Ročník 2010

leden/únor

Cena 18,-

Zprávy z úřadů
Přehled investičních akcí v roce 2009
Město získalo ze strany Státního zemědělského intervenčního
fondu prostřednictvím MAS Přijďte pobejt Jilemnice z Programu rozvoje venkova ČR dotaci ve výši 347.546,- Kč na revitalizaci staré aleje a opravu kapličky na Kostelním vrchu v Horní
Rokytnici. V rámci této akce byly zadány tyto zakázky:
• zakázka na revitalizace staré aleje u kapličky spočívající
v odstranění 7 ks javorů a výsadbu 20 ks nových jedinců byla
zadána firmě TILIA Zahradní architektura – Ing. Jitka Novotná, Rokytnice nad Jizerou za cenu 186.355,- Kč včetně DPH
• zakázka na stavební opravy kapličky byla zadána společnosti JANDA, s.r.o. Jablonec nad Jizerou za cenu 254.584,- Kč
včetně DPH.
• Zakázka na stavební úpravy garáží požární zbrojnice
čp. 333 v Dolní Rokytnici byla zadána společnosti Janda,
s.r.o. Jablonec nad Jizerou za cenu 1.952.716,- Kč včetně DPH. V průběhu realizace došlo ke změně rozsahu díla
(méněpráce i vícepráce) a konečná cena včetně DPH byla
2.039.696,- Kč. Na výměnu vrat zbrojnice získalo Město
dotaci z Fondu požární ochrany Libereckého kraje ve výši
150.000,- Kč.
• Zakázka na výměnu plynového kotle v požární zbrojnici čp.
333 v DR byla zadána spol. COMA Jilemnice, s.r.o. za cenu
61.231,- Kč.
• Zakázka na opravu místní komunikace na ppč. 3385 v Horní
Rokytnici a na ní navazující místní komunikace ppč. 2873
v Dolní Rokytnici v celkové délce 1300 m byla zadána společnosti Silnice Jičín, a.s., Jičín za cenu 2.864.095,57 Kč
včetně DPH. Na opravu této komunikace Město získalo dotaci ze strany Ministerstva pro místní rozvoj z programu
Obnovy obecního a krajského majetku postiženého živelní
pohromou ve výši 2.290.000,- Kč.
• Zakázka na rekonstrukci kotelny v budově Mateřské školy
v Horní Rokytnici čp. 555 spočívající ve změně topného média (z elektrického na zemní plyn) a instalaci plynových kotlů byla zadána společnosti COMA Jilemnice, s.r.o. za cenu
646.278,- Kč včetně DPH.
• Zakázka na opravu odvodňovacích příkopů komunikace 3385
v Horní Rokytnici (cesta ke Kapličce) byla zadána společnosti LTM Vrchlabí, s.r.o. za cenu 200.000,- Kč včetně DPH.
• Zakázka na opravu veřejného osvětlení podél silnice II/294
v rozsahu výměny 21 ks lamp byla zadána spol. ELEKTROS,
s.r.o., Martinice v Krkonoších za cenu 517.618,- Kč včetně
DPH.

Projektové dokumentace a studie
• Zakázka na vypracování projektové dokumentace na akci
„Zajištění hřbitovní zdi v Rokytnici nad Jizerou“ byla zadána Ing. Pavlu Setunskému, Vrchlabí za cenu 51.170,- Kč
včetně DPH.

• Zakázka na zpracování dopravní studie „Zvýšení bezpečnosti a humanizace průjezdního úseku silnice II/294 městem
Rokytnice nad Jizerou“ byla zadána společnosti CITYPLAN
spol. s r.o. za cenu 109.480,- Kč včetně DPH.
• Zakázka na zpracování dopravní studie „Humanizace náměstí v Rokytnici nad Jizerou“ byla zadána společnosti CITYPLAN spol. s r.o. za cenu 113.050,- Kč včetně DPH.

Splatnost místních poplatků
Místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Poplatek je splatný buď jednorázově k datu
31. 3. 2010, nebo ve dvou stejných rovnoměrných splátkách, a to k 31. březnu a k 31. září 2010.
Sazba poplatku: 500,- Kč za rok a za trvale žijícího občana (nebo vlastníka objektu sloužícího k individuální rekreaci).

Místní poplatek ze psů
Poplatek je splatný jednorázově k datu 31. 3. 2010.
Od 1. 1. 2010 platí nové sazby:
• za prvního psa:
- držitelé žijící trvale v rodinném domku .  .  .  500,- Kč
- ostatní držitelé  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.000,- Kč

- držitel, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu  .  .  200,- Kč

• za druhého a každého dalšího psa všech držitelů psa
výše uvedených – zvýšení o 50%

Místní poplatek z ubytovací kapacity
a Místní poplatek za lázeňský nebo
rekreační pobyt
Poplatek za uplynulé období je splatný k 30. 4. 2010.

Změna svozu komunálních odpadů – týká se nádob
s 14-ti denním svozem. S účinností od 1. 1. 2010 došlo ke
změně svozu nádob s 14denním cyklem (označeny žlutou
známkou). Tyto se v roce 2010 budou vyvážet každý
SUDÝ TÝDEN.

• Zakázka na vypracování projektové dokumentace na akci
„Místní komunikace a otočka BUS Rybníčky“ byla zadána
projektové kanceláři Nýdrle, Praha 8, za cenu 79.968,- Kč
včetně DPH.
• Zakázka na vypracování projektové dokumentace a energetického auditu na akci „Zateplení obvodového pláště objektu Mateřské školy v Dolní Rokytnici čp. 210“ byla zadána
společnosti BG-projekt, s.r.o., Hořice za cenu 45.000,- Kč
Ostatní:
• Ze strany Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje
bylo Městu darováno hasičské vozidlo CAS LIAZ (rok výroby
1988) v účetní hodnotě 2.874.198,90 Kč.
• Ze strany Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje
bylo Městu rovněž darováno vyprošťovací hydraulické zařízení Weber (rok výroby 1998) v účetní hodnotě 215.745,- Kč.
• Z důvodu nutnosti obnovy mechanismů Drobných služeb

města byla pořízena nová motorová travní sekačka 4x4
zn. STIGA TITAN od spol. VAJA, s.r.o., Praha 4, v hodnotě
530.000,- Kč včetně DPH.
• Z důvodu havarijního stavu stávajícího vozidla městské
policie bylo pořízeno nové osobní vozidlo Nissan X-Trail
2 v hodnotě 255.000,- Kč včetně DPH. Stávající vozidlo VAZ
21214 (NIVA) bylo následně prodáno za 25.000,- Kč.
• Město získalo ze strany Grantového fondu Libereckého kraje z Programu podpory ochrany přírody a krajiny dotaci ve
výši 100.000,- Kč na rekonstrukci aleje Horní Ves. Realizace
proběhne v roce 2010.
• Město získalo z fondů EU prostřednictvím Regionální rady
regionu soudržnosti Severovýchod z programu Rozvoj venkova dotaci na „Městský hřbitov v Rokytnici nad Jizerou –
revitalizace veřejného prostranství a obnova zeleně“ dotaci
ve výši 8.499.234,01 Kč. Realizace proběhne v roce 2010.

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města
Rokytnice nad Jizerou na 1. polovinu roku 2010
I.

Finanční prostředky pro tuto výzvu

Bude upřesněno
- po schválení rozpočtu na rok 2010

II.

Předmět podpory

- volnočasové aktivity dětí a mládeže
- kulturní a společenské akce
- sportovní akce
- vzdělávací programy
- akce pro seniory
- podpora činnosti zájmových sdružení a místních spolků s celoroční
působností
- rozvoj a podpora cestovního ruchu

III.

Okruh žadatelů

- Fyzické osoby
- Právnické osoby
- Občanská sdružení
- Zájmové spolky
- jiný subjekt

IV.

Omezení podpory

- realizace projektu na území města Rokytnice nebo jinak přispívají k
rozvoji a propagaci Města
- dotace bude poskytnuta pouze na vymezený účel do max. 50 % skutečně vynaložených nákladů

V.

Minimální spoluúčast žadatele

Minimálně 50 % skutečně vynaložených nákladů

VI.

Požadovaný obsah žádosti

- řádně vyplněný formulář žádosti
- kopii o vzniku statutárního orgánu*
- kopii stanov*
- kopii smlouvy o zřízení účtu*

(Při opakované žádosti předkládají pouze ti žadatelé, u kterých došlo k nějaké
změně)

VII.

Datum ukončení příjmu žádostí

Do 26.2. 2010 do 13:30 hod.

VIII.

Způsob, termín, místo podání žádosti

- písemně na předepsaném formuláři

(formulář lze vyzvednout na městském úřadě v kanceláři č.1 – úsek finanční a
cestovního ruchu nebo na internetových stránkách www.mesto-rokytnice.cz)

- v zalepené obálce s označením „Granty“
- na adresu: Město Rokytnice nad Jizerou,
Horní 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
- na podatelnu nebo do kanceláře finančního úseku a cestovního ruchu
na MěÚ
IX.

Konzultace žádostí

Blanka Kučerová
tel: 481 549 321
E-mail: uctarna@mesto-rokytnice.cz

X.

Kontrola formální a administrativní správnosti
a úplnosti žádosti, evidence žádostí, kontrola
účelovosti

Blanka Kučerová

XI.

Hodnotící orgán a návrh na přidělení podpory

Hodnotící komise jmenovaná radou města

XII.

Projednání a schválení návrhu

Rada města Rokytnice nad Jizerou

XIII.

Oznámení o přidělení podpory

Do 10-ti dnů od projednání radou města

–2–

Z jednání rady města
Rada města schvaluje:
- pronájem stpč. 326 v k.ú. Horní Rokytnice panu Stanislavu Vítkovi, Jilemnice, za účelem umístění reklamního zařízení za cenu ročního nájmu 500,- Kč a výpovědní lhůtou jeden
měsíc.
- zadání zakázky na prezentaci v rámci zvukového informačního portálu ve Vrchlabí společnosti Daruma s.r.o.,
IČ 16736842 za cenu 9.900,- Kč bez DPH/rok, při tříletém
trvání prezentace a pověřuje místostarostu města Petra Kadavého podpisem smlouvy o prezentaci. Rada města dále pověřuje místostarostu města Petra Kadavého přípravou a podpisem smlouvy o spolupráci mezi městem a Spartak Rokytnice
a.s. o úhradě části nákladů na prezentaci.
- zadání zakázky na zpracování Studie ekonomického hodnocení pro projekt „Rokytnice nad Jizerou – celoroční dovolená“ firmě ARR, Agentura regionálního rozvoje s.r.o., Tř.
1. Máje 97/25, 460 01 Liberec, za cenu 40.000,- Kč + 19%
DPH.
- poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč na
provoz organizace SONS Semily, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, v roce 2010.

- uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci poskytovaných
služeb s firmou Štěpánek Miroslav – autoservis – pneuservis,
U Elitexu 385, Jablonec nad Jizerou, 512 43.
- pověřuje firmu Štěpánek Miroslav – autoservis – pneuservis, U Elitexu 385, Jablonec nad Jizerou, 512 43, uplatňováním zadržovacího práva dle § 175 a násl. Občanského zákoníku k zajištění pohledávek za provedení nuceného odtahu
motorového vozidla dle 45 odst. 4 a § 124 odst. 9 písm. j)
zák. č. 361/2000 Sb., v platném znění, a dle § 19 odst. 6 zák.
č.13/1997 Sb, za střežení odtaženého vozidla, vyrovnání blokové pokuty u MP, a to formou zadržení předmětného motorového vozidla.
- uzavření Mandátní smlouvy s paní Janou Černou na zajišťování činností spojených s poskytováním služeb sociální
péče v Domě s pečovatelskou službou čp. 384 Dolní Rokytnice
v roce 2010 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Ze zasedání zastupitelstva
1.
Veřejné zasedání zastupitelstva
2.
Starosta města přivítal na veřejném zasedání ředitele
Správy KRNAP Ing. Jana Hřebačku a vedoucího odboru státní správy RNDr. Jindřicha Sýkoru, následně vyzval zastupitele a přítomnou veřejnost k diskusi.
• starosta města přednesl dotaz dodaný písemně z řad veřejnosti – Proč se platí za vodu Správě KRNAP, když prameniště
jsou na katastru obce.
• Ing. Hřebačka uvedl, že podle zákona o vodách spravují
vodní toky správy vodních toků, přičemž na území Parku je to
Správa KRNAP. Ta je dle zákona o vodách oprávněná vybírat
poplatky za povrchový odběr. Zákon stanovuje rovněž celou
řadu výjimek. Největšími odběrateli na území Rokytnice nad
Jizerou jsou SČVK a Eprona, a.s.
• další písemný dotaz – v Rokytnici nad Jizerou došlo ke
ztrátě více jak 1.000 pracovních míst, tuto situaci by mohl
zlepšit rozvoj turistiky a s tím související zajištění letního
provozu lanové dráhy na Lysou horu. Tento provoz je ekologičtější než autobus na Zlaté návrší.
• Ing. Hřebačka uvedl, že Správa KRNAP je otevřena jednáním ohledně letního provozu na Lysou horu do určitých míst.
Tato jednání v současnosti probíhají. Provoz lanové dráhy na
Lysou horu je určitě ekologičtější než provoz autobusu na Zlaté návrší, ale výstavbou lanovky vznikly nevratné ekologické
škody, neboť výstupní stanice lanovky se nachází v I. zóně
parku, kde je tzv. arkto-alpinská tundra. Tato tundra je velice zranitelný ekosystém a následky jakéhokoliv narušení se
nesou další desetiletí, ne-li staletí. V současné době se hledá
vhodná varianta, která by vyhověla všem požadavkům.
• Jsou vytypováni i dva experti, aby na celou věc byl k dispozici i odborný pohled zvenčí. Poté bude jednání se starostou města a s provozovatelem areálu. K tomuto jednání se
Správa KRNAP zavázala i při projednávání plánu péče. Co se
týče autobusů na Zlaté návrší – po jeho nástupu do funkce
inicioval schůzku na Krajském úřadě Libereckého kraje, kdy

žádal o zprostředkování schůzky s provozovatelem autobusů a
vyjádřil svoji nespokojenost se stavem vozů. V tomto případě
se podařilo prosadit to, aby autobusy vyjíždějící na Zlaté návrší byly v minimálním rozsahu 90 % poháněny plynem, neboť
tento pohon je nejekologičtější. Zbývající rozsah autobusů
musí splňovat alespoň limity Euro 4.
• Je to určitě problém, neboť se zde vjíždí do první zóny,
ale je zde snaha celkový stav zlepšit. Ke ztrátě více jak 1.000
pracovních míst uvedl, že to je mu líto a sám by byl rád, aby
se tu lidé měli lépe, ale letní provoz lanovky na Lysou horu do
obce tato pracovní místa v takovém rozsahu nevrátí. Ztráta
pracovních míst rovněž nevznikla vlivem letního provozu lanovky, neboť ten zde nikdy neexistoval. Nezaměstnanost je
určitě velikým problémem, ale nejen v Rokytnici nad Jizerou.
• Správa KRNAP se snaží jednotlivá území diferencovat
a na území se sníženou územní a krajinářskou hodnotou nechává rozhodování ve stavebních a územních řízeních na obcích. V případě Rokytnice je to např. hlavní centrum. Tato
praxe trvá již rok a Správa KRNAP v těchto místech do věcí
obce nezasahuje. Svoje priority KRNAP má zejména ve volných zástavbách a krajinách, obrovskou prioritou je pak vrchol Lysé hory.
• RNDr. Sýkora věc doplnil s tím, že autobus na Zlaté návrší souvisí i se zájmy obce Vítkovice, neboť tento autobus
má velký vliv na zajištění dopravní obslužnosti obce. I kdyby
lanovka na Lysou horu jezdila v létě, tento autobus by stejně musel být zachován. Ve věci lanové dráhy na Lysou horu
uvedl, že rozhodujícím argumentem při povolování samotné
výstavby byl fakt, že lanovka nebude jezdit v létě. Tehdy
s tímto všechny strany souhlasily a jenom díky tomuto příslibu byla lanovka povolena. Lanovka byla zkolaudována v roce
1997 a již do dvou let ležel na stole projekt na letní provoz.
Domnívá se, že dohody by měly platit.
• Ing. Hřebačka uvedl, že tehdy mělo být lépe zvažováno,
kam umístit výstup lanovky.
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• Ing. Jína uvedl, že předmětnou dohodu nikdo nezpochybňuje, ale úbytek pracovních míst v obci je evidentní. Průmysl
v Rokytnici nemá budoucnost, jedinou možností zůstává cestovní ruch. Aby se vytvořila pracovní místa, musí být ale obsazenost restaurací a ubytovacích kapacit větší než tři měsíce
v zimním období. Samotná Lysá hora je turisticky nezajímavá,
ale lanovkou se turisté mohou lépe přiblížit atraktivnějším
cílům, např. pramenům Labe.
• V tomto případě by nemělo ani smysl umísťovat výstupní
stanici lanovky níže, neboť pak by hory byly dostupné pouze pro zdravé a mladší lidi. Navrhl vybudování povalového
chodníku, pak se turisté země nedotknou, výjezdy lanovkou
se mohou omezit např. na dvakrát denně, vstup do první zóny
může být i zpoplatněný.
• Ing. Hřebačka uvedl, že věří, že se nějaké řešení může
nalézt, a proto byla ustanovena pracovní skupina k této problematice. Navržených variant je více, návrh povalového
chodníku bude do variant zařazen. Správa KRNAP má zájem
regulovat určitá území, která by mohla být vlivem člověka
ohrožena, a do těchto míst patří i Lysá hora. Je ovšem spousta
dalších koncepcí, které jsou podporovány – např. propojení
s Harrachovem, rozšíření sjezdového lyžování, apod.
• Pan Novotný z řad veřejnosti uvedl, že je dost podivné,
že hranice první zóny parku zabočuje pouze tam, kde je lanová dráha, vypadá to jako záměr. Vypadá to, že ani nezáleží
na tom, co se chce provádět, ale kdo to chce provádět. Věří,
že kdyby byl podobný záměr ve Špindlerově Mlýně nebo v Peci
pod Sněžkou, už by to jezdilo 10 let. Dále uvedl, že propojení Harrachova s Rokytnicí je dobrý záměr, ale Harrachov má
daleko menší přepravní kapacitu. Pokud do Rokytnice pustíme
ještě turisty z Harrachova, tak se tu utlučou. Rovněž uvedl,
že poslední dobou hodně cestuje po světě a všude jsou lanovky a jezdí celý rok i do větších výšek, než je v Rokytnici nad
Jizerou, asi tam mají blbou přírodu nebo nemají KRNAP. Lidé
prostě chtějí nahoru, bez ohledu na věk, proto by bylo dobré,
kdyby jim to bylo umožněno. Jestli se KRNAP bojí návštěvníků
hor, ať tedy raději celý park zavře.
• Ing. Hřebačka uvedl, že se zde mluví o diskriminaci Rokytnice oproti např. Špindlerovu Mlýnu. Ovšem ve Špindlerově
Mlýně žádná lanovka nejezdí do první zóny parku. V Krkonoších není žádné další podobné místo kromě Sněžky, kde to má
jiný význam. Dále bylo uvedeno, že i Špindlerův Mlýn má velké problémy např. dohodnout jejich záměr propojení Medvědína a areálu Svatý Petr, ale ani jedna z horních stanic vleků
či lanovek není v první zóně. Co se týče propojení Rokytnice
nad Jizerou a Harrachova – tato záležitost byla Správě KRNAP
deklarována jako zájem obou obcí a pokud tomu tak není, to
si musí tyto obce ujasnit mezi sebou. Dále uvedl, že všichni
jednou budeme staří a toto respektuje. Je poslední, komu
by se mohlo vyčítat, že se nedívá na staré a hendikepované
osoby. V současné době je připraven velký projekt, který by
těmto osobám umožnil dostat se na hory s názvem „Krkonoše
bez bariér“ . Samozřejmě nepůjde o všechna místa hor, ale
nabídka je poměrně široká.
• Pan Janata uvedl, že si nemyslí, že letní provoz zvýší obsazenost ubytovacích kapacit v Rokytnici nad Jizerou, neboť
přiláká spíše pouze jednodenní turisty. Ale snížení výstupní
stanice lanovky by znamenalo degradaci sjezdovek, za kterými sem jezdí lidé z širokého okolí. Zeptal se, jaký je konkrétní
důvod, proč letní provoz lanovky není možný a jestli je to
skutečně takového rázu, že je to neřešitelné.
• Ing. Hřebačka uvedl, že konkrétním důvodem je arktoalpinistická tundra a při letním provozu by se lidé dostávali
do míst, kde nemají šlapat. Tyto půdy jsou extrémně křehké,
polygonální, jsou zde smilkové louky a další cenná stanoviště – a největším problém je sešlap půdy. Dalším argumentem

by mohlo být rušení tetřívka, ale ten se nachází i v nižších
polohách, kde jsou turistické cesty a provoz mu nevadí. Tento
zmíněný ekosystém je na území České republiky nejcennějším z hlediska přírodních hodnot. Nic cennějšího zde skutečně
není.
• Mgr. Nechanická uvedla, že nechápe dva různé pohledy
na první zónu parku, a to na Lysé hoře a na Zlatém návrší. Na
Lysé hoře se nesmí ani stoupnout a na Zlaté návrší jezdí autobusy a chrlí spoustu lidí. Tam je přitom taky první zóna, tak
proč tam turisté nejdou pěšky. Rovněž bylo řečeno, že provoz
autobusů na Zlaté návrší souvisí s dopravní obslužností Vítkovic, přitom se jedná pouze o kyvadlovou dopravu z Míseček.
• Ing. Hřebačka uvedl, že v tomto případě jde o ekonomickou stránku. Aby mohla být udržena stávající kapacita linek do Vítkovic, je potřeba provozovat kyvadlovou dopravu
na Zlaté návrší. Co se týče rozdílu mezi Zlatým návrším a Lysou horou, není tam velký rozdíl, ale Masarykovou asfaltovou
silnici si bohužel nevymyslel a s její existencí je třeba se smířit. Krkonoše jsou tak malé, že se musí diverzifikovat. Pokud
je na území parku ještě nějaký nezasažený kousek, je třeba
ho chránit pro budoucí generace. V žádném případě to není
namířeno proti Rokytnici nad Jizerou.
• Ing. Matyáš uvedl, že viděl staré plány týkající se zmíněné asfaltové silnice, která měla původně vést na Lysou horu
a poté až na Zadní plech. Bohužel, nestihla být dodělána.
• Pan Stober se zeptal, jak dlouhou jsou oba zástupci KRNAPu v Krkonoších, s jakým rozpočtem Správa hospodaří a kolik má zaměstnanců.
• Ing. Hřebačka uvedl, že se v Krkonoších narodil, na Správě KRNAP je zaměstnán od roku 1994, RNDr. Sýkora od roku
1992. Rozpočet se pohybuje ve výši 350 mil. Kč, přičemž příspěvek ze státního rozpočtu je 90 mil. Kč. V současné době
má KRNAP asi 312 zaměstnanců, v sezóně i více.
• Pan Stober uvedl, že je v Krkonoších již 25 let a od té
doby, co přišel, vidí jako největší zlo „zelené“, ochranáře
a KRNAP. Když se zeptají kohokoliv, kdo v obci stavěl dům,
jenom nad Správou KRNAP mávne rukou s tím, že to byl vždycky problém. Byl se na stávající stav informovat na stavebním
úřadě, kde mu bylo řečeno, že se zaměstnanci Správy KRNAP našli symbiózu a v podstatě i se stavebníky. V minulosti
ovšem bylo skoro všechno přikázáno, jak má stavba nakonec
vypadat, co tam patří a nepatří. KRNAP proto není všeobecně
oblíben, neboť je považován za výrobnu problému.
• Ing. Hřebačka uvedl, že když nastoupil do funkce, vytipoval si pár palčivých problémů směrem k veřejnosti, které chtěl řešit. Jeho úmyslem je mít veřejnost na své straně.
První věc, kterou udělal, bylo omezení nařizování architektonických prvků, zejména v místech, kde není volná zástavba.
Na druhou stranu, některé obce a stavební úřady po Správě
KRNAP vyžadují přísná vyjádření, neboť samotným se některé
stavby nelíbí a KRNAP je pro ně možnou obranou. Ing. Hřebačka uvedl, že pro něj osobě je čistá moderní stavba lepší, než
jakýkoliv hybrid, který se tváří tradičně, ale vypadá příšerně.
• Pan Stober uvedl, že když se povolovala lanovka na Lysou
horu, byla podmínka, že bude jezdit jenom v zimním období
z důvodu první zóny. Ale čas a potřeby lidí se mezitím posunuly tak daleko, že místní obyvatelstvo i turisté volají po tom,
aby lanovka jela i v létě. Zazněla zde celá řada neznámých
pojmů, např. polygonální půda, mrazové jevy – osobně si nedovede představit, co to je a jak to vypadá. Což takhle jít se
na to podívat, položit ten povalový chodník a umožnit všem
lidem a dětem ze škol z celé republiky podívat se na to, co je
v republice nejcennější. Např. v Chorvatsku jsou známá Plitvická jezera, jedná se o památku Unesco a je tam voda, která
se dá pít. Lidé tam ovšem mohou mezitím chodit a nikdo jim
nezakazuje, tady chodit nemůžete, tady je pitná voda. Jsou
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tam ony povalové chodníky a nikdo si nedovolí šlapat jinam.
Jsou tam samozřejmě strážci parku a nikdo si nic takového
nedovolí. Je tam parkoviště pro 500 autobusů a je z toho velká turistická atrakce.
• Pan Stober dále uvedl, že v minulosti do Rokytnice nad
Jizerou nikdy žádné státní finance na rozvoj cestovního ruchu
nešly, jako např. do Harrachova či Špindlerova Mlýna. V současné době již téměř všechny průmyslové podniky zkrachovaly a lidé, kteří tam pracovali, povětšinou odcházejí do měst.
Rokytnice se stává mrtvým městem. Spousta lidí ale pryč nechce. Největším problémem je letní sezóna, která už téměř
neexistuje a tomuto by letní provoz lanovky pomohl.
• Ing. Jína uvedl, že hory jsou zde proto, abychom je lidem ukazovali. A určitě existují metody na to, abychom je
nezničili.
• Pan Hanč uvedl, že v případě navrhovaného povalového
chodníku je tento projekt zpracován již deset let a možná by
v tuto chvíli bylo vhodné, ho znovu oprášit. Domnívá se, že
správce parku by neměl pouze chránit, ale i umožnit přístup
do hor. Bydlí v Rokytnici již 58 let, hory má skutečně procestované a myslí, že ten, kdo má zájem o tuto turistiku, tam
nechce nic ničit.
• Ing. Hřebačka uvedl, že obava z úmyslného ničení v tom
není. Zároveň dodal, že Správa KRNAP má velký deficit v tom,
že za dobu svého působení nedokázala ukázat zmiňované
přírodní hodnoty. Zároveň přislíbil, že varianta povalového
chodníku bude doplněna do návrhů řešení umožnění letního
provozu lanové dráhy na Lysou horu.
• Pan Novotný uvedl, že z Lysé hory vedou po obou stranách kleče a nemusí být obava, že by lidé mohli zalézt někam, kde nemají co dělat. Zeptal se, kde byl KRNAP, když se
v Krkonoších házely tuny vápence nebo když se stavěla Labská
bouda.
• Ing. Hřebačka uvedl, že Správa KRNAP je příslušná hospodařit v lesích až od roku 1994. Vápnění lesů prováděl stát
a toto se absolutně neslučuje se záměry Správy. Vápnění navíc
nemá valný význam a v Krkonoších se již nikdy vápnit nebude.
Co se týče Labské boudy – souhlasí s připomínkou, jedná se
o příšernou nevhodnou stavbu, ale rýsuje se poměrně dobrá
cesta k tomu, aby tato stavba byla zbourána. KRNAP usiluje
o získání dotace z fondů EU na rekultivaci půdy a s její pomocí by byla zlikvidována Labská bouda i asfaltová komunikace
přes rašelinitě. Záměrem ale není znemožnit přístup k prameni Labe.

• RNDr. Sýkora uvedl, že v diskusi zazněly výhrady i k některým architektonickým provedením staveb. Např. v případě stavby na Mísečkách, rok se Správa KRNAP bránila této
stavbě, poté byl předložen kladný posudek osoby odborné na
krajinný ráz, člověka, který přednáší i v zahraničí, a proto
byla stavba povolena. Totéž se může zdát u některých staveb
např. v Harrachově. Jedné skupině odborníků některé stavby
připadají jako vhodné, moderní – jiné skupině jako naprosto
nevhodné. Toto posuzování je velice subjektivní.
• Pan Vrána z řad přítomné veřejnosti uvedl, že v Rokytnickém zpravodaji četl, že od prosince bude kácení stromů
rostoucích mimo les v ochranném pásmu parku povolovat
KRNAP. Zeptal se, proč to nemohlo zůstat v pravomoci obce.
RNDr. Sýkora uvedl, že tato změna vzešla ze změny zákona
o ochraně přírody a krajiny a samotný odbor státní správy
z toho velkou radost nemá. Dosud bylo z jejich strany ročně
vydáváno asi 80 rozhodnutí, nyní předpokládá asi 800. Ministerstvo životního prostředí si ovšem vyhradilo, aby státní
správa byla vykonávána v jednom místě a druhým důvodem
bylo zajištění lepšího dohledu nad kácením alejí.
• Mgr. Vávrová uvedla, že většina argumentů sdělených
zástupci Správy KRNAP ji nepřesvědčila, neboť mají velkou
slabinu, a tou je Zlaté návrší. Je přeci faktem, že lanovka na
Lysou horu tu je jako asfaltová silnice na Zlaté návrší a ten
vegetační systém je naprosto srovnatelný. Myslí si, že kde je
vůle, je i cesta. Pokud se hledají pouze argumenty, proč to
nepůjde, není to dobře. Přírodu je třeba chránit, ale měla
by sloužit lidem a lidi je třeba tam pustit. Řešení by se dalo
určitě nalézt, tato území lze přeci přísněji střežit např. i pod
přísnými pokutami.
• Ing. Hřebačka uvedl, že o toto se Správa KRNAP snaží,
ale nelze předjímat výsledek. Předpokládá, že výsledky budou předloženy v srpnu 2010.
• RNDr. Sýkora uvedl, že za povolení výstavby lanovky na
Lysou horu sklidili velkou kritiku ze stran ochranářů z celé republiky. Pokaždé argumentovali tím, že byla povolena pouze
na zimu a v létě jezdit nebude.
• Ing. Matyáš na závěr této diskuse poděkoval oběma hostům za účast s tím, že podobné setkání by bylo určitě dobré
zopakovat, ale ne v rámci zastupitelstva, ale např. samostatnou besedou, kam by se určitě dostavilo i více lidí z řad veřejnosti.

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY - Semily
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátky od 8.00 – 12.00 hodin
so-ne 13. 2. - 14. 2.

MUDr. Hana Petříková

so-ne 3. 4. - 4. 4. MUDr. Věra Nožičková

so-ne 20. 2. – 21. 2.

MUDr. Petr Jonáš

pondělí 5. 4. MUDr. Věra Nožičková

so-ne 27. 2. – 28. 2.

MUDr. Martina Jonášová

so-ne 10. 4. - 11. 4.

MUDr. Jaroslav Řezníček

so-ne 6. 3. – 7. 3.

MUDr. Miroslava Durďová

so-ne 17. 4. – 18. 4.

MUDr. Jiřina Slavíková

so-ne 13. 3. - 14. 3.

MUDr. Marcela Verostová

so-ne 24. 4 – 25. 4.

MUDr. Martina Jonášová

so-ne 20. 3. – 21. 3.

MUDr. Miloslava Buchtová

so-ne 27. 3 – 28. 3.

MUDr. Jitka Buriánková

Obránců míru 866, Lomnice n. Pop., tel. 481 672 569
ul. 3. května 501, Semily, tel. 481 622 796

5. května 715, Lomnice n. Pop., tel. 481 673 156
5. května 715, Lomnice n. Pop., tel. 481 673 156

ul. 3. května 501, Semily, tel. 481 622 796

Fučíkova 62, Lomnice n. Pop., tel. 481 672 063

Tyršova 394, Semily, tel. 481 624 005

Bavlnářská 554, Semily, tel. 481 622 687

Obr. míru 866, Lomnice n. Pop., tel. 481 672 147
Tyršova 394, Semily, tel. 481 624 100
Tyršova 394, Semily, tel. 481 624 401
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ul. 3. května 501, Semily, tel. 481 622 796

Vážení občané,
právem každého občana je obracet se se svými podněty
a návrhy na zastupitelstvo obce a žádat jejich projednání.
Tohoto práva jsem využil a podal návrh na vysílání záznamu
z jednání zastupitelstva na kabelové televizi, popř. umístění
tohoto záznamu na městských internetových stránkách.
Potřebnost toho opatření spatřuji především v potřebě zvýšení participace obyvatel na veřejném životě, neboť rozměr
zájmu o dění v našem městě zásadně ovlivňuje kvalitu života
v Rokytnici. Bohužel, účast občanů na veřejném zasedání je
počítána na jednotlivce a můj návrh drží smutné privilegium
jediného podnětu z řad veřejnosti, které bylo v roce 2009
zastupitelstvem projednáváno. Vysílání záznamu z jednání
zastupitelstva považují za jeden z nevyužitých prostředků,
kterým by mohli být občané informováni o dění v našem městě a který by mohl vybudit další zájem o věci veřejné našeho
města.
Z reakce zastupitelstva jsem byl nesmírně zklamán. Osm
zastupitelů hlasovalo proti a čtyři se hlasování zdrželi. Jako
jediný proti návrhu v diskuzi vystoupil pan Stober, který jej
označil za sice moderní, ale vcelku nepotřebný, neboť ti, kdo
chtějí sledovat činnost zastupitelů, mohou přece přijít na zasedání.
S jeho postojem nemohu souhlasit. Zastupitelé by z povahy
svého postavení měli v maximální míře informovat o své činnosti zastoupené, tj. občany. Měli by s nimi v nejširší možné
podobě komunikovat, vysvětlovat svoje postoje a v neposlední řadě také nést před nimi odpovědnost za svou činnost. Vysílání záznamu je přímým prostředkem, kterým mohou občané
sledovat aktivitu jednotlivých zastupitelů. V následujících
volbách se pak mohou kvalifikovaně rozhodnout o tom, komu
dát mandát k jejich zastupovaní. Považuje pan Stober takový
požadavek za nepotřebný?
Celé vysílání by nebylo ani finančně náročné. Podle odhadu
p. místostarosty Kadavého, by celkové roční náklady nepřesáhly 20.000,-Kč.
Nebyli bychom prvním městem, kde by záznam byl vysílán v kabelové televizi a jehož jednání by bylo možné zpětně
zhlédnout na internetu. V našem regionu jsou takovým městem Semily, které byly mimo jiné oceněny jako nejotevřenější veřejná správa v České republice roku 2008. O zhlédnutí
záznamu je dle vyjádření semilského starosty Mgr. Farského
obrovský zájem. Věřím, že tak by tomu bylo i v Rokytnici.
Snad by pořizování záznamu prospělo také i panu Stoberovi, když nesouhlasil s doplněním posledního zápisu z jednání
zastupitelstva o svou kritiku ředitele základní školy Mgr. Boudy. Protože „zápis z jednání zastupitelstva není o záznamu
každého slova“ a „nehodlá tady (na jednání zastupitelstva)
slovíčkařit.“ Záznam by jistě potvrdil jeho slova a nebylo by
nutné plýtvat síly na obhajobu nevyřčeného.
Jaromír Beran

Pro úplnost zveřejňujeme rozpravu zastupitelů k tomuto
tématu:
Zastupitelům byl předložen návrh občana obce pana Jaromíra Berana ohledně natáčení a vysílání veřejného zasedání
zastupitelstev města prostřednictvím kabelové televize. Svůj
návrh zdůvodnil tím, že občané v současné době projevují
malý zájem o dění ve městě a jedním z důvodů je skutečnost,
že se k nim nedostávají informace o činnosti zastupitelstva.
Považuje za přirozené, aby každý občan mohl být navrhovaným způsobem účasten na zasedání zastupitelstva, zvláště
když veřejná zasedání se obvykle konají ve středu, kdy velká
část obyvatel se nachází pracovně či studijně mimo město.
Rozprava:
• Ing. Matyáš uvedl, že proti návrhu nic nemá, ale bude to
spíše technický problém. Vybavení kabelové televize umožňuje natáčení pouze na VHS a vysílání pouze v pravidelných
smyčkách a občany by určitě nebavilo několikrát denně
3 odiny sledovat zasedání zastupitelstva. Toto by bylo možné domluvit např. tím, že by se záznam z jednání vysílal
v určitou hodinu jenom jednou či dvakrát a smyčka by byla
přerušena.
• Pan Stober uvedl, že návrh pana Berana je sice moderním pohledem, lidé už nebudou muset chodit na veřejná
zasedání, přijdou večer domů a pustí si záznam, ale to
je jen jeden pohled. Každý ví, že na veřejná zasedání
chodí pravidelně několik skalních lidí nebo lidé, o jejichž
záležitostech se jedná. Zastupitelstvo je veřejné proto,
aby mohla veřejnost přijít a aby se zastupitelé s občany
setkali. Zastupitelstvo se koná zpravidla jednou za dva
měsíce a termín je znám v dostatečném předstihu, než
aby občané pokaždé byli např. na dovolené. Pokud je na
programu nějaký důležitý bod, je dobře, když občané
přijdou a řeknou svůj názor. Kdyby lidé jednání zastupitelstva sledovali pouze ze záznamu na kabelové televizi,
pominula by podstata veřejného zasedání.
• Pan Kadavý uvedl, že s panem Beranem mluvil osobně a důvodem jeho návrhu je to, že je spousta lidí, kteří by se veřejného zasedání rádi zúčastnili, ale nemohou, neboť např.
studují nebo dojíždí v týdnu do zaměstnání. Zápis z jednání
nemůže nikdy detailně obsáhnout všechny debaty. Jedná
se většinou o mladé lidi a město potřebuje, aby se o dění
v obci zajímali především mladí lidé. Je pravdou, že pokud budou občané sledovat jednání ze záznamu, nemohou
diskutovat, nijak reagovat, ale může je to k něčemu motivovat. Navrhl, aby návrh pana Berana byl upraven s tím,
že do příštího jednání prověří možnosti technické realizace
a finanční stránky věci.
• Ze strany zastupitelů nebyl návrh schválen.

JUDr. Ladislav Procházka

advokát, si dovoluje oznámit otevření pobočky
advokátní kanceláře na adrese
Horní Rokytnice č. p. 319.
Poskytuji právní služby v oblasti občanského, obchodního a rodinného práva, zejména :

• převody nemovitostí
• rozvody, včetně vypořádání majetku
• výživné
• vymáhání pohledávek
• různé typy smluv
• podnikání fyzických a právnických osob

Kontakt: Tel./Fax/záznamník: 233 371 770, Mobil: +420 602 242 670, E-mail : akletna@quick.cz
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ČISTÁ JIZERA – 2010
Vážení občané Rokytnice nad Jizerou,
v letošním roce bude pokračovat výstavba kanalizací, vodovodů, vodojemů a komunikací v rámci akce Čistá Jizera.
Rozsah akce bude v letošním roce větší, než tomu bylo v roce
2009. Pokud jste dotčeni výstavbou (realizací) kanalizační,
nebo vodovodní přípojky, žádáme Vás tímto, abyste využili
času do zahájení stavby (plánována na polovinu dubna 2010)
a ověřili si v předstihu místo napojení Vašich domovních kanalizačních a vodovodních přípojek (zkontrolování projektové
dokumentace přípojek).
Projednání přípojek zajišťuje asistent p. Lukáš David,
tel. 725 047 943, e-mail: asistentrokytnice@seznam.cz.
Během měsíce února 2010 začne obcházet stavbou dotčené
lokality a ověřovat si místa napojení kanalizačních a vodovodních přípojek. Protože se jedná celkově o velký počet objektů, bude nejdříve kontaktovat majitele domů, kde výstavba
nových kanalizačních a vodovodních řadů začne podle plánovaného harmonogramu v měsících duben a květen. Postupně
budou kontaktováni všichni majitelé objektů dotčených stavbou.
Úřední hodiny v kanceláři VHS Turnov v Rokytnici nad Jizerou – č.p.154 v Dolní Rokytnici (bývalá cukrárna u Nechanických), byly v zimním období (do konce dubna) z důvodu
přípravy stavby omezeny na každé pondělí od 14 – 17 hod..
V případě, že potřebujete projednat náležitosti ohledně
přípojek mimo úřední hodiny, domluvte se na výše uvedených
kontaktech s asistentem, a dohodněte si osobně schůzku. Pokud z časových důvodů nemůžete nebo jste během pracovních
dnů mimo Rokytnici n. J., využijte e-mail.
Plán stavby dle harmonogramu hlavního dodavatele stavby firmy EUROVIA CS, a.s., závod Liberec od poloviny dubna
2010:
1. Zimní Strana (duben 2010)
Pokračování řadu „B1“, „Z2“ v komunikaci od novostavby na
p.č. 741/3 (p. Frič) k č.p. 93 (p. Prokůpková), dále k náměstí.
Pokračování řadu „A5“ podél hlavní komunikace od č.p. 143
(sběrný dvůr) k odbočce na Zimní Stranu u č.p. 373 (Solido).
Řad „A5-1“ podél hlavní komunikace, chodník, od č.p. 373
k č.p. 400 (Šmikovi).
2. Letní Strana (duben 2010)
Pokračování řadu „T2“ v komunikaci od č.p.125 (Piršelovi),
od č.p. 47 (p. Záhumenský) souběh s řadem „D“, od č.p. 45
(TJ Prosek) s řadem „D3“, dále k náměstí.
Řad „D“ v louce od č.p. 443 (Buluškovi) k č.p. 177 (p. Hemelík).
Řad „Da“ v cestě od č.p. 443 k č.p. 398 (Hrbkovi).
Řad „D1-1“ v cestě od č.p. 204 (Vosecký) v cestě k č.p. 120
(Červinkovi), dále v zahradách k č.p.129 (Piršelovi).
3. Centrum (květen 2010 - není rozhodnuto, který řad
bude zahájen jako první)
Řad „Ea“ podél potoka od č.p. 300 (vedle kostela) k č.p. 24
(p. Semecký).
Řad „A6“ v cestě od č.p. 355 (Pechovi) k č.p.390 (Janatovi).
Řad „G2“ v cestě od č.p. 403 (p. Kobr) k č.p.1 (Městec Králové).
4. Nad radnicí – Horní Ves (květen 2010)
Řad „F“ v komunikaci od č.p. 704 (nový apartmán) k odbočce,
dále v cestě řad „F1“, „HV1“ k č.p. 6, 7, 8, 285 (Ruščakovi,
Dvořákovi,..)

5. Berlín (květen 2010)
Řad „A10“, „R5“ od hlavní komunikace (protlak) u č.p. 446
(internát Rotextile), dále v louce (pěšina) mezi č.p. 435 (p.
Finger) a č.p. 168 (p. Nechanický) k č.p. 585 (Martínkovi),
pokračování v komunikaci k č.p. 576 (p. Račák).
5. Od traktorky k Modré Hvězdě (duben 2010)
Řad „J“ od č.p. 43 (hospůdka u Vocta) v komunikaci k č.p. 58
(p. Opatrný).
6.Nad Epronou (květen 2010)
Řad „A14“, „HP2“ od obslužného objektu (spodní parkoviště), pod č.p. 456 (Pfeifer) na křižovatku u č.p. 436 (Votočkovi).
Plánovaná výstavba na dalších řadech od měsíce května,
bude upřesněna hlavním dodavatelem stavby firmou EUROVIA
CS, a.s. v průběhu února 2010.
VHS Turnov, 29.1. 2010

Stav k 30. listopadu 2009
K 30. listopadu bylo v Rokytnici nad Jizerou z finančního
pohledu prostavěno 42,5 mil. Kč, tj. 24 % z celkového finančního objemu díla. Stavební práce byly pro rok 2009 ukončeny v listopadu, dále budou pokračovat na jaře 2010. Veškeré
dotčené komunikace jsou na zimu upraveny asfaltem, finální
asfalt bude pokládán v roce 2010. V Rokytnu je proveden asfalt do finální podoby.
Pro zimní období v době od 12/2009 – 04/2010 byly upraveny úřední hodiny VHS Turnov v Rokytnici nad Jizerou, a to na
pondělí od 14.00 – 17.00 hodin. Po domluvě je možné sjednat
schůzku v jiném termínu.

Stav prací k listopadu 2009:
Dolní Rokytnice – Letní strana:
Kanalizace „A3“, „A3 - 1“, vodovod „T2“ (dva úseky kanalizace od hlavní silnice do Rokytnice n. J. – u firmy ROTES
Rokytnice směrem loukami vzhůru na Letní stranu, vodovod
dále v komunikaci) – oba kanalizační řady jsou dokončeny. Na
kanalizaci je možné napojovat kanalizační přípojky. V začátcích stavby byly nejproblematičtější úseky v příkrých svazích
komplikovány mimořádně nepříznivým počasím, to se částí
podepsalo na zpomalení prací. Vodovod byl bez větších komplikací pokládán v části v souběhu kanalizace v místní komunikaci. Vodovod bude zprovozněn až po dokončení nových VDJ.
Komunikace byla pro zimní období upravena v rýze asfaltem.
Kanalizace „D1“, „D1-1“, část „A5“, vodovod „T2“, „T22“ (úseky od hlavní silnice od budovy Archivu – bývalé Elektopřístroje směrem na Letní stranu v Dolní Rokytnici) – kanalizace D1 byla realizována, zahájeny byly práce na D1-1, byl
položen úsek vodovodu T2-2, zahájeny práce na úseku vodovodu T2. Většina úseků je vedena v místní komunikaci, stavba probíhá bez větších problémů, přepojování kanalizačních
přípojek bude možné až po zprovoznění celého úseku v roce
2010. Vodovod bude zprovozněn až po dokončení nových VDJ.
Komunikace byla pro zimní období upravena v rýze asfaltem.
Byla realizována i část úseku A5 (Archiv), kde se kvůli skalnatému podloží nepodařilo zrealizovat protlak pod komunikací
KSS LK v celé délce, bylo provedeno překopem.
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Čerpací stanice pitné vody u MŠ – v roce 2009 byla provedena rekonstrukce čerpací stanice pitné vody (podzemní
šachta).
Dolní Rokytnice – Zimní strana:
Kanalizace „B“, „B1“, „B1-1“, „B1-2“, vodovod „Z2“,
„Z2-1“ (úseky od hlavní silnice do Rokytnice n. J. – naproti ČOV za autobusovou zastávkou směrem na Zimní stranu
loukou, dále vede trasa v městské komunikaci) – v letošním
roce byly realizovány kanalizační řady B, B1-1, B1-2. Je realizována část kanalizačního řadu B1 (část v louce ukončena,
dále se pokračovalo v místní komunikaci směrem k městu, zde
bylo naraženo na skálu, práce budou pokračovat v roce 2010.
Propojení přípojek bude možné po zprovoznění vždy celého
úseku kanalizace. Vodovod je pokládán v souběhu kanalizace
v místní komunikaci, zprovozněn bude až po dostavbě VDJ.
Povrch komunikace byl pro zimní období upraven provizorně
asfaltem.
Kanalizace „C“ (úsek od hlavní silnice do Rokytnice n. J.
– u firmy ROTES Rokytnice směrem nahoru na Zimní stranu
loukou) – kanalizační řad je dokončen.
Kanalizace „A4“, „A4a“, „A4b“ (úseky od hlavní silnice do
Rokytnice n. J. – naproti uhelným skladům směrem na Zimní
stranu loukou, část řadu podél komunikace KSS LK směrem do
Rokytnice n. J.) – kanalizace A4a (komunikace) a A4b (louka)
je dokončena, zbývá dokončit v roce 2010 poslední část A4
(louka). Komunikace po výstavbě A4a byla provizorně upravena asfaltem. V této trase byla realizována přeložka dešťové
kanalizace.
Kanalizace „A5“ (úsek od hlavní silnice do Rokytnice n. J.
u Solida za sběrným dvorem směrem na Zimní stranu v Dolní
Rokytnici – v místní komunikaci, následně po soukromých pozemcích pod stávajícími objekty) – větší část kanalizace byla
dokončena, zbývá úsek k řadu A4.
Horní Rokytnice:
Kanalizace „I“, vodovod „R6“ (úsek nad zdravotním střediskem) – kanalizační řad byl dokončen v 10/2009 včetně pokládky nového vodovodu v trase kanalizace, v části trasy je
realizována i přeložka dešťové kanalizace. Následně proběhlo
asfaltování, finální úprava komunikace bude zrealizována v
roce 2010. Na kanalizaci je možné napojovat kanalizační přípojky. Vodovodní přípojky bude možné propojit na nový řad
až v příštím roce. Nyní budou objekty stále zásobeny ze starého vodovodního řadu. Díky stísněným rozměrům místní komunikace, ve které jsou navíc již umístěny všechny inženýrské
sítě, byl tento úsek nejsložitějším prováděným úsekem. Rovněž byly konečné práce ztíženy sněžením. V této části lokality
bude pokračováno v roce 2010 kanalizačním řadem I1.
Rokytno:
Kanalizace „K“, vodovod „HP1“ (úsek od fotbalového
hřiště směrem na Rezek) – v trase realizována kanalizace i
vodovod, dokončeno včetně veřejných částí kanalizačních i
vodovodních přípojek. V tuto chvíli je již možné na kanalizaci
i vodovod napojovat přilehlé objekty. Finální asfaltové povrchy byly realizovány v září 2009.
Kanalizace „K5“ (úsek od Hotelu Starý Mlýn směrem ke
komunikaci na Rezek) – v této části byla realizována pouze
kanalizace, vodovod je zde stávající. Úsek kanalizace v místní
komunikaci byl dokončen. V roce 2010 bude realizován koncový úsek okolo roubených chalup. Kvůli možnému ohrožení statiky objektů (bez základů) bude kanalizace položena v
menších hloubkách, bohužel ale toto znemožní 2 – 3 objektům
odvést odpadní vody gravitačně, bude nutné pomocí čerpací
jímky. Povrch komunikace byl opatřen finálním asfaltem.

Vodojemy - Letní a Zimní strana:
Během července byly provedeny základové jámy pro oba
vodojemy, následně železobetonové konstrukce stěn manipulačních komor obou vodojemů, dále penetrační nátěry
a hydroizolace. Následně byly provedeny podkladní betony
pod akumulačními komorami, dále pak samotné akumulační
komory. V letošním roce byly oba vodojemy ukončeny základovou deskou. Nadzemní části budou realizovány v roce 2010.
Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2010
na území měst a obcí sdružených ve Vodohospodářském
sdružení Turnov
Úprava ceny byla schválena na jednání Rady sdružení dne
25. 11. 2009, a to jako výstup z přibližně tříměsíčního opakovaného projednávání. Je stanovena pro města Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou,
Rovensko pod Troskami a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný,
Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna
a Benecko.
1.
Nárůst ceny
Základní nárůst ceny je schválen o 8,94% u vodného
a o 9,96% u stočného. Nárůst u celkové ceny vodného a stočného je 9,38 %. Sazba DPH nezůstala díky legislativní úpravě
státu shodná a navyšuje se meziročně o 1%. Tím státní rozpočet dosáhne větších rozpočtových příjmů i z této oblasti.
Celková cena (m/3)
Vodné je stanoveno na 35,60 Kč (bez DPH) a stočné na
hodnotu 27,83 Kč (bez DPH). Celková součtová cena vodného a stočného činí 63,43 Kč (bez DPH). Nárůst celkové ceny
představuje 5,44 Kč, a to z 57,99 Kč v roce 2009.
Po započítání DPH (10%) je vodné stanoveno na hodnotu
39,16 Kč a stočné na hodnotu 30,61 Kč. Tedy v součtu činí
cena s DPH celkem 69,77 Kč. Nárůst celkové ceny představuje 6,56 Kč, a to z 63,21 Kč v roce 2009.
3.
Zdůvodnění úpravy cen
Vlastník vodohospodářské infrastruktury - VHS Turnov - požadoval při letošním jednání větší navýšení nájemného, aby
mohl v příštích letech naplnit státem stanovené závazné požadavky na obnovu svého majetku a splnil přísné evropské
normy, k jejichž plnění se Česká republika zavázala při vstupu
do Evropské unie. VHS Turnov tedy potřebuje navýšit zejména
prostředky na přípravu a financování rozvojových investičních
projektů, na něž je možnost získat značné finanční prostředky z fondů Evropské unie. Nejde jen o probíhající akci Čistá
Jizera, ale také o připravovaný rozsáhlý rozvoj vodohospodářské infrastruktury na Benecku, Malé Skále, v Rovensku pod
Troskami, Přepeřích, Ohrazenicích, v Jilemnici, Semilech a na
území dalších členů sdružení.
Provozovatel majetku – Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – nepožadoval
pro rok 2010 významné nárůsty nákladových položek. Významnější úpravy byly
způsobeny pouze investiční aktivitou VHS
Turnov. Šlo například o nárůst elektrické
energie pro chod čerpadel v nových tlakových kanalizacích a o potřebu vytvoření
vyšší rezervy na řešení provozních technologických vazeb u vodovodů, které musíme
realizovat v souběhu s akcí Čistá Jizera.
Pozitivem celého projednání je skutečnost, že na základě dohody s provozovatelem bude plánovaná výše jeho oprávněného zisku ponechána na shodné úrovni jako
v minulém roce.
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Správa KRNAP se připojuje k Roku biodiverzity
Správa KRNAP se svými aktivitami v roce 2010 připojuje k Mezinárodnímu roku biologické rozmanitosti (dále jen
Rok biodiverzity), kterým rok 2010 vyhlásilo Valné shromáždění OSN. Jedním ze základních cílů je zvýšit informovanost a veřejné povědomí o významu přírodní rozmanitosti pro kvalitu a udržitelnost života na Zemi a zastavit či
alespoň zpomalit tak celosvětový úbytek druhů.
Krkonošský národní park patří k územím s bohatou rozmanitostí živočišných i rostlinných druhů, stejně jako různých
typů ekosystémů a přírodních stanovišť a zachovalou kulturní krajinou. To je dáno historickým a kulturním vývojem posledních několika set let a systémem ochrany přírody a krajiny posledních desetiletí. „Je třeba zdůraznit, že jen díky
cílené ochraně ohrožených druhů a jejich biotopů se zatím
daří zachovat druhovou pestrost v jejím více méně původním
rozsahu, a to přesto, že jsou Krkonoše jedním z turisticky
nejvytíženějších území České republiky,“ uvedl ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. „Dlouhodobě se snažíme podporovat péči o květnaté horské louky – například dotacemi pro
soukromé zemědělce, kterým jsme přidělili desítky milionů
korun. O správnosti a efektivnosti investovaných prostředků
svědčí návrat řady zákonem chráněných druhů rostlin, jako
například zvonku krkonošského nebo různých jestřábníků, na
lokality, ze kterých byly tyto byliny vytlačeny. V Krkonoších
byl loni po mnoha desetiletích zaznamenán i rys ostrovid,
například v okolí Harrachova sledujeme pravidelně výskyt vydry říční. Připravujeme projekty, které krkonošské přírodě
pomáhají. Jedním z nich je projekt mapování a likvidace invazivních druhů rostlin. Právě ty jsou totiž značnou hrozbou
pro druhovou rozmanitost. Souvislé porosty šťovíku alpského

nebo břehy potoků a řek zaplevelené různými druhy křídlatek
jsou tikající bombou. Stejně tak se snažíme postupně měnit
druhovou skladbu krkonošských lesů, aby byly zdravější a stabilnější. Smrkové monokultury jsou již minulostí. Do porostů vracíme jedle, buky a javory. Naše současné hospodaření
v krkonošských lesích je tak ekologicky šetrné, že si zasloužilo certifikát FSC (Forest Stewardship Council), udělený v roce
2009,“ popsal naše snahy o zachování biodiverzity v Krkonoších ředitel Hřebačka.
Kromě konkrétních projektů se k Roku biodiverzity připojíme i řadou akcí, které pořádáme pro školy i veřejnost. Tematicky zaměřený program tak uslyší například návštěvníci
tradičního jarního Vítání ptačího zpěvu stejně jako děti při
programovém vyučování na téma Myslivost.

Bližší informace:
Bc. Radek Drahný
tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku s veřejností Správy KRNAP

tel.: 737 209 900, e-mail: rdrahny@krnap.cz, www.krnap.cz

Oficiální turistický web Krkonoš
www.krkonose.eu
Na programu lednového setkání pracovní marketingové skupiny Krkonoš – svazku měst a obcí byl prvním bodem jednání
nový systém, design a obsah oficiálních webových stránek.
Web krkonose.eu byl po několika měsících permanentní systematické práce, příprav a konzultací, koncem uplynulého roku
2009 spuštěn. Je mohutně rozpracován, již nyní obsahuje
řadu dat a informací, ale podle zpracovatelů, pracovníků Regionálního krkonošského informačního centra z Vrchlabí, bude
procházet stálou modernizací a vývojem.
Pracovníci krkonošských informačních center, jako členové
marketingové skupiny Svazku, se v průběhu tvorby stránek
aktivně podíleli na jejich obsahu. V této fázi byli přizváni k další spolupráci a to jako přísní posuzovatelé. „Buďte
kritičtí, zkontrolujte vše, co a jak má být, doplňte všechny
poskytované služby, prohlédněte fotografie. Buďte ale také
tolerantní,“ uvedla na poradě Mirka Chaloupská ze Svazku
Krkonoše, „stránky jsou ve vývoji, neustále je doplňujeme.
Nyní je musíme podrobit pečlivé kontrole správnosti. Chceme eliminovat všechny možné chyby, doplnit chybějící data,
vyladit logiku vyhledávání a usnadnit všem přístup k informacím. Jedině tak budou mít stránky smysl. Spolupracujeme
s řadou partnerů, snažíme se vyjít všem vstříc.“

Stránky jsou přeloženy do němčiny, polštiny a angličtiny.
Ne u všech odkazů jsou v současné době mutace dokončeny,
postupně ale budou doplněny.
M. Chaloupská dále sdělila: „Znalost nového systému webových stránek se vyplatí všem. Ať pracovníkům infocenter,
kteří v nich poměrně rychle vyhledají informace, které jsou
po nich ze strany turistů žádány, tak samotným uživatelům
například při potřebě zajistit si v Krkonoších ubytování. Naší
snahou je, aby měl systém jednoduchou logiku. A tuto informaci, jako zpětnou vazbu, nám mohou poskytnou právě ti,
kteří stránky budou pro svoji práci používat, totiž pracovníci
informačních center.“
Sami si www.krkonose.eu prohlédněte, pokud shledáte nedostatky, naleznete chybu nebo máte další připomínky, zpracovatelé je rádi uvítají. Nebo byste se snad chtěli na stránkách sami zviditelnit? Systém je vám otevřen.
Stačí kontaktovat: info@krkonose.eu nebo 499 405 744.
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Zajímavosti v okolí:
Krkonošské muzeum Vrchlabí

Muzeum v Troskovicích

Krkonošské muzeum sídlí v komplexu Augustiniánského
kláštera, který je nejvýznamnější barokní památkou ve městě. Moderní audiovizuální expozice,, Kámen a život“ vás seznámí s Krkonošemi - nejkrásnějšími horami České republiky.

A teď něco spíše pro děti, ale i pro pamětníky, kteří rádi
zavzpomínají na dětství.
Muzeum panenek a medvídků ve vesničce Troskovice. Kdo
by nevěděl, kde to je, tak je to jen kousek od známé zříceniny hradu Trosky. V typické venkovské budově naleznete
celou řadu exponátů. Celkový počet se pohybuje kolem jednoho tisíce krásných medvídků, panenek, ale také i dětských
kočárků či dřevěných hraček. Všechny vystavěné hračky jsou
z různých období a z různých koutů světa. Nejstarší vystavené
kousky pocházejí z první poloviny 19. století, ale výjimkou
nejsou ani zcela moderní panenky. Otevřeno je každý den od
10:00 do 17:00 až do srpna.

Roztocký mlýn

Pokud si myslíte, že v tomto muzeu najdete nějaké staré historické památky, které dnes mají hodnotu leda tak pro
nějaké pamětníky, jste na omylu. Krkonošské muzeum vám
zprostředkuje informace z velice moderní audiovizuální techniky. Návštěvník bude mít k dispozici dokonale zpracovaný
výklad od profesionálního komentátora. Prohlídku, která vás
jistě nadchne, tvoří 15 minutový dokumentární film, který je
celý věnovaný fauně, floře a rozdělení Krkonoš. Dále si budete moci prohlédnout krkonošské živočichy, mezi které patří
například mlok skvrnitý, zmije obecná a orel skalní. Každé
z těchto zvířat je neméně zajímavé. O tom se budete moci
přesvědčit sami stručným a zajímavým výkladem. Dozvíte se
například o trávicím ústrojí zmije, o jedovatosti mloka skvrnitého a také se dozvíte, proč orla skalního už nespatříme
v naší krásné krkonošské přírodě. To vše a mnohem více na
vás čeká v Krkonošském muzeu v expozici,, Kámen a život“
ve Vrchlabí.

Tento roztocký mlýn je typicky podkrkonošský. Najdeme ho
na samotě v krásném romantickém údolí v Roztokách u Semil. Drnčák, krcálek nebo klapáč. Tak se říkalo malým selským vodním mlýnům. První mlynář byl Mikuláš Fiedler, který
si z počátku jen tento mlýn pronajal, a tak začala tradice
předávání řemesla z otce na syna. Za rok stihli zpracovat sto
až sto padesát tun žita. Ve druhé polovině 19. století se vybudovala i brusírna skleněných kroužků a pecnářství. Peklo se
každý den kromě neděle. Jak bylo zvykem, chléb se rozvážel
po okolí koňským povozem, který tam je dodnes. Největší raritou je štoska, což je zařízení na čištění krupice z roku 1840
a tento jedinečný exponát je jediný zachovalý v celé republice. Pro malé děti je připravena i malá výstava loutek a čert
Roháček, který Vám splní tajné přání. Tento mlýn je otevřen
od 1. května do 30. září.

Kristýna Kousalová

Činnost Jilemnicka - svazku obcí v roce 2009
Vážení a milí obyvatelé regionu Jilemnicko,
před Vámi se nyní nachází souhrnná zpráva o činnosti
jednoho z významných subjektů našeho regionu, za který
Jilemnicko – svazek obcí zajisté můžeme považovat. Málokdo z Vás ví, že jeho činnost byla zahájena již na konci devadesátých let neformálním způsobem, oficiálně pak jako
dobrovolné sdružení obcí funguje od dubna 2000.
V roce 2010 si budeme připomínat 10 let od vzniku Jilemnicka – svazku obcí. Dovolte nám, abychom Vás seznámili podrobněji s jeho činností v nejúspěšnějším roce jeho existence, kterým i přes veškeré negativní dopady hospodářské krize
byl rok právě uplynulý – rok 2009.
Důvody, proč spatřujeme jako nejúspěšnější právě ten minulý rok, jsou hned tři. Především se Jilemnicku – svazku obcí
podařilo připravit a zorganizovat nebývalé množství aktivit
a projektů pro veřejnost i pro své zástupce. Dále se jeho
zástupcům podařilo úspěšně prezentovat region i mimo území ČR a navázat významné partnerské vztahy. V neposlední
řadě se pak Jilemnicko – svazek obcí prosadilo mezi žadateli
o dotace z Evropských strukturálních fondů a fondů ze zemí

v rámci evropského hospodářského prostoru (tzv. EHP). Protože nás všechny tyto úspěchy velmi těší, rádi bychom se s Vámi
o tuto radost podělili, a také představili hlouběji svou činnosti těm, kteří o naší existenci zatím neslyšeli nebo si ji neuměli
spojit s probíhajícími aktivitami v regionu.
Pro přehlednost budeme postupovat tak, jak minulý rok plynul - a co nám přinesl či naopak neumožnil (neboť ne vždy lze
slavit jen úspěchy).
Na začátku ledna jsme předložili žádosti o dotace v rámci Grantového programu Libereckého kraje. Peníze měly být
určeny na opravu a údržbu obecního majetku a na samotnou činnost kanceláře Jilemnicka – svazku obcí. Vzhledem ke
krácení finančních prostředků určených pro tyto účely nebyly
naše žádosti uspokojeny. Tento neúspěch nás hned na začátku
roku ale neodradil a připravovali jsme se na další plánované
akce.
Na konci března nás pak naopak velmi příjemně překvapila
zpráva, že patříme mezi úspěšné žadatele v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika. Podpořen byl náš projekt „Krakonošovy letní
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podvečery bez hranic“, jehož myšlenka je postavena na již
tradičních Krakonošových letních podvečerech. V rámci projektu byly podvečery rozšířeny o partnerství s polským městem Karpacz. Podporu z prostředků EU budeme čerpat až do
konce roku 2011.
V dubnu jsme ve spolupráci s Městem Jilemnice uspořádali již tradiční akci, která byla určena všem učitelům mateřských, základních, středních a uměleckých škol při příležitosti
Dne učitelů 2009. Vybraným učitelům byla předána ocenění
a po zdárném průběhu jsme si jisti, že tato akce si nachází
stále více příznivců z řad regionálních pedagogů i ostatního
školského personálu.
V květnu jsme poté absolvovali jedinečnou, a o to více
očekávanou zahraniční aktivitu. Protože se nám v roce 2008
podařilo získat příslib na finanční podporu určenou na získávání zkušeností se zahraničním parterem, proběhla realizace
projektu „Studijní pobyt starostů Jilemnicka – svazku obcí“.
Naším partnerem byl Norský svaz měst a obcí a následně region Molde og Roomsdal, který nás hostil po čtyři dny našeho
pobytu v Norsku. V rámci této akce jsme navázali zajímavé partnerské kontakty a především prezentovali Jilemnicko
i v takto vzdálené zemi. Že tato cesta nebyla zbytečná, dokazuje velké množství zážitků, které si účastníci přinesli z návštěvy místních podniků na likvidaci a zpracování komunálního odpadu a bioodpadu, z podniku na zpracování ryb nebo
přímo z centra řízení jedné z poboček firmy Shell, která těží
na norském pobřeží zemní plyn. Podařilo se nám také norské
zástupce upoutat zajímavým vyprávěním o naší rodné zemi
tak, že projevili zájem navštívit Jilemnicko v rámci svého plánovaného srpnového pobytu v Praze. Celý projekt se v závěru
podařilo vyúčtovat dle požadavků, takže bylo možné získat
zpět významnou část celkových nákladů.
V průběhu jarních měsíců (duben, květen, červen) probíhala také zcela mimořádná celoregionální preventivní akce
pro děti z mateřských školek. Projekt se jmenoval „Vím, co
smím, a tak se nebojím“. Realizován byl ve spolupráci s Městem Jilemnice a podpořen také částečně z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra prostřednictvím Libereckého kraje. Zástupci Policie ČR a Hasičského záchranného sboru
Libereckého kraje navštívili v průběhu dvou a půl měsíců
všechny mateřské školky na Jilemnicku a setkali se celkem
s cca 750-ti dětmi. Akce to byla organizačně i časově velmi
náročná, ale stála za tuto námahu. Vydány byly i originální
omalovánky s tématikou prevence, které obdrželo každé zúčastněné dítě.
Před letními prázdninami ještě proběhlo výjezdní zasedání
zástupců Jilemnicka – svazku obcí, tentokrát v krásném prostředí obce Čistá u Horek. Již druhým rokem se zástupci všech
členských obcí 2x ročně schází mimo „sterilní“ prostředí zasedacích místnostní a kanceláří a poznávají společně krásy jednotlivých obcí našeho regionu. Proč jezdit na daleká místa,
když leckdy neznáme ani vše, co nám naše okolí nabízí a čím
se snažíme přilákat i vzdálenější turisty k návštěvě svého regionu.
Třetí týden měsíce července pak již zcela patřil kulturní
přehlídce Krakonošovy letní podvečery – letos tedy již s účastí
obyvatel města Karpacz. I přesto, že nám ke konci týdne počasí nepřálo, program se vydařil a potvrzuje se pravidlo, že
každý rokem je bohatší a zajímavější.
Ke konci srpna a začátkem září nás čekaly další dvě velmi
významné jednodenní akce. Přivítali jsme na půdě jilemnické
radnice norskou delegaci - provedli je nejen Jilemnicí, ale
také jsme pro ně připravili zajímavý program v Poniklé, jedné z členských obcí, kde proběhla návštěva místního muzea

řemesel a výrobny perličkových ozdob. Ponikelští připravili
zahraničním návštěvníkům na jejich přání bohatou hostinu
plnou dobrůtek hodných krkonošských gurmánů. A možná byste se až divili, jaký úspěch u skandinávských starostů sklidily
makové buchty, štrúdl, sejkory, houbovec, kyselo nebo krkonošský guláš. Závěr celého dne jsme pak věnovali (také na
přání hostů) exkurzi v Novopackém pivovaru, neboť proslulost
českého piva dosáhla až k norským fjordům.
Ve velmi rychlém tempu, několik dní po odjezdu norské delegace, přivítali zástupci Svazku hejtmana Libereckého kraje
spolu s několika členy Rady Kraje. I přes trochu ostřejší diskuze týkající se některých úseků silnic a především finančních
podpor do venkovských oblastí bylo setkání úspěšné a zajímavé. Doufejme, že jsme pana hejtmana neodradili našimi
všetečnými dotazy a že si k nám najde cestu i příště.
Září a říjen patřil již třetím rokem projektu „Děti, pozor
silnice!“ . Opět jsme všechny prvňáčky přivezli na prohlídku
budovy okresního ředitelství Policie ČR a následně pak na dopravní hřiště v Košťálově, kde si mohli vyzkoušet na kolech či
koloběžkách své nově nabyté znalosti.
V průběhu podzimních měsíců jsme slavili další úspěch při
předložení žádosti o dotaci v rámci Místní akční skupiny, která přerozděluje prostředky z Programu rozvoje venkova na
našem území. Jilemnicko – svazek obcí obdrželo podporu na
realizaci projektu „Pasportizace kulturního dědictví na Jilemnicku“ . Cílem tohoto projektu je v průběhu roku 2010
připravit odborný přehled všech místních drobných památek
(kapliček, křížků atd.), které k tradicím a kultuře regionu
neodmyslitelně patří. Tento soupis bude připraven soudním
znalcem v oboru a kromě přípravy dalších zajímavých publikací umožní i ocenění těchto památek, jejich zařazení do
majetku obcí a především také doporučení na jejich šetrnou
opravu či údržbu.
Protože je Jilemnicko regionem nadmíru kulturním, pokusili
jsme se již podruhé požádat o dotaci na pořízení mobilního
jeviště, které by sloužilo všem členským obcím a jejich spolkům. Výsledky budou známy začátkem roku 2010, kdy by mělo
být vyhodnoceno další kolo žádostí do MAS „Přiďte pobejt!“
o.s..
Druhé loňské výjezdní zasedání proběhlo v listopadu v obci
Poniklá, kde starostové navštívili Krkonošské muzeum manželů Pičmanových, a poté proběhla trochu adrenalinová noční
návštěva místních jeskyní. Hned druhý den ráno nás přivítali
ve firmě Singing Rock, kde jsme nahlédli do výroby a také do
nového školícího centra.
Posledním našim úspěchem v loňském roce bylo získání dotace z Libereckého kraje, která umožní vytvořit novou variantní studii možných způsobů zpracování bioodpadu na Jilemnicku. Budou aktualizovány již staré propočty potenciálu
zelené hmoty v regionu a zhodnoceny všechny možné způsoby
zpracování. Výstup z této studie a navrhované společné řešení tohoto problému pro celý region bude známo a prezentováno veřejnosti koncem roku 2010.
Doufáme, že se nám podařilo stručně a přehledně shrnout
celou naši činnost v loňském roce a přiblížit naši práci všem
obyvatelům regionu Jilemnicko. Věříme, že i rok 2010 bude
takto úspěšný a že naše práce bude stále více na očích a ku
prospěchu nám všem, kteří se rozhodli spojit své životy s krásným prostředím západních Krkonoš.

– 11 –

Zpráva o činnosti JSDHO Rokytnice nad Jizerou za rok 2009
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Rokytnice nad
Jizerou měla k 31.12. 2009 celkem 23 členů. Jednotka byla
v roce 2009 zařazena do kategorie JPO III. Od letošního roku.
tj. 2010 je zařazena do kategorie JPO II.
V roce 2009 zasahovala naše jednotka v 42 případech, což je
o 27 případů více než v roce 2008.

Jednalo se o tyto události:
•
•
•
•
•
•

požáry  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 případů
dopravní nehoda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 případů
živelná pohroma  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 případů
únik nebezpečných látek  .  .  .  .  .  .  .  . 4 případy
technická pomoc  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 případy
prověřovací a taktická cvičení  .  .  .  .  . 4 případy

1.

14.02.

Dopravní nehoda - rolba

Areál Horní Domky

2.

26.02.

ŽP - strom

Rokytnice - Vilémov

3.

27.02.

ŽP - strom

Na Mýtě Harrachov

4.

05.03.

Únik neb. látek - olej

Rokytnice-parkoviště Dolní nám.

5.

19.03.

Únik neb. látek - benzin

Rokytnice-parkoviště sídliště

6.

26.04.

ŽP - strom

Rokytnice-Vilémov

7.

26.04.

Požár lesa

Bratrouchov

8.

26.04.

ŽP - strom

Poniklá-odvoláni

9.

28.04.

Požár lesa

Bratrouchov

10. 17.05.

Dopravní nehoda - 1x OA

Rokytnice U Kroupů

11.

06.06.

Únik neb. látek - olej

Rokytnice pod archivem

12.

11.06.

Dopravní nehoda 1x NA + 2x OA

Rokytnice k Vilémovu
Střední škola Vysoké nad Jizerou

13. 18.06.

Taktické cvičení - požár

14. 22.06.

ŽP - strom

Na Mýtě Harrachov

15. 22.06.

ŽP - strom

Jablonec n.J.-Rezek

16. 22.06.

ŽP - strom

Rokytnice-Františkov

17. 23.06.

ŽP - strom

Na Mýtě Harrachov

18. 04.07.

Požár lesa

Jablonec nad Jizerou - Letná

19. 23.07.

ŽP - strom

RokytniceFrantiškov - kůlna

20. 23.07.

ŽP - strom

Jablonec n.J.-Rezek

21. 24.07.

ŽP - strom

Rokytnice-Letní strana

22. 27.07.

Požár chalupa

Rokytnice Letní strana

23. 05.08.

Technická pomoc - sebevrah

Rokytnice RTK

24. 30.08.

ÚNL - olej

Rokytnice – Družba

25. 02.09.

Technická pomoc - otevření
bytu

Rokytnice

26. 18.09.

Taktické cvičení Horský hotel

Rokytnice - Štumpovka

27. 25.09.

Požár lesa

Harrachov

28. 30.09.

Dopravní nehoda - 1x OA

Rokytnice - Vilémov

29. 30.09.

Taktické cvičení – Kravín

Sklenařice

30. 03.10.

Požár kůlny

Rokytnice

31. 15.10.

ŽP – strom

Rokytnice - Vilémov

32. 16.10.

ŽP – strom

Na Mýtě Harrachov

33. 16.10.

ŽP – strom

Na Mýtě Harrachov

34. 16.10.

ŽP – strom

Rokytnice-Vilémov

35. 16.10.

ŽP – strom

Rokytnice u Modré hvězdy

36. 16.10.

ŽP – strom

Na Mýtě Harrachov

37. 17.10.

ŽP – strom

Na Mýtě Harrachov

38. 17.10.

ŽP – strom

Jablonec n.J. Končiny

Prověřovací cvičení - DN

Roudnice

40. 09.12.

Dopravní nehoda - \
1x NA+1x Moto

Rokytnice u Kroupů

41. 10.12.

Požár autobusu

Rokytnice u Vendulky

42. 22.12.

Požár chalupa

Horní Rokytnice

39.

24.11.

Při těchto výjezdech bylo celkem odpracováno 511.5.
Z toho při cvičeních 92.5 hodin.
Kromě zásahové činnosti je nedílnou součástí činnosti jednotky
i odborná příprava jejich členů. Školení členů jednotky probíhalo při pátečních schůzích. Strojníci začátkem roku absolvovali
školení k získání osvědčení profesní způsobilosti řidiče. V dubnu
a květnu 2009 se 16 členů naší jednotky účastnilo školení RZA
a první pomoci pořádané HZS Libereckého kraje územní odbor
Semily. V říjnu se velitelé a strojníci účastnili cyklického školení
pořádaného taktéž HZS. V listopadu proběhlo v Jablonci nad Jizerou cyklické školení nosičů DT a školení spojové služby.
Další nedílnou součástí činnosti jednotky je údržba výstroje,
výzbroje a údržba a opravy naší techniky, která probíhala především při pravidelných čtvrtečních brigádách. I v letošním roce
jsme dostali od našeho věrného sponzora 100.000,- Kč, z kterých
jsme zakoupili 8 zásahových kompletů a 3 reflexní vesty.
V roce 2009 jsme od HZS Libereckého kraje získali bezplatným
převodem vozidlo LIAZ CAS 24, hydraulické vyprošťovací zařízení Weber a další drobné předměty k dovybavení vozidel jako je
např. oranžová alej na LIAZku nebo pěnotvorný nástavec na vysokotlak. Konečně se nám po mnoha letech podařilo nahradit CAS
25 Š 706 modernější liazkou od HZS.
VOLF Zdeněk
velitel jednotky Rokytnice nad Jizerou

Tento projekt

„Pořízení vybavení pro pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí na Rokytnicku a okolí“
je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER

Programu rozvoje venkova ČR

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje
do venkovských oblastí
SDH Rokytnice nad Jizerou podal ve spolupráci s městem v dubnu loňského roku žádost o dotaci z 2.výzvy MAS „Přijďte pobejt!“
o.s., fische 5 – Obnova a rozvoj občanské vybavenosti. Tato žádost
byla úspěšná a projekt byl doporučen k financování. V lednu 2010
byla podepsána mezi SDH Rokytnice nad Jizerou a Státním zemědělským intervenčním fondem Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR.
Předmětem projektu je nákup mobilního velkokapacitního stanu
o rozměrech 8 x 12 m (kapacita stanu 80 míst), deseti souprav stolů
slavicemi a pěti prodejních stánků pro obsluhu. Stan bude sloužit
při pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí nejen
SDH Rokytnice nad Jizerou, ale i spolkům, neziskovým organizacím a sportovním klubům a obcím v regionu, kterým by bylo vybavení bezúplatně zapůjčováno. Stan může být využíván také při řešení krizových situací jako zázemí v případě evakuace obyvatelstva
(např. při povodních).
Celkové náklady projektu jsou 338 000,- Kč. Výše dotace 100%.
Za SDH Rokytnice nad Jizerou
Ing. Petr Matyáš – starosta SDH
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20.2. 2010
36.ročník Přejezd Krkonoš - memorial Karla Šaldy
TRASA A: 37 km
- odjezd autobusu v 7. hodin od Horní školy.
Jizerka - Předěl - Smrk ( rozhledna ) Velká Jizera - Orle hraniční most přes Jizeru - Kořenov
Trasa A pouze pro zdatné lyžaře od 15 let!
Jídlo a pití s sebou - občerstvení na Smrku z vlastních
zásob!!!

Přihlášky: s udáním zvolené trasy a roku narození na adresu vedoucího akce do 15.2. 2010. Startovné je
možno platit na prezentaci.
Upozornění: Změny trasy podle počasí, sněhových podmínek
a možnosti dopravy vyhraženy. Nezapomeňte
občanské průkazy - trasa vede i Polskem.

TRASA B: 20 - 25km
- odchod od školy v 8.30
H. Rokytnice - lanovkou Lysá hora - okruh po Labské louce
- Horní škola.
V neděli 21.2. 2010 možnost individuálních výletů. Vyklizení tělocvičny do 15 hodin.
Ubytování: ve vlastních spacích pytlích v tělocvičně ZŠ Horní
Rokytnice
Stravování: individuální, na trase se nepočítá s velkými zastávkami na boudách.
Startovné: 100,-Kč (ubytování, organizace, čajíček)

27. 2. 2010

Přes tři kopce na Žalý – 2010

Popis akce:
Sraz v 9 hodin na dolní stanici lanovky Lysá hora
Trasa 30 km
Kontakt:
Petr Rosůlek
Telefon: 736 754 557

6. 3. 2010

Na MDŽ k Mikšom 2010

Popis akce:
Sraz ve 13 hodin u Modré Hvězdy.
Kontakt:
Eva Konířová
Telefon: 608 059 716

20. 3. 2010

Vítání jara na horách 2010

Popis akce:
Sraz v 9 hodin na dolní stanici lanovky na Lysou horu
Trasa cca 25 km
Kontakt:
Miroslav Kavan
Telefon: 481 523 587

27. 3. 2010

Poslední mazání 2010

Popis akce:
Sraz v 9 hodin u Krnapu.
Trasa 10 - 20 km (možná i 99)
Kontakt: Jaroslav Hejral
Telefon: 737 248 405
E-mail: jaroslav.hejral@seznam.cz
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ADRESA PRO PŘIHLÁŠKY
Ing. Jan Kocourek
552 24 Velká Jesenice 15
Tel.: 731 601 221
Jan.Kocourek@eurovia.cz

MŠ Dolní Rokytnice nad Jizerou

Lyžařský výcvikový kurz (LVVK) proběhl
v termínu: 11.1. - 15.1. 2010

Vedoucí kurzu Janě Votočkové – za zajištění kurzu a následného lyžování. Knižnímu klubu – za ceny.
PaedDr. Eva Maloňová

Na kurz bylo přihlášeno 50 dětí. Některé onemocněly, a tak
denně lyžovalo kolem 43 lyžařů.
Dnes jsou velice přísné bezpečnostní předpisy při práci
s dětmi – což je dobře, ale zajistit LVVK se stává velice obtížné.
Například družstvo může být nejvýše jedenáctičlenné – vedené instruktorem nebo učitelkou a zakončené instruktorem,
učitelkou nebo osobou právně spojenou se školou.
Začátečníci musí být posíleni o další 2 – 4 dospělé. Na LVVK
se mohou přihlásit děti až od 4 let (z bezpečnostních a zdravotních důvodů), a tak v mateřské škole zůstává 12 – 16 nejmladších školkařů.
Po sečtení je potřeba jen pro přímou práci s dětmi 17 lidí
a učitelek je 5. Zajistit tak lyžování je nelehkým úkolem.
Lyžovali jsme ve SKI servisu Udatný – vlek Koupaliště, od
poloviny týdne také ve Ski areálu Pařez.
Za pomoci lyžařských škol: Major ski school, Spartak – Milan
Jón, JPK, Classic, Yetti
Každý účastník kurzu se naučil vyjet vlekem a sjel sjezdovku, což je velký úspěch, protože první den některé děti sotva
stály na lyžích.
Pátek byl tradičně ve znamení závodu. Vyhráli všichni – medaili, diplom, cenu. Přesto v každé kategorii jel jeden úplně
nejrychleji a získal pohár.
Děti, které absolvovaly kurz, se mohou dál zdokonalovat
a pokračovat v následném lyžování.
Děkuji :
Ski Servisu Udatný, Ski areálu Pařez – že zdarma umožňují dětem lyžovat na LVVK a následném lyžování. Panu Milanu
Udatnému – že v době závodu uzavřel celou sjezdovku a mohli jsme v klidu a bezpečně prožít závodní dopoledne.
Všem vlekařům – za trpělivý přístup k dětem, za „vybíhání“ sjezdovky se začátečníky. Lyžařským školám: Major ski
school, Spartak – Milan Jón, JPK,Classic, Yetti – že zdarma
vedly týdenní odorný výcvik na LVVK. Panu Ivo Hrbkovi – za
ceny a zajištění závodu, kde se každý mohl cítit jako velký
závodník. Panu Seidlovi, Plašilovi, Votočkovi, paní Ponocné, Srpové, Hanoutové - dobrovolníkům, bez kterých by se
LVVK a následné lyžování nemohlo uskutečnit.
Kolektivu MŠ – za hladký průběh kurzu.

Rodiče, využijte toho, co vaše dítě získalo, a choďte
s ním lyžovat – stačí hodina týdně.

Ples
MŠ Dolní Rokytnice Vás zve na II. Společenský ples 13.3. 2010 ve sporthotelu Bohémia. Hraje DJ Saska,
vstupné v předprodeji v MŠ Dolní Rokytnice.

3. Poděkování

Děti z nejstaršího oddělení Dráčci prožily krásné dopoledne v harrachovských sklárnách Novosad & syn. Velké
díky za nezapomenutelný zážitek patří hlavně panu Kopeckému, který je nejen výrobou provázel, ale umožnil jim zkusit
sklo foukat a velmi pěkně vše vysvětloval. Děti byly celou
dobu prohlídky zaujaté vším, co viděly a hlavně si mohly zkusit. Domů si ještě odvážely malý dáreček.
Děkujeme majiteli panu Novosadovi, že nám toto umožnil,
a všem exkurzi v harrachovských sklárnách doporučujeme.
Jana Votočková, Mateřská škola DR
Školní družina při Základní škole v rámci zájmové
činnosti uskutečnila lyžování díky panu Udatnému, který nám
umožnil již druhým rokem sponzorsky využívat jeho vleky. Chtěly bychom touto cestou poděkovat nejen jemu, ale i personálu
jeho vleků včetně půjčovny za ochotu, trpělivost a vstřícnost.
Děkujeme též paní Ponocné a panu Petrovi Jónovi, kteří nám
vypomohli s přepravou lyží.
Děti a vychovatelky ŠD
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Česká menšina ve Františkově ve vzpomínkách učitelů Jiřího
Hermocha a Otakara Václavíka (1. část)
Krkonoše byly až do druhé poloviny 40. let minulého století
národnostně smíšeným regionem, kde většinou převažovalo
německé etnikum. Jedním z míst, kde žila česká minorita, byl
i Františkov (místní část Rokytnice nad Jizerou) ležící na národnostní hranici. V níže položených sousedních Buřanech již
Češi tvořili majoritu. Česká menšina ve Františkově se mohla v prvorepublikovém období pochlubit obecnou, mateřskou
i měšťanskou školou. Písemnosti těchto škol se až na několik
třídních výkazů nedochovaly, což podstatně ztěžuje zmapování jejich historie. Česká menšina ve Františkově ovšem měla
štěstí na osobu pana učitele Jiřího Hermocha (1908–1991),
který zde působil v letech 1930–1938. Pan učitel Hermoch si
vedl pečlivé poznámky o tehdejším životě tamní české menšiny a shromáždil i cenný fotografický materiál dokumentující její život. Navíc v Trutnově žije pan učitel Otakar Václavík narozený v roce 1915, který na českých školách (obecné
i měšťanské) ve Františkově v letech 1936–1937 učil! Jeho
vzpomínky doplňují Hermochovy zápisky. Existuje ale i celá
řada dalších písemných pramenů, kde lze nalézt informace
k životu české minority v regionu.
Poměrně silná česká menšina žila ve Františkově již na konci 19. století. Dle úředního sčítání žilo v roce 1900 ve Františkově 409 Němců a 57 Čechů (12,2% populace obce). Soukromé sčítání tehdy našlo v místě 179 Čechů (38,4% populace
obce). Jednalo se především o dřevaře a domkáře. V roce
1910 ve Františkově žilo 161 Čechů. Ve třetím díle vlastivědy
politického okresu Vrchlabí a německých obcí z okresů Nová
Paka a Jilemnice z roku 1915 se dovídáme, že pro zachování
německého rázu regionu je zvláště ohrožený Františkov skrz
usedlé cizojazyčné (české) rodiny. Ve Františkově žilo tehdy
také poměrně dost českých dětí. Česká škola zde ovšem tehdy neexistovala, takže české děti chodily do místní německé
obecné školy, nebo navštěvovaly okolní české školy (například
v roce 1909 docházelo odsud do české školy v Buřanech pět
dětí).
Další sčítání lidu proběhla až po vzniku Československa.
V roce 1921 uvedlo při sčítání lidu ve Františkově 152 osob
československou národnost. V roce 1930 zjistilo sčítání ve
Františkově 157 osob s čsl. národností. Relativně silná česká menšina se v místě dočkala záhy svých vlastních škol.
Nejpozději v únoru 1919 byla podána žádost o zřízení české
obecné školy ve Františkově. Českých školou povinných dětí
bylo tehdy zjištěno 43. Ve škol. roce 1919/20 byly v regionu otevřeny české menšinové obecné školy v Dolní Rokytnici
– Vilémově, Horní Rokytnici a Františkově. Ve školním roce
1920/21 k nim přibyla česká menšinová obecná škola ve Vítkovicích, kde měli později Češi i svou vlastní měšťanskou školu.
Českou obecnou školu měl rovněž i Harrachov, která ovšem
narozdíl od předchozích míst existovala již v dobách Rakousko-Uherska. V prvorepublikovém období se zde Češi dočkali
i vlastní měšťanské školy. V oblasti existovalo rovněž několik
českých mateřských škol. Je třeba zde upozornit, že menšinové obecné školy nevydržovaly po vzniku Československa
obce, ale přímo čsl. stát. Těžko si šlo totiž představit, že
by například převážně německé vedení Rokytnice nad Jizerou
přálo pro ně „cizím“ českým menšinovým školám. Nově zřízené české menšinové školy se potýkaly s velkými problémy.
Scházely učební pomůcky, lavice, žáci, kteří je navštěvovali,
často pořádně neovládali češtinu atd. Problém byl i s chybějícími prostorami pro školy, které se musely horko těžko

shánět. Čsl. stát na tento problém pamatoval v zákoně ze dne
3. dubna 1919 o školách národních a soukromých ústavech vyučovacích a vychovávacích, kde je uvedeno, že každý vlastník
nemovitosti je povinen propůjčit své místnosti pro potřeby
menšinových škol, pokud tím není ohroženo jeho vlastní bydlení či živnost. Místnosti pro české školy se tak musely tehdy
často úředně zabírat. Zdali to byl případ i Františkova, nevíme, ale jisté je to, že česká obecná škola zde sídlila v budově
německé obecné školy v čp. 80. Vyhrazeny tu měla prostory
v přízemí. Vlevo byla učebna, vpravo byt učitele. Horní patro
sloužilo potřebám německé obecné školy. Z prvních učitelů na
české obecné škole ve Františkově víme o K. Neumanovi. Ten
zde učil do srpna 1926, kdy ho nahradil Bohumil Kynčl, který
se ale již v roce 1928 připomíná jako pedagog na české obecné škole v Horní Rokytnici. Na podzim 1928 naopak na české
obecné škole ve Františkově učí Karel Okrouhlický, který od
září 1930 působí na české menšinové obecné škole v Horním
Starém Městě u Trutnova.
Od roku 1930 měli ve Františkově i českou měšťanskou školu. Na sklonku roku 1929 vyjednal inspektor českých menšinových škol v regionu Karel Kouba (inspektorát sídlil v Trutnově)
spolu se správcem zdejší české obecné školy Karlem Okrouhlickým u Josefa Soukupa umístění české měšťanské školy
v jeho domě (čp. 56 ve Františkově). Na počátku ledna 1930
se učitel Jan Šorfa (rodák z nedalekého Studence) stal ředitelem františkovské měšťanské školy. Zápis do nově zřízené školy se konal ve dnech 20.–21. ledna 1930 a bylo při něm získáno
28 žáků (9 chlapců a 19 dívek z Františkova, Horní Rokytnice,
Horní Dušnice, Buřan, Stromkovic a Bratrouchova). Vyučování
na škole začalo 1. února 1930. Dcera tehdejšího majitele čp.
56 paní Soukupová zavzpomínala v časopise Krkonoše – Jizerské hory v roce 2008 na umístění měšťanské školy v domě
takto: „V přízemí byla 1. třída a v patře 3. třída – do druhé
a čtvrté se chodilo do další české školy v Buřanech. Ve škole
byl ještě učitelský byteček, ředitelna a kabinet. V přízemí
jsme měli krámek, kde prodávali rodiče, a vedle malý byt,
tak 20 metrů čtverečních, kde jsme všichni bydleli. Dědeček
s babičkou a naše rodina.“
Rok 1930 je v historii Františkova důležitý i tím, že zde tenkrát vznikl první český spolek. Dne 30. března 1930 byl z podnětu ředitele měšťanské školy Jana Šorfy založen v místě odbor Národní jednoty severočeské. Tento přední český obranný
spolek hájil a prosazoval práva českých menšin v prostoru od
západních Čech až po Orlické hory. Ve svých počátcích měl
františkovský odbor 164 členů. Historicky prvním předsedou
spolku se stal rolník Jan Pacholík z Františkova čp. 50, místopředsedou ředitel měšť. školy Jan Šorfa, jednatelem správce
obecné školy Karel Okrouhlický a pokladníkem učitel na měšťanské škole Bedřich Dvořák.
Příště se seznámíme s nedlouhou historií české měšťanské
školy ve Františkově. Rád bych čtenáře poprosil, pokud mají
jakoukoliv informaci o životě české menšiny v regionu, aby se
obrátili na redakci Zpravodaje, kde je uložen na mě kontakt.
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Ondřej Vašata,
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

Městské KINO

Pašeráckej vejkend
12. – 14. února 2010

Podrobný program na plakátovacích
plochách nebo na www.rokytnice.com

SD Jilm Jilemnice
18.2. 2010 Poutníci
koncert ve stylu bluegrass a country.
Vstupné 120,- Kč. Od 19.30 hodin.
21.2. 2010 Zlatovláska.
Divadlo Pohádka. Vstupné 40,- Kč. Od
14.30 hodin.
22.2. 2010 Eva v Vašek
Koncert. Vstupné 180,- Kč. Od 18.00 h.
25.2. 2010 Klub Betanie – „Dvakrát
zachráněné dítě.
Vstupné dobrovolné. Od 19.00 hodin.
Mimořádným hostem pořadu, který má
název „Dvakrát zachráněné dítě“ je
pan Tomáš Graumann, který je jedním
ze 669 dětí zachráněných Nicholasem
Wintonem v r. 1939. Pan Graumann žije
nyní v Čechách a své poutavé vyprávění o osudech svých i své rodiny doplní
ukázkami z filmu Síla lidskosti.
27.3. 2010 Aneta Langerová
– koncert. Od 19.30 hodin.

16. Ročník festivalu „Březen,
měsíc divadla“
6.3. 2010 Divadlo Aloise Jiráska
Úpice – Bumerang. Od 19.30 hodin.
11.3. 2010 Divadelní soubor PODIO
Semily – Světáci. Od 19.30 hodin.
13.3. 2010 DS Tyl Slaná u Semily –
Amant. Od 19.30 hodin.
15.3. 2010 Divadlo Járy Cimrmana
– Vyšetřování ztráty třídní knihy (vyprodáno)
18.3. 2010 Divadlo v Roztocké –
Kasaři. Od 19.30 hodin
21.3. 2010 DS Lázně Toušeň – Loď +
Kino. Od 19.30 hodin.
25.3. 2010 Divadlo v Řeznické –
Ředitelská lóže. Od 19.30 hodin. Hrají
Stanislav Zindulka a Alois Švehlík

Předvánoční těšení v kostele
sv. Michala
Poslední adventní neděli panoval
v Rokytnici klid a mír. Vánoční nálada se
šířila údolím a v podvečerních hodinách
se jejím centrem stal kostel sv. Michala, kde si bylo možné poslechnout vystoupení orchestru Waldorfské školy ze
Semil.

Jablonec nad Jizerou

Koncert začal v 17:00. Lidé přicházeli
nejprve velmi pozvolna. Patnáct minut
před začátkem sedělo v lavicích jen pár
posluchačů. Ovšem těsně před pátou
dorazily „davy“ Rokytničáků a nakonec
se hrálo pro více než 90 posluchačů.
Orchestr vedl MUDr. Pavel Kraťuk,
který sám hrál na kontrabas a na flétnu.
Kostelem zněly vánoční koledy z různých koutů Evropy. Snad největší ohlas
měla katalánská skladba Fum fum fum,
vedle ní také Entre le boeuf el l‘ane
gris, ale také koleda z nedalekých Sklenařic doprovázená živými obrazy.
Orchestr zvládl všechny skladby dokonale. Hudebníci hráli v náročných podmínkách, neboť teplota se pohybovala
kolem bodu mrazu a k ohřátí měli jen
zákristii s plynovými kamny. Odměnou,
kromě dobrovolného vstupného, jim byl
potlesk za každou skladbou a závěrečný
veliký aplaus publika.
„Moc jsem si dnešní koncert, i přes
náročné podmínky, užila a byla bych
ráda, kdybych si zde mohla ještě někdy
zahrát. Váš kostel má úžasnou akustiku, která je mezi okolními kostely výjimečná.“ Shrnula své dojmy Kateřina
Kraťuková, první houslistka orchestru.
Koncert bylo možné uskutečnit díky
laskavému přispění města Rokytnice
a za výborné spolupráce s panem farářem Kvapilem. Dle předběžné dohody
by Waldorfští mohli opět koncertovat na
přelomu května a června. Ještě předtím by však mohl zahrát Podkrkonošský
orchestr ze Semil, a to už kolem Velikonoc. Vše však závisí na tom, zda se
podaří sehnat dostatek finančních prostředků.
Rád bych poděkoval především celému orchestru za vynikající výkon a vyjádřil naději, že si všichni přítomní, i přes
nízké teploty, koncert užili.
Jaromír Beran, organizátor

Apropo – copak že je nového?
Vážení a milí, už i v novém kalendáři jsme otočili list a je tu únor! Zima
vládne pevnou ledovou rukou a nám se
ani moc nechce ven, radovat se z bílých
vloček a sněhu. Přenechme však zimní
radovánky těm, kterým omrzlé a scvrklé
tváře nevadí a pojďme se podívat, co
pro Vás v následujících týdnech připravuje Město, kulturní dům a Apropo.
Možná právě proto, že je únor nejkratším měsícem v roce, se Vám bude
zdát, že je vrchovatě nabitý událostmi. A opravdu!
V druhém týdnu, 12. a 13. února, se
v Rokytnici sjedou pašeráci z blízkého
– 16 –

Únor 2010/Březen 2010
sobota 6.2. v 19.45 h.

MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH
Americká romantická komedie (95 min.)... aneb moje
velké řecké léto. V okouzlující romantické komedii Můj
život v ruinách najde turistická průvodkyně Georgia (Nia
Vardalos - hlavní hvězda komedie Moje tlustá řecká
svatba) sama sebe i opravdovou lásku právě ve chvíli,
kdy to nejmíň čeká. Vstupné 60,- Kč, přístupný.

sobota 13.2. v 18.00 h.

ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED
Česká širokoúhlá mrazivá komedie (119 min.). Mrazivá
komedie o tom, jak se dalo žít v 70. letech a zároveň
se nenechat zmrazit. Dospívání bývá složité, zvlášť když
se píše rok 1968, venku se prohánějí cizí tanky, doma
se střídají tatínkové mnoha různých poloh. A maminka,
navzdory své vnitřní síle, na všechno nestačí. Jak bylo
v takových podmínkách možné prožít a přežít už tak náročná 70. léta? Jak šlo udržet si radost ze života, city pro
lásku a chuť na smích? I o tom je mrazivá komedie Ireny
Pavláskové. Vstupné 65,- Kč, přístupný.

sobota 20.2. v 19.45 h.

2012
Americké širokoúhlé akční drama (sci-fi/thriller 158
min). Před mnoha staletími nám po sobě Mayové zanechali svůj kalendář s jasným datem, kdy končí, a popisem toho, co se odehraje. Do dnešních dní stejnou
věc objevili astrologové, numerologové odhalili vzory,
které ji předpovídají, geologové míní, že už k ní dávno
mělo dojít, a dokonce ani vládní vědci nejsou schopni
zamlčet katastrofu biblických rozměrů, která na naši
planetu čeká v roce 2012. Proroctví, na jehož počátku
stáli právě Mayové, je nyní podrobně zaznamenané,
prodiskutované, rozebrané a prozkoumané. V roce 2012
zjistíme pravdu – varováni jsme byli. Vstupné 65,- Kč,
přístupný (12).

sobota 27.2. v 19.45 h.

TRABLE V RÁJI
Americká komedie (113 min.). Vypadá jako ráj, ale je to
peklo. Pobyt na nádherném exotickém ostrově jako lék
na manželskou krizi? Proč ne. Jenže když váš vztah hrozí zhroucením, může se i ráj proměnit v peklo na Zemi.
V tomhle nezáviděníhodném aranžmá se naštěstí ocitají
skvělí američtí komici v čele s Vincem Vaughnem, takže
lze očekávat, že si jejich utrpení budete náležitě užívat.
Vstupné 60,- Kč, přístupný (12)

sobota 6.3. v 19.45 h.

STÍNU NEUTEČEŠ
České širokoúhlé drama (106 min.) Pátrání po rodinném
tajemství, které je ukryto v minulosti. Režisérka Lenka
Kny říká: „Jedním z motivů natočit tento film byla potřeba ukázat charaktery lidí v mezních situacích“ . Vstupné
60,- Kč, přístupný.

sobota 13.3. v 19.45 h.

3 SEZÓNY V PEKLE
Širokoúhlé milostné drama v koprodukci ČR/SR/SRN
(110 min.). Dokud sníš, nejseš mrtvej! Velká milostná
romance na pozadí dramatických historických proměn
přináší herce Kryštofa Hádka v jeho nejlepší roli od Svěrákova Tmavomodrého světa. Píše se rok 1947 a doba
přeje smyslnosti, extravaganci, humoru a nekonečnému očekávání. Ivanu Heinzovi, pohlednému dandymu
a vtipnému provokatérovi je právě devatenáct. Vstupné
70,- Kč, přístupný (12)

sobota 20.3. v 19.45 h.

ZOMBIELAND
Americká širokoúhlá hororová komedie (88 min).
To nerozchodíš... Vstupné 70,- Kč, přístupný (15)
***

Program KINA též na adresách:
www.jablonec-krkonose.com,
www.krkonose-smo.cz | www.kina.365dni.cz
Tel.: 481 591 437, 481 591 106

okolí a propašují k nám dobrou náladu
a veselí, které k době masopustu neodmyslitelně patří. V pátek proběhne už
tradičně pašerácký jarmark s doprovodným programem. V pozdním odpoledni se u nás zastaví Krakonoš a odvede
borce na Studenov, kde předvedou své
umění „na splašených prknech“ .
Pokud se někteří z Vás budou cítit
na sobotní Termácení po boudách, určitě neváhejte vytáhnout „historickej
mundur“ a „skijáckej vercajk“ a vyrazit
k Přibližovací lanovce, budou na Vás čekat už zkušení jezdci a jízdné za pouhou
stokorunu.

V sobotu 20. února, jak již brzy
z plakátů zjistíte, bude pro milovníky
ochotnického divadla připraveno představení Amant Pavla Němce v podání
souboru Tyl ze Slané u Semil. Představení budete moci zhlédnout v místním
v kulturním domě.

Měsíc březen je pro nás ještě trochu
vzdáleným, ale už nyní vám mohu prozradit, že zde budou hostovat bozkovští ochotnici. Přijedou 13. března a od
19:30 hodin nám zahrají komedii Babička v trenkách.

A o týden později, 27. února odpoledne, k nám zavítá návštěva z Vysokého. Naše pozvání přijala Slávka
Hubačíková. Krkonošskými poudačkami
zaplní skoro celé odpoledne. Odpoledne s poudačkou se bude konat od 15:00
hodin v kulturním době.

A co my, co Apropo? Zatím se
nechte překvapit.

Zdraví Vás BlanKa

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Město Rokytnice nad Jizerou oznamuje občanům města a všem návštěvníkům hřbitova, že dne 2. 2. 2010 budou zahájeny
práce související s projektem „Revitalizace areálu městského hřbitova v Rokytnici nad Jizerou včetně obnovy zeleně“
Zahájení a realizace prací znamená určitá omezení v přístupu do jednotlivých částí hřbitova.
Prosíme občany a návštěvníky o pochopení a dodržování případných zákazů vstupu do jednotlivých částí hřbitova.
Jednotlivé práce by měly být realizovány v následujícím časovém rozpětí:
Kácení vzrostlých stromů – 2. 2. 2010 až 15. 4. 2010
Výstavba hřbitovní zdi, rekonstrukce komunikací, zpevněných ploch – 15. 4. 2010 – 25. 10. 2010
Výsadba nové zeleně – 1. 8. 2010 – 31. 3. 2011
Nabídka vytěženého dřeva
V rámci realizace výše uvedeného projektu (revitalizace městského hřbitova) nabízí společnost BREX, s.r.o. občanům
zdarma k odběru vytěženou dřevní hmotu. Odvoz na vlastní náklady.
Zájemci mohou kontaktovat pana Ladislava Řehořka na tel. 731 606 905.

!!! NOVĚ OTEVŘENO !!!

„SAZKA CAFFE‘ BAR“

čp. 449 – Dolení náměstí Rokytnice nad Jiz. (vedle TESCA )

nabízíme veškeré produkty společnosti SAZKA
•
•
•
•
•
•

+
sázky na sportovní události
dobíjení kreditů všech telefonních operátorů
vstupenky na akce v O2 Aréně
platby faktur/poukázek a to on-line !!!!
členství v klubu Sazka
posezení a sledování sportovních přenosů

PROVOZNÍ DOBA

Po – Pá 8 – 17 hod | So – Ne 9 – 12 hod
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
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Společenská kronika za rok 2009:
• K datu 31.12. 2009 měla Rokytnice
nad Jizerou 3.035 trvale přihlášených obyvatel, z toho 23 cizinců.
• V roce 2009 se do Rokytnice nad
Jizerou přistěhovalo 65 obyvatel a odstěhovalo se 56 občanů.
V rámci území města se přestěhovalo 37 občanů.
• V roce 2009 bylo u našeho matričního úřadu uzavřeno 20 sňatků,
z toho 2 sňatky církevní.
• Narodilo 31 dětí a zemřelo 48 občanů.

V roce 2009 se narodila tato
miminka:
Kněžourková Simona
Martínková Kristýna
Škoda Antonín
Karlová Eliška
Bobiaková Eliška
Molnárová Viktorie
Hloušek Šimon
Hanč Jakub
Zifčák Samuel
Fojt Matěj
Pohořalý Patrik
Tošovský Vojta
Pohořalá Simona
Cvekl Miroslav
Soukupová Nikola
Doubek Eliáš
Votoček Jakub
Doubek David
Vocel Alexandr
Hollmann Erik
Štěpánková Barbora
Brenková Karolína
Kočárek Šimon
Nezkusilová Tereza
Kynčl Petr
Procházka Ondřej
Schoberová Hana
Procházková Kateřina
Majorová Rozálie
Vaněček Štěpán
Marek Štěpán

V roce 2009 jsme se rozloučili
s těmito spoluobčany:
Ryplová Zdeňka
Drapáková Marie
Prchalová Marta
Fialová Zdenka
Karel Petr
Svatý Miloslav
Málková Anna
Hančová Emma
Noháč Karel
Vondrová Vlasta
Vejtrubová Emilie
Šafář Jaroslav
Soukupová Božena
Biemann Arnošt
Votoček Radislav
Nejdlová Zdeňka
Hrbek František
Zítková Lidmila
Šanko Josef
Matěchová Anna
Janatová Anna
Richter Karel
Koptík Rudolf
Zemánková Anežka
Tobiášová Marie
Grund Jan
Hájková Anna
Motzka Rudolf
Procházka Ivan
Poláková Jana
Farský Jiří
Holíková Jozefina
Saska Josef
Lancová Blanka
Jůzová Jaromíra
Macek František
Pacholík Václav
Urbánek Jiří
Polák Jiří
Martínek Stanislav
Nohýnek Miloslav
Votočková Marie
Kašťáková Františka
Urbanec Miroslav
Urbanová Marie
Kobrová Libuše
Kobr Jaroslav
Honajzer Milan

Životní jubileum slaví v měsíci
lednu a únoru 2010 tito naši
spoluobčané včetně občanů
odjinud v místním domově
důchodců :
80 let

81 let

82 let

84 let

85 let
87 let

88 let
89 let

95 let

Brož Josef
Gernert Kurt
Baudyšová Drahoslava
Metelka Antonín
Vait Mojmír
Prajslerová Božena
Kmínková Božena
Malíková Drahoslava
Tichá Božena
Lukešová Božena
Janoušková Olga
Pacholíková Jaruška
Skalská Oldřiška
Patočka Karel
Hančilová Věra
Márynková Věra
Štěpánková Marie
Králová Jaroslava
Babková Jarmila
Lazarová Jarmila
Mrvová Věra
Zajíčková Miloslava
Marková Anna
Doležalová Jaruška
Metelka Oldřich
Novotná Květuše
Cabrnoch Bohuslav
Koldovská Vlasta
Nedomlelová Mathilda
Jónová Vlasta
Hezká Pěvuše
Jon Bohumil

Všem oslavencům blahopřejeme!

Poděkování:
Ráda bych tímto poděkovala

pečovatelské službě p. Jany Černé a jejímu kolektivu za vzornou péči, kterou
mi pomáhaly ošetřovat mého manžela.
Uvědomuji si to tím více v těchto pro
mne těžkých dnech, jak byla nesmírně
důležitá jejich pomoc. Ještě jednou
mnohokrát děkuji.

Děkuji touto cestou všem přátelům

a známým za projev soustrasti nad úmrtím mého manžela a tatínka MUDr. Jana
Topičovského.

Jana Topičovská s rodinou

Děkujeme všem, kteří se dne
8. 1. 2010 přišli naposledy rozloučit
s panem Josefem Zlámalem. Děkujeme
za květinové dary a projevy soustrasti,
kterými jste se snažili zmírnit náš zármutek.
Rodina Zlámalova a Jónova

Jana Topičovská
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Nové knihy v lednu
Česká próza
Brabcová – Momentálně mladá
Braunová – Kalvárie
Řeháčková – Když se láska změní v posedlost
Francková – Úhel pohledu
Reinerová – Lodní lístek
Pilátová – Má nejmilejší kniha
Křesťan – Jsem z toho jelen
Romány pro ženy
Körnerová – Pán hor 2.
Deveraux – Milovat
Coulterová – Síla něhy
Centerová – Všechno zlé je k něčemu
dobré
Janouchová – Dcera na přání
Garwood – Hudba meče
Napětí – thrillery, detektivky
Fieldingová – V pavučině vztahů
Howardová – Líbej mě, když spím
Clarková – Tvrdohlavá sestřička
Christie – Nultá hodina
Kačírková – Diamantová Lily
Historické a autobiografické romány
(paměti)
Vondruška – Prodavači ostatků
Horáková – Tajemství císařovy milenky
Kupka – Urozený podivín Špork
Glazar – Treblinka, slovo jak z dětské
říkanky
Kocábová – Ani tady, ani tam
Populárně-naučná literatura
Český film(Fikejz)
Herci a herečky I.-III.díl (encyklopedie)
Cesta životem. Vývojová psychologie
(Říčan)
Matematika a porozumění světu (Kuřina)
Fit po čtyřicítce
Zlatá stezka Českého ráje

Nové knihy v únoru
Česká próza (povídky a romány):
Ženy vidí za roh (povídky)
Nosková – Ještě se uvidí
Tomešová – Matky, upracovaní andělé
Lázničková – Silnější než láska
Kubátová – Jedině Tereza
Tajovská – Pavučiny touhy
Pehe – Tři tváře anděla
Romány pro ženy:
Körnerová – Pán hor 3
Chamberlainová – Před bouří
Giffinová – Něco vypůjčeného
McPheeová – Manželské lži
Neillová – Přátelé, milenci a jiné nerozvážnosti
Thompsonová – Slunné dny

Napětí (detektivky, thrillery + historické detektivky), fantasy:
Phillipsová – Tajemství tří
King – Mrtvá zóna
McClure – Bezedná propast
McDermidová – Temné struny
Vašíček – Návrat Strážce duší
Vondruška – Letopisy královské komory
3.,4.
Meyersová – Hostitel (fantasy)
Historické, válečné a autobiografické
romány:
Ericksonová – Carevnina dcera
Zagorka – Gričská čarodějnice V.
Obryňba – Partyzánem
Hejcman – Sbohem moře, sbohem oceány
Pachman – Jak chutná bolest
Populárně-naučná literatura
Dech, duch a duše češtiny (Loucká)
Slavíme s dětmi (Šottnerová)
Český biják (Taussig)
Livia Klausová-Smutkem neobtěžuju

Změna půjčovních hodin
(od 1. 2. 2010):
Pondělí: 8.30 – 11.30 (pův. do 11.00)
Úterý:
----13.00 – 17.00
Středa: ----12.00 – 16.00
		

Knihovna v roce 2009
Počet čtenářů i výpůjček je vyšší než
v předchozím roce.
Počet registrovaných čtenářů: 259, tj.
8,5% z celkového počtu obyvatel města
Děti do 15-ti let: 110
Ženy a dívky: 192 (nejstarší čtenářce
je 89 let)
Muži a chlapci: 67 (nejstaršímu čtenáři
je 83 let)
Celkem vypůjčeno: 9515 knih a časopisů (knihy: 7695)
Průměrně vychází 793 výpůjček za
měsíc, nejvíce čtenářů přišlo tradičně
před prázdninami v červnu: 1191 výpůjček, slušný počet byl také v březnu
(965)
Počet návštěvníků knihovny: 2.591
Výpůjčky z jiných knihoven: 64 (naučné knihy)
Webové stránky navštíveny: 1055x
Knihovní fond celkem: 14.665 (bez
časopisů), v půjčovně je asi 9.500 knih
Přírůstek nových knih: 663, z toho
zakoupeno 414, ostatní darem
Pro zajímavost: průměrná cena knihy
zakoupené v loňském roce je 230,-Kč.

(pův. od 13.00)

Čtvrtek: 8.30 – 11.30 12.30 – 16.3
		

Pátek:

(pův. do 11.00, 13-17)

-----

-----

Provozní doba se prodlouží o 2 hod.,
směrem k poledním hodinám (podle požadavků), odpolední hodiny s nejvyšší
návštěvností (podle statistiky návštěv)
jsou zachovány.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V JABLONCI NAD JIZEROU

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V JABLONCI NAD JIZEROU

Vás uctivě zve na

Vás uctivě zve na

XXXV. HASIČSKÝ BÁL
který se koná
v sobotu dne 13. února 2010
v Kulturním domě
v Jablonci nad Jizerou
Začátek ve 20 hodin
K tanci, zpěvu i poslechu
bude hrát taneční orchestr

KONTAKT
Tanvald

Bohatá tombola
Občerstvení zajištěno
Vstupné 70 Kč
Předprodej vstupenek v Tabáku
Vstup pouze ve společenském oděvu

MAŠKARNÍ KARNEVAL
který se koná
v sobotu dne 13. března 2010
v Kulturním domě
v Jablonci nad Jizerou
Začátek ve 20 hodin
K maškarnímu rejdění a řádění
bude vyhrávat

SONET KOŠŤÁLOV
řídí RNDr. Jiří JÍNA

Občerstvení zajištěno
Soutěž masek – půlnoční
vyhodnocení
Vstupné 70 Kč
Masky budou při vstupu cenově
zvýhodněny !!!
Těšíme se na
hojnou účast
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Recepty
Kuřecí rychlovka

OSMISMĚRKA

V osmisměrce se nachází 18 zeměpisných názvů Rokytnice nad Jizerou a okolí,
po jejich vyškrtání zůstane 18 písmen. Jejich vypsání dá názvy dalších dvou zeměpisných názvů.
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kuželky
RNL 2009
V měsících září - listopad proběhl 12.ročník RNL v kuželkách
za účasti 40 mužů a 35 žen. Oproti minulým ročníkům došlo
ke sloučení družstev mužů a žen, což se setkalo s kladným
ohlasem a oživením této soutěže. U mužů již počtvrté zvítězilo družstvo VOS Jičín a u žen podruhé družstvo Nudistek.
O medailových umístěních se znovu rozhodovalo až v závěrečných zápasech.Opět bylo zaznamenáno několik vynikajících
a vyrovnaných výkonů, jak u družstev, tak u jednotlivců i při
turnaji dvojic. Chtěli bychom poděkovat Spartaku Rokytnice,
díky kterému se mohl tento turnaj uskutečnit, dále členům
oddílu kuželek, kteří se podíleli na zajištění turnaje, Vladimíru Janatovi za občerstvení v kantýně a všem ostatním, kteří
pomohli s organizací a zakončením této soutěže.
Díky sponzorům EMBA, Kuřina Bohouš, Hartychová Zuzana,
Slavíková Šárka a Janata Vladimír, byla opět odměněna pěknými cenami všechna družstva, nejlepší jednotlivci, dvojice
a vyhodnoceny nejlepší výkony. Vyhlášení celkových výsledků a předání cen proběhlo v sobotu 28.11.2009 na kuželně.
K přátelské atmosféře přispěla nejen hojná účast hráčů, ale
i závěrečná diskotéka.
Závěrem bychom chtěli upozornit na stav současné kuželny - chybějící šatny, sprchy, zázemí. To vše by jistě vyřešila
výstavba nové čtyřdráhy, což by uvítali nejen členové oddílu,
ale i hráči RNL.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.

Suroviny:
3 kuřecí prsíčka
150 g strouhaného eidamu
1 větší cibulka
150 g žampionů
1 smetana
sůl, grilovací koření
Postup:
Kuřecí prsa nakrájíme na tenké
plátky, rozklepeme, posolíme a posypeme grilovacím kořením. Sýr nastrouháme, cibulku nakrájíme najemno a žampiony na kostičky - vše
promícháme v míse. Do zapékací
mísy vrstvíme maso a připravenou
směs. Končíme masem, které posypeme lehce strouhaným sýrem. Zalijeme smetanou a necháme v lednici
přes noc proležet. Druhý den zapékáme asi 45 min. v troubě.
Po mírném vychladnutí rozkrájíme
na kostky a podáváme s vařenými
bramborami. Můžeme polít šťávou,
která se vypeče z masa a žampionů.
Je to rychlé a výborné jídlo.

Muži
VOS Jičín
Šenkýři
1.TKK Roxana
Hatomast Team
Ski Veteran´s
Punkoví turisti
Odpadlíci
SKP Harrachov
Jednotlivci - muži
Banýr Michal
Hofman Jaroslav
Doubek Vladimír

1.
2.
3.
4.
5.

Ženy
Nudistky
Silnice Jičín
Na poslední chvíli
SA Trosky
SKP Harrachov

1.
2.
3.

Jednotlivci - ženy
Zachovalová Jana
Hartychová Libuše
Mařasová Lenka

Turnaj dvojic - muži
1.
Janata V. - Červenka T.
1.
2. Hartych S.ml. - Hartych S.st. 2.
3.
Hanout P. - Ditz M.
3.

1.
2.
3.
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Turnaj dvojic - smíšené
Ditzová J. - Ditz M.
Kobrová P. - Janata V.
Kavanová M. - Hartych S.ml.

Turnaj dvojic - ženy
Hartychová L. - Hartychová Z.
Vlasová E. - Červenková L.
Kavanová M. - Kobrová P.

Volejbal

Podrobné výsledky z turnaje budou umístěny
na www.spartak-rokytnice.cz

Skupina Liberecký kraj - ženy

42. ročník - Vánoční turnaj - kuželky
Je jen málo sportovních akcí v Rokytnici nad Jizerou, které
mají takovou tradici jako kuželkářský „Vánoční turnaj“ pro
příchozí. Letos se konal již jeho 42. ročník, když jeho prvním
historickým vítězem se stal v roce 1967 pan Zdeněk Nedvěd.
Z vítězů dalších ročníků jmenujme např. Mildu Martínka, Rainu Erlebacha, Vláďu Jirouše, Václava Hladíka a řadu dalších.
Jako obvykle jsme se sešli 26.12. na místní kuželně TJ
SPARTAK, abychom my, jako pořadatelé, připravili příchozím
pěkné sportovní odpoledne. Některým z účastníků hra „do plných“, „do dorážky“, „do babiččiných zubů“ nebo „střechy“
dávala co proto, ale to ke kuželkám patří.

p.

družstvo

utk.

V

P

S

sety

míče

b.

1.

TJ Lokomotiva
Liberec B

16

15

1

0

47:7

1315:1003

31

2.

TJ Sokol Mnichovo Hradiště A

16

14

2

0

45:15

1397:1107

30

3.

TJ Jiskra Nový
Bor A

16

8

8

0

32:31

1350:1311

24

4.

TJ Sokol Tesla
Stráž nad Nisou
A

16

8

8

0

28:34

1274:1353

24

5.

TJ Spartak
Rokytnice nad
Jizerou A

16

7

9

0

29:32

1264:1326

23

6.

TJ Bižuterie
Jablonec nad
Nisou A

16

5

11

0

22:40

1203:1403

21

7.

TJ Jablonex
Jablonec nad
Nisou A

14

6

8

0

22:27

1063:1048

20

8.

TJ Sokol ŽBS
Železný Brod A

14

6

8

0

26:33

1214:1280

20

9.

TJ Turnov A

16

1

15

0

14:46

1156:1405

17

Letošní účast 19 dětí a 40 dospělých splnila naše očekávání,
a tak nezbývá než doufat, že i účastníci turnaje byli spokojeni.
Vítězové si rozdali pamětní trička a medaile, přičemž každý
z účastníků byl odměněn hodnotným dárkem, který věnovala pořádající TJ SPARTAK - oddíl kuželek. Vítězem v kategorii
dospělých se stal Vláďa Janata před Ing. Jaroslavem Tučkem
a na třetím místě se umístil Jirka Pěnička. Dětskou kategorii
ovládl Tomáš Řebíček před Markétou Erbanovou a na třetím
místě se umístil Libor Votoček. Zvláštní ceny pak převzali nejmladší účastník turnaje 3,5 letá Michala Biemannová a také
„čulibrk“, jehož jméno z pochopitelných důvodů nezveřejníme. Akce se po všech stránkách vydařila, proto nezbývá než
doufat, že se opět za rok ve zdraví na Štěpána sejdeme a odehrajeme 43. ročník, na který Vás již nyní srdečně zveme!!!!
za kuželkáře Mirek
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Rokytničtí masters na WWMG 2010

Zimních olympijských her v kanadském Vancouveru se
s velkou šancí na výborný výsledek zúčastní rokytnický rodák, v současnosti 45. slalomář světa, Filip Trejbal. Jistě
mu všichni budeme držet palce ještě víc než ostatním.
Svým způsobem podobná akce pro sportovce - seniory - se
konala pod názvem World Winter Masters Games 2010 koncem ledna ve Slovinsku. Na těchto zimních světových hrách
masters měla, především díky aktivitě Vládi Málka, své velmi početné a jak se ukázalo i nečekaně úspěšné zastoupení
Rokytnice nad Jizerou. Na těchto hrách soutěžilo více než
dva tisíce sportovců ze 42 zemí světa ve sjezdovém lyžování, v běžeckém lyžování, ve skocích na lyžích, v biathlonu,
v hokeji a futsale. Sportovci starší třiceti let byli rozděleni

Jan Samohel ml.

do kategorií podle věku – kategorií 30 – 35 let, 35 – 40 let
atd... Nejstaršími sportovci her byli Švýcar a Kanaďan ve věku
92 let.
Rokytnickou výpravu tvořilo šest běžců (Biemann G., Kobr
D., Málek D., Palme Š., Šír V. a Vrána K.) a jedenáct sjezdařů
(Bičák T., Čermák J., Dědeček R., Jirman J., Krejčí Vladimíra,
Málek V., Málek J., Nechanický J., Samohel J. st., Samohel J.
ml., Verl J.) a členové doprovodu Bičák ml., MUDr. Folprecht
J. a Udatný P.

Jiří Jirman ve slalomu

Podstatně víc než pro soutěžení na opravdovské olympiádě
platí pro soutěžení masters okřídlené olympijské „NENÍ DŮLEŽITÉ ZVÍTĚZIT, ALE ZÚČASTNIT SE“. Mezi těmito staršími

a dokonce možno říct i starými sportovci je řada těch, u kterých už pouhá účast je vítězstvím vůle nad nemocemi, úrazy
i vlastní, věkem docela přirozeně přicházející pohodlností!
Přesto bude dobré uvést zde alespoň některé lepší výsledky
rokytnických reprezentantů. Mezi běžci se podařilo Biemannovi vybojovat stříbrnou medaili, Vejnarovi bronzovou medaili
a Šírovi dvě pěkná pátá místa. Jistě znamenitým úspěchem
jsou dvě bronzové medaile za závod štafet a to trojicím Junek
+ Vejnar + Hakl a také Bieman + Šír + Javůrek.
Rokytnickým sjezdařům se v silné konkurenci nepodařilo
vybojovat tolik medailí jako běžcům, nicméně několik čtvrtých míst svědčí o vysoké výkonnosti a při tom i o smůle...
Stříbrnou medaili v obřím slalomu získal Honza Samohel ml.,
bronzovou medaili Honza Čermák a těsně pod medailovými
posty skončil dokonce třikrát čtvrtý Jindra Málek, dvakrát
čtvrtý Honza Čermák a jedno čtvrté místo získala Vladimíra
Krejčí (Málková) a Honza Verl. Velmi dobré jsou i další výsledky – pátá, šestá až desátá místa Vladimíry Krejčí, Romana
Dědečka, Honzy Samohela ml., Jirky Jirmana, Honzy Verla,
Jardy Nechanického a Tomáše Bičáka... Ke kvalitním výsledkům ale je možno poblahopřát i Honzovi Samohelovi st. a Láďovi Málkovi.

Jindra Málek - slalom

Věříme, že se v některém z příštích čísel najde místo pro
několik dalších fotografií z účasti rokytnické výpravy na Světových zimních hrách masters 2010.
Honza Verl, foto: Matouš Bičák

Město Rokytnice nad Jizerou

oznámení

Město Rokytnice nad Jizerou zveřejňuje na základě rozhodnutí rady města ze dne 8. 2. 2010 nabídku
na

pronájem bytové jednotky 3 + 1 v ii. nadzemním
podlaží č.p. 196 v Horní Rokytnici o výměře 64,50 m2
za následujících podmínek:


nájem na dobu určitou – 2 roky
výše nájemného – 5.000,- Kč měsíčně + služby
požadavky na nájemce:



trvalé bydliště v Rokytnici nad Jizerou, nebo čestné prohlášení o zřízení trvalého
bydliště v Rokytnici nad Jizerou do 15 ti dní od podpisu nájemní smlouvy
předpokládaný začátek nájemní doby – duben - květen 2010




−

-

Do výběrového řízení budou zařazeny pouze písemné nabídky zaslané na Městský úřad
v Rokytnici nad Jizerou v zalepené obálce označené nápisem „Výběrové řízení Pronájem 3+1,
Horní Rokytnice 196“, a to nejpozději do 31. 3. 2010. V levém rohu obálky uvede zájemce
značku: č. 3/2010
Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:



přesnou identifikaci všech nájemců (jméno, rodné číslo, adresu trvalého bydliště)
– „nájemci“ = osoby, které budou uvedeny v nájemní smlouvě



v případě kdy některý z nájemců nemá trvalé bydliště v Rokytnici nad Jizerou pak čestné
prohlášení o tom, že si zřídí trvalé bydliště v pronajatém bytě do 15 dní od podpisu nájemní
smlouvy



identifikaci všech dalších osob, které budou spolu s nájemci užívat bytovou jednotku
Přihlášky, které nebudou splňovat podmínky výběrového řízení,
budou z dalšího projednávání vyřazeny!

-

Otevření obálek bude provedeno na tom zasedání Rady města Rokytnice nad Jizerou, které
nejblíže následuje od uplynutí lhůty pro podávání přihlášek.
Do další části výběrového řízení postoupí všechny přihlášky splňující veškeré výše uvedené
podmínky a požadavky.
O způsobu výběru nájemce, se kterým bude uzavřena nájemní smlouva, rozhodne rada města na
tom zasedání Rady města Rokytnice nad Jizerou, které nejblíže následuje od uplynutí lhůty pro
podávání přihlášek.

V Rokytnici nad Jizerou dne 9. 2. 2010.
ing. Petr matyáš
starosta města

Rokytnický zpravodaj vydává MěÚ Rokytnice nad Jizerou, Horní 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Příspěvky shromažďuje sekretariát starosty. Informace a inzerce na
tel. 481 549 319, e - mail : mesto@mesto - rokytnice.cz. Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 20. 3. 2010.

