť se dostal do velkých problémů, nebo vypráví, že má možnost výhodné koupě vozidla, bytu apod. a nemá dostatečnou finanční hotovost. Pokud senior sdělí, že nemá takovou finanční hotovost, je často
nucen poskytnout šperky nebo jiné cennosti. Pachatel sdělí, že peníze nebo cennosti vyzvedne
u seniora řidič taxislužby, kterému má poškozený vše předat, v některých případech si pro
požadované věci má přijet známý falešného vnuka.
26
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V případech, kdy se za seniorem dostaví falešný plynař, elektrikář nebo pracovník vodáren
(většinou dva pachatelé) s legendou vrácení přeplatku, nejčastěji ve výši okolo 1 000 Kč, kdy
však má u sebe pouze větší bankovku, kterou potřebuje rozměnit. Poškozený tedy jde na místo,
kde má uloženou finanční hotovost, což vidí pachatel, který následně odvede pozornost seniora
sepisováním formulářů a druhý nepozorovaně z tohoto místa odcizí zbylou hotovost. K vrácení
přeplatku nakonec nedojde, neboť pachatel vyzve poškozeného, aby mu předložil další dokumenty, kdy on mezitím nepozorovaně opustí domácnost. V drtivé většině nabízí přeplatek žena.
Aktuálně v době nouzového stavu
Podvodníci bohužel využívali krizové situace a obohacovali se na osaměle žijících seniorech pod záminkou nabídky zdravotní péče, přípravků na posílení imunity i s nabídkou pomoci při každodenních činnostech, jako je nákup.
Legenda:
● nabídka zdravotní preventivní péče – měření teploty (nejprve nabídnuto telefonicky, poté
osobní návštěva pachatele u seniora doma)
Upozorňujeme, že žádné kontrolní měření teploty u seniorů v České republice v jejich
domácím prostředí neprobíhá! Pachatel se pouze pokouší dostat do domácnosti seniora
s úmyslem jej okrást.
Pokud využije senior nabídky pomoci v podobě nákupu, doporučujeme:
● Ověřit si, zda se jedná o organizace zřízené obcí nebo neziskovou organizací, požadujte
předložení průkazu o tom, že se skutečně jedná o zaměstnance takové organizace. Vyžádejte si telefonní kontakt, na kterém si můžete danou osobu ověřit.
● Mějte předem připravený seznam věcí, které potřebujete nakoupit, zařídit, obstarat.
● Nepůjčujte svou platební kartu a pokud možno mějte připravenu přesnou finanční hotovost za požadovaný nákup či službu.
● Při převzetí nákupu nepouštějte cizí osoby do bytu, k tomu využijte společné prostory
domů, u rodinných domů využijte možnosti předání nákupu přes plot.
Zároveň upozorňujeme, že v současné době neprobíhá žádná veřejná sbírka, která by se
zaměřovala na výběr peněz v souvislosti s opatřeními proti COVID-19. Neposkytujte k těmto
účelům žádné finanční dary!
Policie ČR apeluje na seniory, aby byli obezřetní a nedůvěřovali neznámým lidem,
kteří je osloví v místě jejich bydliště. Pokud se již senior rozhodne cizí osobu vpustit do
svého bytu, tak by neměl být doma sám (zavolejte příbuzným, přátelům nebo sousedům
a požádejte je, zda by nemohli přijít, do té doby nikoho dovnitř nevpouštějte, popřípadě
se dohodněte s cizí osobou na jiném termínu návštěvy).
Seniorům doporučujeme, aby si pořídili na dveře do bytu bezpečnostní řetízek, který
udrží dveře jen pootevřené a tak budou moci vyřídit některé věci bezpečněji.
V případě podezření, že jste se setkali s podvodníkem, neváhejte neprodleně kontaktovat Policii České republiky na tísňové lince 158.
27
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„PŘIĎTE POBEJT!“

Místní akční skupina „Přiďte pobejt!“, z. s., působí
v našem regionu již patnáct let. Zaměřuje se na podporu a rozvoj území prostřednictvím rozdělování evropských dotací, ale i organizací komunitně
prospěšných aktivit.
Během roku 2019 jsme podpořili 15 úspěšných žadatelů a do území tak prostřednictvím jejich projektů,
zaměřených např. na sociální služby, prorodinná
opatření, podnikání na venkově, vzdělávání a bezpečnost dopravy, bylo rozděleno dalších 15
milionů Kč.
„MASka“ je také sama realizátorem rozvojového projektu na podporu vzdělávání – Místního akčního plánu vzdělávání Jilemnicko, do kterého jsou zapojeny ZŠ, MŠ a ZUŠ z celého
našeho regionu. Nastavujeme zde spolu cestu k cíli, ke kterému se chceme společně ubírat
a zvyšujeme tak kvalitu vzdělávání našich dětí a mládeže. Nově se též snažíme úzce spolupracovat s organizacemi, které působí v oblasti vzdělávání neformálního, tedy s poskytovateli zájmových kroužků.
Od roku 2017 jsme tak dokázali do území rozdělit 66 449 091 Kč, započítáme-li i projekty,
jejichž realizaci poskytujeme administrativní podporu (projekty MŠ, ZŠ a školských zařízení
ve zjednodušeném režimu vykazování– šablony), pak dosahujeme na částku ve výši
86 198 700 Kč. Toto představuje cca 2 600 Kč, resp. 3 700 Kč na obyvatele MAS.
MASka ovšem neznamená jen dotace. Snažíme se povzbuzovat komunitní a společenský
život a rozvíjet náš region. Mezi naše již tradiční akce patří Krasojízdy na rohačkách. Loni
nám byl pán hor nakloněn, a tak se mohla po roční odmlce prohnat Zvědavou uličkou opět
skupina malých i velkých milovníků saní. Další (tentokrát jarní) akcí je pořádání Dne Země
pro žáky základních škol. Loňský ročník byl věnován tématu udržitelnosti a rozumné spotřebě.
S radostí jsme se opět účastnili Farmářských pouťových trhů u kostela sv. Vavřince v Jilemnici.
Naší loňskou premiérou bylo pořádání Trhu volného času (září 2019), který měl za cíl
představit volnočasové aktivity pro děti a mládež (především) v Jilemnici. I přestože to byl
první ročník, byla účast hojná a děti nadšeně vybíraly svoje nové kroužky. V souvislosti s ucelenou prezentací volnočasových aktivit byly vytvořeny webové stránky www.mas-volnycas0.webnode.cz, kde jsou přehledně představeny kroužky, které mohou naše děti a mládež
navštěvovat. Máme ambici do této prezentace zahrnout celé území MAS, proto prosím neváhejte a přidejte se.
Podzim pak věnujeme úklidu přírody, a tak jsme se již druhým rokem zapojili do akce
Čistá řeka Jizera. Na začátku října se tak spojily síly dobrovolníků z území místních akčních
skupin, které leží při toku Jizery, a během dvou dnů bylo uklizeno koryto řeky a jeho okolí.
28
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Kontaktní údaje na zaměstnance kanceláře MAS
Ing. Anna Hančová
Mgr. Lenka Šulanová
Petra Vanclová
Lucie Zelinková

vedoucí pracovník SCLLD
masjilemnice@seznam.cz
hlavní manažer MAP
sulanova.lenka@gmail.com
programový manažer PRV, IROP, šablony petra.vanclova@gmail.com
programový manažer OPZ, asistentka
zelinkova.lucie@post.cz

Na další zajímavé projekty a společné akce v roce 2020 se těší celý tým kanceláře MAS
„Přiďte pobejt!“, z. s.
Bližší informace naleznete na webu www.maspridtepobejt.cz a FB profilu @MASPridtepobejt.
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MÍSTNÍ KNIHOVNA JESTŘABÍ V KRKONOŠÍCH
Místní knihovna Jestřabí v Krkonošíchv budově
zdravotního střediska bude pro Vás otevřena od
června r. 2020 od 18:00 do 19:30 v pátky

12. 6., 26. 6., 10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8.,
4. 9., 18. 9., 2. 10., 16. 10., 30. 10.,
13. 11., 27. 11., 11. 12., 18. 12. 2020.

Na Vaši návštěvu se těší knihovnice paní Jana Odvárková, tel. 739 699 255.

Knihovní fond je pravidelně doplňován tzv. putovními
soubory aktuální literatury prostřednictvím Městské
knihovny Semily, regionálního oddělení.
Na obecním úřadě jsou zájemcům k dispozici za
symbolický poplatek (5/10 Kč) vyřazené knihy k rozebrání.
100 LET ČESKÉ VLAJKY

Letos je to 100 let, co nás česká, původně československá, vlajka provází jako jeden z nejvýraznějších symbolů našeho státu vedle trikolory, velkého a malého státního znaku, prezidentské
standarty, pečeti a hymny. Přesněji řečeno, sté výročí narození oslavila 30. 3. 2020, tedy sto let po
jejím schválení jako oficiální státní vlajky tehdejší vládou. Tento významný den, den vlajky, jsme
si připomněli jejím vyvěšením na budově obecního úřadu, byli jsme k tomu vyzváni i hejtmanem
Libereckého kraje, Martinem Půtou, abychom tak vyjádřili v této nelehké pandemické době lidskou
sounáležitost, spolupráci a dobrou vůli, bez kterých se příští měsíce nikdo neobejde.
Není z Čechů asi nikdo, kdo by nevěděl, jak naše vlajka vypadá. Automaticky se nám vybaví
její barevnost a uspořádání – list v poměru 2:3, kdy do dvou vodorovných pruhů – spodního červeného a horního bílého zasahuje od žerdi do poloviny délky listu modrý klín. Už od věku, kdy
jako děti začínáme chápat, jsme s ní seznamováni, umíme ji namalovat, je nám připomínána a jsme
na ni patřičně hrdí. Používáme ji, když fandíme našim sportovcům, když chceme projevit sounáležitost s naším národem a když se ve významných okamžicích země hlásíme k češství anebo naopak, když nám není jako národu zrovna lehko. Neznám také nikoho, kdo by řekl, že ta vlajka není
krásná, že by si uměl představit jinou. Je prostě naše a jsme s ní dokonale ztotožněni. Známe ale
historii jejího vzniku?
Československá vlajka se nerodila úplně jednoduše. Samosebou se založením nové Československé republiky v roce 1918 se otázka potřeby vytvoření státních symbolů, a tedy i vlajky, začala
řešit. Od r. 1918 československý stát přistoupil k užívání původní vlajky Českého království, jímž
byly dva vodorovné pruhy, červený dole, bílý nahoře vycházející z barevnosti českého erbu (bílý
30
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lev na červeném štítě), ale to
přesně
nevystihovalo
všechna území nové republiky, z nichž Čechy nebyly
největší. Navíc stejnou
vlajku užívalo již Polsko.
Koncem roku 1918 byla
tedy ustanovena komise pro
tvorbu vlajky, která intenzivně pracovala na úkolu vytvoření
nového
reprezentativního státního
symbolu. Na návrzích se významně podíleli také čeští
a slovenští emigranti v Americe, např. grafik Vojtěch
Preissig nebo generál Milan
Rastislav Štefánik, jejichž
návrhy byly horkými favority. Tyto návrhy byly inspirovány americkou vlajkou. K navrhování
byli též přizváni umělci jako např. malíř František Kupka nebo Václav Špála. Někteří tvůrci prosazovali užití husitských nebo legionářských symbolů (kalich, kotva nebo lev). Mezi další tvůrce
předložených návrhů patří např. prof. J. Benda nebo J. Jareš a další. Jako nejzdařilejší návrh byl
nakonec komisí vybrán jeden z mnoha variantních návrhů státního úředníka Jaroslava Kursy, a sice
téměř v podobě, jak známe vlajku dnes. Původně zasahoval modrý klín pouze do 1/3 listu, od
r. 1920 až do dnešní podoby končí modrý klín v půli listu. Československá vlajka používala jako
jedna z prvních vlajek na světě klín, čímž se použitá trikolora mohla lépe odlišit od vlajek ruské
a nizozemské. Modrý klín je vykládán jako symbol Slovenska, po osamostatnění České republiky
je vykládán jako symbol Moravy. Za protektorátu Čechy a Morava (1939 – 1945) československá
vlajka být používána nesměla, její místo nahradila vlajka v barevnosti trikolory, ale bez klínu, tedy
tři vodorovné pruhy nad sebou – modrá, červená, bílá. Po r. 1945 převzali vládní představitelé
a následně i nový socialistický režim po r. 1948 jako státní symbol československou vlajku v nám
známé podobě. V r. 1960 naštěstí nebyla znehodnocena státní československá vlajka komunistickými symboly, jak se to stalo např. v Jugoslávii, Maďarsku apod. Málokdo však ví, že od 13. 3.
1990 do rozdělení Československa, tedy do 31. 12. 1992, měla Česká republika vlajku pouze červenobílou, používána byla totiž velmi zřídka. Česko si po rozdělení Československa v r. 1993 ponechalo původní vlajku, Slovensko bylo nuceno si pořídit novou státní vlajku.
Připomínané významné výročí české vlajky přichází tedy zrovna v době, kdy je potřeba se
jako národ opět semknout, vzájemně se povzbudit k překonání současné nelehké situace, kdy je
republika vzhůru nohama tak, jak již dlouho nebyla. A s vlajkou, symbolem sounáležitosti, který
nás posiloval již v mnoha historických a těžkých chvílích, to náš národ jistě společně zvládne.
Musí zvládnout.
Zpracovala Zdeňka Haasová, zdroje:
https://cs.wikipedia.org/
https://vlast.cz/vyvoj-ceske-vlajky/
https://www.mvcr.cz/clanek/statni-symboly-ceske-republiky.aspx
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SPOLKOVÁ ČINNOST – SDH KŘÍŽLICE
Hasičský bál se konal v sobotu dne 7. března. Od 14. hodiny proběhl dětský karneval. Děti
měly nachystanou bohatou tombolu, jako vždy byly krásně ustrojené za nejrůznější pohádkové
bytosti. Mnoho dětí se nesešlo, ale doufáme, že si to své odpoledne dosyta užily. Od 20. hodiny
se rozjela zábava pro dospělé. Účast byla více než vynikající. Zavítali k nám sousedé z okolních
vesnic a dokonce zaskočila prima parta hasičů z Vestce u Prahy, kteří tou dobou pobývali
v Křížlicích. K tanci a poslechu hrála naše oblíbená kapela Sjetá liška, připraveno bylo i občerstvení v podobě soustíček, zákusků a v hospodě byla také možnost vynikající večeře. S půlnocí přišla na řadu tombola. Od maličkostí k opravdu krásným věcem jsme se dopracovali
i k dražbě dortu. Slovy velitele: ,,Ženský to zase zvoraly, bude dražba!“ Tímto děkuji všem,
kteří se podíleli na přípravách, děkuji sponzorům, velice si vážíme lidí, kteří nás podporují.
A podporují nás všichni, kdo se účastnili a snad si to u nás ve zdraví užili.
Sáňkovačka se letos pro špatné sněhové podmínky nekonala. Od března pak po několik
dlouhých týdnů byl celý národ zkoušený epidemií COVID-19. Všichni jsme museli být trpěliví
a chovat se tak, jak bylo třeba. I když je to nepodstatné, situace nám bránila v našich aktivitách
a setkání s vámi.
Za SDH Křížlice přeji všem hodně zdraví, trpělivost a hezké jarní dny!
Helena Skálová

INZERCE
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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Tak takhle zněl název představení miletínského Divadelního souboru Erben, který u nás
na Jestřabí v obecním domě 28. února 2020 zahrál pohádky O Smolíčkovi a O dvanácti měsíčkách. Návštěvníci byli menšího vzrůstu, ale přes nemoci co nám v zimě létaly ve vzduchu,
se nás tam sešlo dost. Sněhová nadílka trochu ztížila přípravu umělců na vystoupení. Ale po
občerstvení, které jsme jim nachystali, a po čerstvě natočeném pivku, se jim hned zlepšila nálada. Vystupovalo 7 dospělých herců a 7 dětí. Byl to zdařilý kus se zpěvem, který všechny návštěvníky potěšil. Budeme se těšit příště!
Danka Holcová
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ROUDNICKÁ ŠÍNA 2020

Ráda bych poděkovala všem, kteří sponzorovali tuto akci a pomohli s přípravou. Samozřejmě i těm, kteří jeli závod či se přišli podívat a zafandit v neděli 1. 3. 2020 na Roudnici.
A děkuji za počasí, které nám bylo shůry sesláno. Musím říci, že nás mile překvapila vysoká
účast závodníků. Sešlo se jich přes 80 různého věku a perličkou byl na závěr běh lyžníků v dobové výstroji. Všichni byli krásní a úžasní. A neváhejte za rok snést svá prkna z půdy a znovu
je trochu provětrat!
Budeme se snažit vás nezklamat a příští rok znovu tuto úspěšnou akci opět zorganizovat.
Všem milovníkům lyží, běžkařům a běžkařkám zdar a sněhu taktéž!
Vaše Danka Holcová
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Děkujeme panu Zdeňku Horákovi za fotodokumentaci akce.
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PŘIJMĚTE POZVÁNÍ
20. 6. – 12. 9. 2020 – Tradice alternativy – cyklus letních koncertů v křížlickém evangelickém
kostele
sobota 20. 6. 2020 v 18 hod. – koncert pro varhany a hoboj – Matouš Hejl a Anna Škreptáčková
pondělí 6. 7. 2020 v 18 hod. – Via vitae Comenius – Jitka Baštová (akordeon) a Jindřich Macek
(loutna), hudební pásmo s průvodním slovem o Janu Amosovi Komenském
sobota 18. 7. 2020 v 18 hod. – Od baroka k jazzu – violoncellové duo Jan Keller a Matyáš Keller
neděle 26. 7. 2020 v 9 hod. – bigbítové bohoslužby
sobota 8. 8. 2020 v 18 hod. – program bude upřesněn
sobota 22. 8. 2020 v 18 hod. – program bude upřesněn
sobota 12. 9. 2020 od 13 do 22 hod. – cyklus Tradice alternativy uzavírá kulturní minifestival
Křížlické podletí v areálu u evangelického kostela v Křížlicích.
sobota 3. 10. nebo 10. 10. 2020 (při nepřízni počasí) – drakiáda v Křížlicích
sobota 17. 10. 2020 – Titanic – komedie DS Strážník Peřimov v Křížlicích Pod Javorem
sobota 14. 11. 2020 – Pravěk – komedie DS Kalenská Třináctka v obecním domě na Jestřabí čp. 33
sobota 5. 12. 2020 – mikulášská besídka s nadílkou a divadlem v Křížlicích Pod Javorem
Změna programu možná, dle aktuální situace – sledujte webové stránky obce a obecní vývěsky.
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KŘÍŽLICKÉ PODLETÍ 12. 9. 2020
Předkládáme vám několik informací o vystupujících a o tom, na co se letos můžeme těšit.
Těšíme se na setkání s vámi, program a vůbec na vše, s čím je tato akce spojena. Změna programu vyhrazena.
Danka Holcová
Vlastenecký divadelní spolek Vlastík
jest vrchlabským ochotnickým divadlem,
které hraje kusy převážně veselé a komické.
Navazuje na dlouholetou tradici ochotnického
divadla a jeho cílem je pobavit a rozveselit. Co
nám letos zahrají, se necháme překvapit!
Přijede nám zahrát jedenáctiletý školák Petr Stránský, nadaný
trumpetista z Trutnova.
Loutky v nemocnici
Spolek Loutky v nemocnici se věnuje
práci na poli dramaterapie a rozvíjí
spektrum aktivit v oblasti psychosociální péče. Již téměř patnáct let se zasazuje o ulehčení pobytu dětí
v nemocnicích a léčebnách. Loutky dokáží u nemocných dětí často víc než pilulky – vykouzlit úsměv, zaplašit stesk
po domově, pomoci na chvíli zapomenout na bolest a trápení. Prostřednictvím divadelních představení, her a písniček se snaží pomoci v procesu uzdravování,
snaží se otevírat prostor ke hře a komunikaci o prožívané realitě.
http://www.loutkyvnemocnici.cz/cs/o-nas.html
Bonsai č. 3 –folk z Českých Budějovic
Skupina vznikla na podzim roku 1998, založili ji studenti Jihočeské univerzity. Rozvíjí
odkaz folkové Bonsaie, která v letech 1983
a 1984 získala Portu. Její poetické písně psali
František Stralczynský a Tomáš Poláček. Bonsai č. 3 se snaží vzkřísit a oprášit jejich písně.
Hrají je po svém, nejde o revival kopírující
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notu po notě. Trojka v názvu značí, že je to už třetí kapela, která těmto písničkám vdechuje
život. Po rozpadu Bonsaie vystupoval totiž František Stralczynský pod stejným názvem s proměnlivou partou muzikantů. V repertoáru mírně převažují písně Bonsai, čím dál víc se ale objevují vlastní autorské písničky. V roce 2018 získala kapela Bonsai č. 3 hlavní cenu na největším
českém FCT festivalu Mohelnický dostavník a Cenu Českého rozhlasu ve finále Porty.
http://www.bonsai3.cz/
Veronika Wildová
Veronika Wildová je česká
písničkářka a zpěvačka, vystupující se svou kapelou Divoko. Po
5 letech koncertování s původní
bandou Merely Wild se v roce
2016 rozhodla zkusit štěstí ve
světě, a odjela na 6 měsíců do
USA. Tam pomáhala v nahrávacím studiu a ve volných chvílích
objížděla menší hudební kluby
a open-mic večery (tj. večery zaměřené na originální tvorbu písničkářů či básníků, pozn. red.),
kde zpívala anglické verze svých
písní. S elektrickými klávesami
z bazaru navštívila kluby v Providence, státě Rhode Islandu a Bostonu. Obohacená i vyčerpaná
zkušeností se vrátila do Čech, kde od té doby pilně připravuje nový český materiál, zkouší s kapelou Divoko a vydává singl Hvězdy. Ten vypráví o velkých snech a návratech domů. V roce
2018 vyšel singl Krásnější ženy, který se 7 týdnů držel ve Folkparádě Českého rozhlasu. Následně se Veronika i s Divokem probojovali do finále Šance Muzikus, kde si mimo jiné vysoutěžili sloty na Rock for People a Sázavafestu.
https://www.porta-festival.cz/pro-navstevniky/finaliste-2019/4-finaliste-2019/veronika-wildova/26
Iva Bittová – Umění je chléb i potěšení!
Nekonečná vášeň pro hudbu, pro hlasy, pro objevování, pro lidi, pro život… Narodila jsem
se v roce 1958 do muzikantské rodiny na severní Moravě v Bruntále. Maminka Lidmila, původem ze Slovácka, učila v mateřské škole a svůj čas věnovala zejména rodině a zpěvu. Tatínek
Koloman Bitto, narozen na jižním Slovensku, pocházel ze smíšené rodiny Romů a maďarských
Židů, kde se v době jeho dětství mluvilo převážně maďarským jazykem. Byl tělem i duší muzikant. Hrál v divadelním orchestru v Opavě a později v Rozhlasovém orchestru lidových nástrojů v Brně.
38
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Tatínkova nemoc v jeho padesátém roce života zcela znemožnila pokračování v jeho tvorbě a práci.
Po jeho předčasném odchodu jsem se
rozhodla převzít muzikantskou štafetu a věnovat se naplno hudbě. Po
přípravě v lidové škole umění
v oboru housle (učitelka H. Kuvíková) a balet jsem byla přijata na
konzervatoř v Brně, kde jsem studium ukončila maturitou v oboru hudebně dramatickém. Již od prvního
ročníku se mi naskytla příležitost působit jako herečka a zpěvačka
v avantgardním divadle Husa na provázku v Brně. V době studií jsem získala několik televizních a filmových
rolí.
Během tatínkovy nemoci se mi
vrátila touha hrát opět na housle, navázala jsem spolupráci s profesorem
Rudolfem Šťastným, který byl tehdy
primariem Moravského kvarteta. Profesor se mi stal oporou po celou dobu
35 let až do jeho odchodu.
Další etapou a zdrojem inspirace
bylo studium barokních houslí a barokního zpěvu na Akademii staré hudby. V roce 2015 jsem na Masarykově Univerzitě v Brně
obdržela titul bakaláře ve studijním oboru teorie a provozovací praxe staré hudby a v roce 2018
akademický titul magistra ve studijním oboru hudební věda.
V roce 2007 jsem se rozhodla dočasně přestěhovat do Spojených států do údolí Hudson
Valley ve státě New York. V roce 2018 jsem uprostřed přírody založila privátní hlasovou školu
Žingora.
Starší sestra Ida Kelarová vede mezinárodní školu hlasu v Bystrém u Poličky. Její workshopy získaly jméno v celé Evropě. Založila také nadaci pro romské děti Miret. Mladší sestra
Regina Bittová je kulturní referentkou v Luhačovicích. Mám dva syny: Matouše (1982) a Antonína (1991). Starší se věnuje organizování a mladší studuje kompozici v USA. S Antonínem
realizujeme příležitostně naše společné koncertní duo Bittová + Fajt ml.
Iva Bittová
https://www.bittova.com/cs/iva-bittova-biografie/
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KOUTEK PRO DĚTI
Milé děti,
po nepříliš vydařené zimě přišlo jaro. Příroda se probudila ze zimního spánku, sluníčko
hřeje stále tepleji a aprílové počasí si s námi
nejednou pohrálo. Ať už je jaro teplé a slunečné nebo deštivé a plné kaluží, hezky si ho
děti užívejte a najděte si v něm to hezké a příjemné, co nám nabízí. Přeji vám, děti, jaro veselé, barevné, sluníčkové a plné zajímavých
zážitků.
Karolina Pitrmanová
SPOJOVAČKA

Pospojujte čísla tak, jak jdou za sebou, a získáte velikonoční obrázek.

JARNÍ HÁDANKY

1. Sluníčko ji probudilo,
paprskem ji pohladilo,
sedm teček vykouzlilo.
Až roztáhne křidélka,
prolétne se zlehýnka.
2. Není, není ze železa,
přece je to klíč.
U potoka žlutě kvete,
je to …

3. Propletené mezi sebou,
velkou mašlí ozdobenou,
každý kluk ji musí mít
a holky s ní „vyplatit“.

4. Nejdřív malá, potom větší,
s ocáskem i bez.
Umí plavat, skákat, kvákat,
žít ve vodě i bez.
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POPLETENÁ PÍSMENKA

Doplň správně popletená písmenka a získáš názvy jarních květin. Druhové názvy vyber z nabízených možností.
ŽENSKNĚA

a) bílá, b) podsněžník, c) jarní

DUBLELE

a) jarní, b) bílá, c) obecná

OKVENSAPR

a) žlutá, b) jarní, c) obecná

ASASAKN

a) bílá, b) jarní, c) hajní

MÁKASEDKRIS

a) obecná, b) chudobka, c) jarní

STEMAKAN

a) žlutá, b) lékařská, c) obecná

Ě
U
E

JARNÍ TAJENKA
1. Měsíc, ve kterém začíná jaro.
2. Roční období přicházející po jaru.
3. Večer 30. dubna se pálí …
4. Žádné čarodějnici nesmí chybět …
5. Chlapci si na Velikonoce pletou z vrbových
proutků …
6. Chlapci chodí na Velikonoční pondělí za
děvčaty na …
7. Obarveným velikonočním vajíčkům říkáme …
8. Jarní pranostika zní: „Na svatého Jiří vylézají z děr … a štíři.“
41
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narozeniny oslavili
V únoru paní Jana Vališková (84 let) z Křížlic a paní Anna Fischerová (92 let) z Roudnice.
V březnu paní Viktorie Honcová (85 let) z Jestřabí –Nechanic.
V dubnu pan Petr Bezvoda (75 let) a paní Květa Řehořková (88 let), oba z Křížlic.
Gratulujeme a přejeme mnoho zdraví a štěstí do dalších let!
Opustili nás
Dne 2. února 2020 zemřela ve věku 79 let
paní Hana Vinklářová z Roudnice.
Dne 6. března 2020 zemřel ve věku 75 let
pan Josef Erban, původem z Roudnice.
Dne 29. dubna 2020 zemřela ve věku nedožitých
81 roků paní Helena Kovářová z Roudnice.
Dne 8. května 2020 zemřel ve věku nedožitých
66 let pan Zdeněk Kos z Jestřabí.
POPŘÁLI JSME K NAROZENINÁM

Paní Jana Vališková z Křížlic na fotografii třetí zleva
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ZE VZPOMÍNEK
PŘIPOMENUTÍ JEDNOHO VÝROČÍ

Dne 6. dubna před 120 lety se v Křížlicích narodil Ladislav Havlíček, četník, policista, soudní
znalec v oboru mechanoskopie a autor knihy Mechanoskopie. V průběhu několika let jsem se na
stránkách Rozcestníku a v Křížlicích osobně pokoušel přiblížit jeho životní příběhy, v době, kdy
již odpočíval na českém národním hřbitově v Chicagu. V podzimním čísle Rozcestníku jsem uveřejnil výtah z jeho básně k 25. výročí emigrace v roce 1949. V závěrečném příspěvku bych rád
připomněl, jak otec prožil poslední třetinu svého života, jako námět k přemýšlení o smyslu lidského života, možnostech a způsobech jeho naplnění. Doba a svět se změnily, ale neubylo starostí,
překážek a konfliktů mezi lidmi i státy.
V době, kdy se policejní historikové zajímali o mého otce a já se snažil shromáždit dávno zapomenuté informace, jsem si naivně myslel, že s postupujícím časem v otcově životě bude k dispozici více informačních zdrojů. Bylo tomu právě naopak. Domácí a německé zdroje jsou
dostupné a jsou poskytovány vstřícně. Informace o emigrantech žijících v zámoří prakticky nezískáte, zvláště pokud byli nějakým způsobem vytěžováni. Po skončení aktivit už nikoho nezajímali a museli se sami hodně snažit, aby se uživili a dožili se ve stáří důchodu.
Na webu lze dnes dohledat protokoly z výslechu v Ambergu. Už tehdy si nedůvěřiví Američané obratem zjišťovali v berlínském archivu, jak to bylo za války. V emigrantském lágru pak
otec rok čekal, co bude dál. Na kavalci nebyla ani matrace. Po prověrce a při svém zájmu o práci
byl ustanoven v Ulmu vedoucím zásobovacího oddělení lágru, později postoupil výše a, jak psal,
křižoval celou Evropu. Z jeho lidského renomé později vytěžila rodina jednoho z bratrů dobrou
šanci na zaměstnání v Německu. V 56 letech získal občanství USA. Odjel za oceán a musel se
živit sám a jinak. Měl štěstí, že potkal spřízněnou duši, paní Selmu Zinneckerovou, zřejmě s podobným osudem. Není důležité a ani zjistitelné, kde a jak pracovali. V každém případě dřeli a žili
skromně. Na předměstí Chicaga si potom koupili starší rodinný dům. Po deseti letech zasáhla
smrt a otec zůstal do konce života sám. Dvě rodiny se ihned angažovaly v akci, které se tehdy říkávalo dolarová penze. Otec nepodlehl vábení. Pak nastal čas a možnost mi napsat po 20 letech.
Jako mladá rodina jsme emigrovat nechtěli, měli jsme jiné starosti a také vazby na své rodiče. Se
zpožděním si naší korespondence všimly na obou stranách tajné služby. Kromě čtení korespondence byl na mne v roce 1974 založen na Moravě spis StB a otcův telefon byl odposloucháván.
Nedopatřením nebo snad preventivně jsem byl ještě deset let po otcově smrti podezříván a v zaměstnání vynalézavě perzekvován. Byl jsem docela překvapen, když zhruba před 30 lety jsem
byl s tajemným výrazem ve tváři stejnými lidmi prezentován naopak. Asi jsem sledoval sám sebe.
Otec se s naším postojem vyrovnal a přes těžkou nemoc vydržel až do konce v červenci 1976
doma a soběstačný. Pohřeb a stoletou údržbu hrobu si otec předplatil. Uzavřel se jeho dramatický
život, doslova odrážející historii minulého století, pro mne úctyhodný.
Jako vždy si neodpustím věcnou poznámku. Otcův osud předurčila v roce 1939 protektorátní
vláda, aby ho pak jiná vláda zavrhla ještě před rokem 1948, počínaje válečným monitoringem
z Londýna, přes profesní likvidaci mladšími a politicky angažovanými policisty hned v květnu
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1945, až po neskrývané majetkové zájmy. Mnozí z aktérů pak záhy sami dopadli možná ještě
hůř. Nejsem srozuměn s tím, že je dnes možno na webu prezentovat zfušovaný seznam kolaborantů z roku 1946 bez historické poznámky a že se někteří historici snižují k jakýmsi výhradám k otcově činnosti. Na jeho profesním přínosu kriminalistice to nic nezmění. V příštím
článku již nebude rodinné téma a vrátíme se do vánočních Krkonoš před 60 lety.
Ing. Ladislav Havlíček, únor 2020
NAŠE FARNOSTI
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 NA JILEMNICKU
Obec
Počet skupinek
Výnos
Benecko
5
34 306 Kč
Harrachov
4
14 750 Kč
Horní Branná
10
49 600 Kč
Jablonec n. J.
8
37 846 Kč
Jestřabí v Krkonoších 1
11 064 Kč
Jilemnice
22 151 116 Kč
Košťálov
1
11 859 Kč
Kundratice
3
12 489 Kč
Libštát
1
13 525 Kč
Mříčná
2
17 770 Kč
Peřimov
2
11 649 Kč
Poniklá
10
42 321 Kč
Rokytnice n. J.
6
20 620 Kč
Víchová n. J.
4
33 053 Kč
Vítkovice
1
4 743 Kč
Celkem
80 466 711 Kč

Výtěžek sbírky bude použit na úhradu nákladů spojených s činnostmi, které zajišťuje
Diecézní charita Hradec Králové a Oblastní
charita Jilemnice.Podrobnější informace na
www.jilemnice.charita.cz
Velmi děkujeme dobrovolníkům a všem,
kteří přispěli.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PONIKLÁ

Do farnosti patří Jestřabí v Krkonoších, Poniklá s kostelem sv. Jakuba Staršího, Roudnice,
Stromkovice a Víchovská Lhota. Duchovním správcem farnosti je Mgr. Ivo Kvapil (administrátor excurrendo). Více informací najdete na farních webových stránkách: www.myanasefarnosti.cz

Nedělní pořad bohoslužeb roku 2020 v Poniklé,
Rokytnici nad Jizerou a Jablonci nad Jizerou:

Poniklá
sobota 17:00 (zimní čas), 18:00 (letní čas)
Rokytnice nad Jizerou
10:30
Jablonec nad Jizerou
14:00
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KŘÍŽLICE

Do farnosti patří Křížlice a Roudnice – kostel sv. Jana Křtitele v Křížlicích. Duchovním
správcem farnosti je P. Mgr. Władysław Marczyński, MSF (administrátor excurrendo). Kontakt:
tel. 481 582 746, Horní Štěpanice 1, 514 01 Jilemnice. Pro aktuální informace o dění ve farnosti
kontaktujte faru.
Pravidelný pořad nedělních bohoslužeb v Křížlicích, Vítkovicích a Horních Štěpanicích:
Křížlice
sobota 16:00
Vítkovice
neděle 10:30
Horní Štěpanice čtvrtek, pátek 18:00, neděle 9:00

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V KŘÍŽLICÍCH
Kontakt: Farní sbor ČCE, Křížlice 127, 514 01 Jilemnice, tel. 488 572 485, 736 629 455,
e-mail: krizlice@evangnet.cz, www.krizlice.evangnet.cz, číslo účtu 1261617329/0800
Farář Mgr. Jiří Weinfurter

Pohřebiště farního sboru ČCE v Křížlicích
Paní Květa Řehořková po dlouholeté péči o hroby a jejich evidenci předala tuto agendu od
října roku 2019 paní Dáše Prajzové, sdělujeme Vám touto cestou důležité kontakty:
Dáša Prajzová, Křížlice čp. 124, tel. 733 527 171, e-mail: dasaprajzova@seznam.cz
K dispozici jsou i prázdná hrobová místa, většinou urnová, která si lze v případě potřeby
pronajmout.
S úctou Dáša Prajzová

45

ROUDNICE-ROZCESTNÍK-030620.qxp_Sestava 1 03.06.20 11:29 Stránka 46

Tři kapky denně
Každý příbalový leták obsahuje návod na užití. „Před použitím zatřepat... Dvakrát denně
jednu tabletu…“ K užití Hesel Jednoty bratrské nabízíme „Tři kapky denně“ (středa 6. května
2020).
Tmu před nimi změním v světlo, pahorkatiny v rovinu. Izaiáš 42,16
Z milosrdenství lásky našeho Boha nás navštíví ten, který vychází z výsosti, aby zazářil těm,
kdo žijí v temnotě a ve stínu smrti, a zaměřil naše kroky na cestu pokoje. Lukáš 1,78– 79 P
1) Zdůrazňovat význam důvěry je jako nosit sovy do Athén. Kvalita důvěry ovlivňuje všechny
naše vztahy. V rodinách, mezi přáteli, v zaměstnání (pro ztrátu důvěry můžeme přijít ze dne
na den o zaměstnání), ve veřejném životě (pády politických stran, hospodářské krize, války
jsou také úzce spojené s fatálním propadem důvěry). Bez důvěry bychom si nemohli v krámě
koupit ani rohlík. Nikdy bychom se nic nenaučili, kdybychom nedůvěřovali svým rodičům,
učitelům, přátelům… Důvěra pomáhá při zvládání těžkých krizí i při léčbě těžko léčitelných
nemocí. Marně se snažím vybavit si nějakou situaci, ve které bychom se obešli bez důvěry.
Nesedli bychom si do auta, nepozřeli bychom jediné sousto. Do očí bychom si nepohlédli, na
nic bychom se netěšili.
2) Budování důvěry je celoživotní tvrdá práce. A stačí i málo a všechno snažení se ocitne
v troskách a celý náš svět se ponoří do tmy. Proto vždycky znovu a znovu žasnu nad přívaly
přízně, kterými nás Pán Bůh zahrnuje. Stále znovu, opakovaně, neúnavně. Navzdory zklamáním, která my sami kolem sebe vrstvíme. A Pán Bůh to s námi nevzdává. Buší do našich srdcí,
boří hradby z elegantních slov. Zář jeho důvěry proniká do temnot zklamání.
3) Hlas hněvu nepozvedáš. Nalomenou třtinu nedolomíš. Doutnající knot neuhasíš. Otevíráš
oči slepým. S bohatýrskou horlivostí přemáháš všechen náš vzdor, malomyslnost, skepsi. Toužíš i po naší důvěře. Bože, dávej světlo a pevnost našim krokům. Amen
Jiří Weinfurter
Vybráno ze seriálu zamyšlení „Tři kapky denně“, který byl publikován od 20. března do
7. května 2020 na facebookovém profilu farního sboru ČCE Křížlice.
Hesla Jednoty bratrské
Hesla Jednoty bratrské jsou biblické verše vylosované pro každý den v prostředí Jednoty
bratrské, jedné z protestantských denominací, které se s oblibou užívají i v Českobratrské církvi
evangelické. Jde o sbírku biblických veršů, vydávaných bez přestávky bezmála 290 let. Tím
jsou pravděpodobně nejdéle vydávanou ročenkou v celosvětovém měřítku.
Hesla vznikla v roce 1728 v době ochranovského probuzení v Jednotě bratrské, aby byla
každodenním povzbuzením věřících. Tiskem vyšla poprvé pro rok 1731, od té doby vycházejí
každoročně. Dnes je originál s názvem „Die Losungen der Herrnhuter Brüdergemeine“ vydáván v německém Ochranově (Herrnhut) a z němčiny překládán do více než padesáti jazyků
(v některých jazycích vycházejí i ve slepeckém písmu). Jednotlivé jazykové verze většinou
mají oproti ochranovské předloze svá specifika.
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Pro každý den roku nabízí knížka Hesel v ochranovské předloze tři obsahově související
biblické texty: Slova ze Starého zákona (tj. Hesla), která jsou každoročně losována přibližně
z 1800 veršů, obsažených v ochranovské sbírce. Slova z Nového zákona (vyučující texty) jsou
k těmto heslům pečlivě vybírána. Na tomto výběru spolupracuje několik teologických komisí.
Oba výše zmíněné biblické texty jsou doplněny tzv. „třetím textem“, obvykle citátem ze starých
či moderních autorů. S ohledem na komplikované zajištění autorských práv (každý den obsahuje citát od různých autorů) tyto třetí texty nebývají zpravidla součástí ostatních překladů.
Poté následují dva oddíly pro každodenní čtení bible: První čtení (ranní) je
vybíráno z lekcionáře, vydaného luterskou
liturgickou konferencí a je vztaženo k tématu týdne (heslo týdne a nedělní evangelium). Zároveň sleduje události církevního
roku. Druhé čtení (večerní) je čtením průběžným, které sestavuje Ekumenické společenství pro čtení Bible (Ökumenische
Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen,
ÖAB). Toto průběžné čtení během čtyř let
projde celým Novým zákonem a během
sedmi let nejdůležitějšími knihami Starého
zákona. Na začátku každé neděle je uvedeno heslo, které bude věřící provázet celý
týden. ÖAB vybírá rovněž hesla měsíců
a heslo roku. O nedělích bývá průběžné
čtení vynecháno, ale namísto něj je uvedeno čtení z epištoly a ze žalmu (jako doplnění nedělního evangelia z lekcionáře).
U všech nedělí a významných dnů ochranovská předloha uvádí doporučený text
kázání. U nedělí bývá ještě uvedena píseň
pro týden.
V českém jazyce se Hesla Jednoty bratrské objevila poprvé v roce 1758. V dnešní době
vydává jejich knižní podobu jednak soukromý vydavatel RNDr. Petr Heřman (Ochranovský
seniorát při Českobratrské církvi evangelické), jednak Česká provincie Jednoty bratrské.
zdroj: wikipedia
Správná řešení z dětského koutku:
Jarní hádanky: 1. beruška, 2. petrklíč, 3. pomlázka, 4. žabka
Popletená písmenka: sněženka bílá, bledule jarní, prvosenka jarní, sasanka hajní, sedmikráska
chudobka, smetanka lékařská
Tajenka: blatouch
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