Ročník 2010

březen/duben

Cena 18,-

Zprávy z úřadů
Upozornění na splatnost místních poplatků
Splatnost místního poplatku za lázeňský nebo rekreační
pobyt a z ubytovací kapacity – 30. 4. 2010.
Rovněž upozorňujeme, že k 31. 3. 2010 byl splatný
místní poplatek za psy a místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.

Optimalizace jízdních řádů od 13. 6. 2010
Krajský úřad Libereckého kraje ve spolupráci se společností
KORID LK, spol. s r.o. – Koordinátorem veřejné dopravy Libereckého kraje připravuje s účinností od 13. 6. 2010 optimalizaci jízdních řádů autobusové dopravy pro oblast Krkonoš
a Jizerských hor.
Návrhy nových jízdních řádů jsou zveřejněny na
www.iidol.cz (jízdní řády, navrhované jízdní řády). Žádáme
proto všechny obyvatele, kteří autobusovou dopravu využívají, aby se se změnami jízdních řádů včas seznámili.
Připomínkové řízení bylo ukončeno k 31. 3. 2010 (o tomto byla zveřejněna informace na kabelové televizi a na webových stránkách města). Obyvatelé obce ovšem mohou své
připomínky uplatňovat celoročně, kontakty jsou zveřejněny
přímo na výše uvedených webových stránkách, kde je k dispozici i připomínkový formulář. Připomínky lze samozřejmě
uplatňovat i prostřednictvím Městského úřadu Rokytnice nad
Jizerou.

Z jednání rady města
RM schválila:
• zadání zakázky na zpracování jednostupňové PD kanalizační přípojky pro č.p. 197 v k.ú. Horní Rokytnice (radnice) včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a inž.
činnosti firmě SNOWPLAN spol. s.r.o., Valdštejnská 7,
514 01 Jilemnice, a to za nabídkovou cenu 33.000,- Kč
včetně DPH.
• znění Smlouvy o spolupráci mezi městem Rokytnice nad
Jizerou a Sdružením pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou o.s., která řeší spolupráci obou part-

Termín pro odkládání nebezpečného
a velkoobjemového odpadu v rámci
místního poplatku
Rada města Rokytnice nad Jizerou na svém jednání dne
29. 3. 2010 v souladu se článek 3 odst. 5 Obecně závazné
vyhlášky města Rokytnice nad Jizerou č.3/2006 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem stanovila termín pro
odkládání nebezpečných složek odpadu a velkoobjemového
odpadu v rámci uhrazeného místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů ve Sběrném dvoře v Rokyt ici nad Jizerou:
Termín:

12. května 2010 do 16. května 2010
(tj. všechny tyto dny, středa až neděle)

Provozní doba: vždy od 13.00 – 18.00 hodin.

Zřízení schránky pro připomínky k činnosti školských
zařízení zřizovaných Městem Rokytnice nad Jizerou
Od 1. 4. 2010 je na městském úřadě umístěna schránka,
prostřednictvím které je možné předávat městu jako zřizovateli připomínky k činnosti příspěvkových organizací města.
Jedná se o příspěvkové organizace: základní škola, základní škola praktická a základní škola speciální, Mateřská škola
v Horní Rokytnici, Mateřská škola v Dolní Rokytnici a Dům dětí
a mládeže Pod střechou.
Schránka je umístěna v budově radnice v 2. patře před kanceláří starosty
Obdržené připomínky bude z pozice zřizovatele průběžně
vyhodnocovat a s konkrétní příspěvkovou organizací projednávat rada města.
Děkujeme za Vaše podněty a připomínky.

nerů v rámci projektu „Konferenční centrum a turistické informační centrum v Rokytnici nad Jizerou“,
a pověřila starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem
této smlouvy.
• znění Smlouvy o spolupráci mezi městem Rokytnice nad
Jizerou a Sdružením pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou o.s., která řeší spolupráci obou partnerů
v rámci projektu „Rokytnice nad Jizerou – celoroční
dovolená“, a pověřila starostu města Ing. Petra Matyáše
podpisem této smlouvy.
• znění Smlouvy o spolupráci mezi společností Studenov
s.r.o. a městem Rokytnice nad Jizerou, která řeší spo-

lupráci obou partnerů v rámci projektu „Rozvoj lyžařského střediska Studenov v Rokytnici nad Jizerou“,
a pověřila starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem
této smlouvy.
• zadání zakázky „Čistá Jizera“ Dostavba kanalizace, část
Veřejné osvětlení – zemní práce a pokládka elektrorozvodů firmě ELTRANS Liberec, s.r.o. za cenu 385.437,- Kč
včetně DPH a pověřila starostu města podpisem smlouvy
o dílo.
• poskytnutí následujících finančních příspěvků – grantů – z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou v rámci
I. pololetí roku 2010:
Klub důchodců
Rokytnice nad Jiz.

na celoroční činnost

8.000,- Kč

SDH Rokytnice

Mladí hasiči

2.000,- Kč

SDH Rokytnice

Čarodějnice

2.000,- Kč

SDH Rokytnice

Hasičský ples

2.000,- Kč

SDH Vilémov

Společenský večer s hudbou

2.000,- Kč

SDH Fratiškov

Dřevosochání

20.000,- Kč

SOVÍ VRCH, o.s.

Obnova velkoprostorového
stanu Svitava I. (kuchyň)

7.000,- Kč

na celoroční činnost

2.000,- Kč

Jaromír Beran

Klasické tóny v rokytnickém
údolí I

1.300,- Kč

Jaromír Beran

Klasické tóny v rokytnickém
údolí II

1.300,- Kč

TJ Spartak – Volejbalové družstvo

Volejbalová mládež

2.000,- Kč

3 DH, o.s.

Sjezd na horských kolech
3DH Cup

5.000,- Kč

• návrh na zřízení nových parkovacích karet na Dolní náměstí, které by byly nabízeny krátkodobým návštěvníkům Rokytnice nad Jizerou. Uživatel pak bude oprávněn
parkovat v prostorách Dolního náměstí v rozsahu 4 dnů
za cenu 300,- Kč.
RM vzala na vědomí informaci o prodloužení výběrového
řízení na pronájem bytu 3+1 v II. nadzemním podlaží v čp. 196
v Horní Rokytnici, a to na dobu určitou 2 let s měsíčním nájmem ve výši 5.000,- Kč + služby.
RM v souvislosti se zjištěnými závadami na rekonstruované
části komunikace II/294 v úseku Rokytno – Rezek pověřila pracovníka investičního oddělení pana Zdeňka Háka písemným
upozorněním vlastníka a správce komunikace na tyto závady.

Muzeum techniky – Háje nad Jizerou

Krátké zprávy

Myslivecké sdružení
Hořec

Zde si přijdou na své především milovníci starých aut
a motorek, ale i milovníci zvuku motoru. Muzeum techniky Kryštof se nachází v obci Háje nad Jizerou. Jsou to první tzv. strojní lázně. Celý postup lázeňského ojedinělého
procesu spočívá v poslechu motoru, což má za následek
uklidňující účinky a vlivné projevení na zdravotním stavu.
Tato metoda je originální a zvláštností je, že tato léčba
probíhá v přírodě. Muzeum techniky nám nabízí přes 3000
exponátů, jako jsou například motocykly, motory, ponorky, automobily a mnoho dalšího. V prostorách expozice
narazíme také na tzv. dílnu, která se zabývá renovací historických vozidel. V pozadí toho všeho hraje hudba z gramofonu na kliku. Otevřeno bude od 1. května do konce
září, a to od 10 hod. do 17 hod.

Muzeum Malá Úpa
Víte, jaké je nejmenší muzeum v Krkonoších? Jestli ne,
tak tato zpráva je právě pro Vás. Tato oblast také patří k nejmenším obcím v Krkonoších a jmenuje se Malá
Úpa. Název výstavy je: „V době minulé i současné“. První
část expozice je zaměřená na minulost, a to konkrétně na
předměty z Krkonoš, jako jsou například pravé saně rohačky, krosna, na které horalé nosili velkou konev mléka
nebo hromadu sena. A teď něco, co zaujme snad každého
návštěvníka. V malé Úpě je vystavěná troska leteckého
motoru, která je připevněná v další místnosti. Z textu
u tohoto exponátu se dovíme podrobnosti o jednom velkém leteckém neštěstí, které se stalo nedaleko od Malé
Úpy na sklonku druhé světové války. Historie tohoto motoru je opravdu zajímavá a působivá. Malá Úpa se nachází
nedaleko naší nejvyšší hory Sněžky a je pouhých 100 m od
hranic s polskými sousedy. Expozice bude vystavená do
7. 5. 2010 a je otevřená každý den do 17 hod.

Troskovice- muzeum panenek a medvídků
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 známe zříceniny hradu Trosky. V typické venkovské budově nalezneme celou řadu exponátů. Celkový počet
se pohybuje kolem jednoho tisíce krásných medvídků, panenek, ale také dětských kočárků či dřevěných hraček. Všechny
vystavené hračky jsou z různých obdoí a z různých koutů světa.
Nejstarší vystavené kousky pocházejí z první poloviny 19. století, ale výjimkou nejsou ani zcela moderní panenky.

HLEDÁTE PRÁCI?
Nové webové stránky pro uchazeče o práci
www.pracesemily.cz
V semilském okrese vznikl unikátní projekt, který byl právě
uveden do provozu. Vzhledem k současnému stavu ekonomiky
a narůstající nezaměstnanosti chceme naším projektem podat
pomocnou ruku všem lidem, kteří hledají zaměstnání.
Na webových stránkách PraceSemily.cz, které spolupracují
s místním úřadem práce a jsou denně aktualizovány, jsou umístěny nabídky pracovních míst všeho druhu. Vše je bezplatné
a časově méně náročné než vystávání v dlouhých frontách na
úřadech práce. Výhodou je i možnost okamžitě kontaktovat
zadavatele inzerátu prostřednictvím krátkého formuláře.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky
se uskuteční:
• v pátek 28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
• v sobotu 29. května 2010 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
Upozorňujeme občany, že došlo ke snížení počtu volebních okrsků, konkrétně ke zrušení volebního okrsku v Domově důchodců v Dolní Rokytnici. Voliči patřící do tohoto
volebního obvodu budou nadále volit v budově městské
radnice na Dolním náměstí!
• volební okrsek č. 1 obřadní síň v budově městské radnice,
Horní Rokytnice čp. 197, Rokytnice nad Jizerou
• volební okrsek č. 2 místnost ve sportovní hale TJ Spartak,
Horní Rokytnice 431, Rokytnice nad Jizerou
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Rozpočet města pro rok 2010 – (v tis. Kč)
Zastupitelstvo města na svém veřejném zasedání dne 17. 2. 2010 schválilo rozpočet města na rok 2010. Rozpočet byl schválen
v částkách souhrnných za jednotlivé paragrafy. Podrobný rozpočet v pracovní verzi je kdykoliv v úředních hodinách k nahlédnutí na
městském úřadě u tajemnice nebo na finančním úseku.
PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti
Daň z příjmů fyzických osob – ostatní
Daň z nemovitosti
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za znečištění ovzduší
Správní poplatky
Odvody za odnětí půdy ze ZPF
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Vrácení půjčky od SDH
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za výherní hrací přístroje
Poplatky za povolení k vjezdu

3937,10
916,90
374,30
3412,50
4920
1400
9241,40
1
374
10
1800
100
2000
452,60
334
900
31,20
20

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – soc. dávky
Dotace na činnost JSDH
Kompenzace za území KRNAP
Dotace EU – česká část (veřejně prospěšné práce)
Dotace EU – evropská část (veřejně prospěš. práce)
Dotace – alej Horní Ves
Neinvestiční dotace z EU – hřbitov
Investiční dotace z EU – hřbitov
Příjmy z pronájmu ČOV
Příjmy z knihovnické činnosti
Nájemné za kabelovou televizi
Příjmy z divadla
Příjmy z bytového hospodářství
Příjmy za pronájem nebytových prostor
Příjmy za pronájem smuteční síně, hrobová místa
Příjmy drobných služeb města
Příjmy pečovatelské služby
Příjmy za odměny za tříděný odpad
Příjmy z prodeje pytlů na komunální odpad
Příjmy z poskytovaných služeb – požární ochrana
Příjmy z poskytovaných služeb – místní správa (úřad)
Úroky
Nájemné z uzavřených smluv - pozemky
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z parkovacích automatů
Ostatní příjmy (směnka od Spartak Rokytnice, a.s.)
+ zůstatek bankovních účtu na pokrytí schodku
CELKEM PŘÍJMY

20
2878,10
3042
150
83,70
97,20
550,80
100
126
6174
680
21
433,70
23
704,30
433,30
65
46
173,40
481
180
10
197,30
128,40
921,45
2900
433,40
6795
3406,350
61.479,400
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VÝDAJE
Silnice, opravy a údržba, zimní údržba
Veřejná doprava – obslužnost autobusy
Odvádění odpadních vod
Předškolní zařízení (mateřské školy)
Speciální základní školy
Základní škola
Dům dětí a mládeže
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Rozhlas a televize (kabelová televize)
Kulturní dům
Otatní činnosti kultury, podpora akcí
Městská knihovna
Městská policie
Požární ochrana – dobrovolná část
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví (vč. rekonstrukce hřbitova)
Komunální služby (vč. Drobných služeb)
Sběr a svoz odpadů
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Pečovatelská služba (vč. údržby DPS)
Příspěvek na živobytí – soc. dávka
Doplatek na bydlení – soc. dávka
Mimořádná okamžitá pomoc – soc. dávka
Ostatní dávky sociální pomoci
Cestovní ruch
Zastupitelstvo obce (včetně starosty, místostarosty)
Činnost místní správy (městský úřad)
Podíl města na akci Čistá Jizera II
Pojištění + služby pěněžních ústavů
Splátka úvěru Komerční bance, a.s.

3613,80
273,80
70
1495
660
4600
430
119
409
115
336
236
423,80
885
1022
1510
7126,10
3237,10
3410
1408
777,80
2000
550
435
15
610
1500,80
14240,20
2626
580
6765

VÝDAJE CELKEM

61.479,400

Otázky pro ředitele Spartak a.s. Ing.Petra Ceé
Zimní sezóna Velikonocemi definitivně končí. Jaká byla
vzhledem k počtu návštěvníků a počtu dní, kdy mohla být
v provozu všechna zařízení střediska Horní Domky?
Letošní zima určitě pro většinu nezúčastněných vyznívá
jako zima s ideálními podmínkami pro lyžování. Od poloviny prosince mrzlo prakticky neustále až do poloviny března,
oblevy byly minimální, sněhu všude dostatek. Ale pro nás už
ta zima tolik příznivá nebyla. Přírodního sněhu bylo v západní části Krkonoš velice málo, zejména ve vrcholových partiích sjezdovek, a tak jsme museli hodně zasněžovat a navíc
v místech, kde je to pro nás nejsložitější. Díky problémům se
sněhem jsme středisko kompletně mohli provozovat až od poloviny ledna, což samozřejmě přineslo výpadek tržeb, který
jsme už do konce sezóny nebyli schopni vyrovnat.
Prodávalo se více celodenních nebo časových jízdenek?
Jak se osvědčily časově omezené jízdenky /např.3 hod./?
Zvažujete zvýšení cen pro příští rok?
Letos se projevilo to, že lidé šetří. Kupovaly se více právě
časové jízdenky a ještě spíše „kratší“ - tříhodinové a čtyřhodinové. Časové jízdenky se celkově osvědčily, čas platí od
doby, kdy lyžař projde turniketem, takže jsou pro návštěvníky i výhodnější, než byly v systému, kdy platily od určité hodiny. Rozhodně nepřipravujeme zvýšení ceny permanentek,
letos jsme naopak v průběhu sezóny přišli s řadou cenových
slev, právě proto, abychom přilákali více návštěvníků.
Velká část sezóny byla závislá na technickém sněhu.
Umělé zasněžování není levná záležitost,můžete říci, kolik peněz zasněžování v letošní zimě stálo? Jak velká část
sjezdových tratí byla zasněžována?
Zasněžování je velice drahá záležitost. Již samotné vybudování systému a nákup technologie jsou investice v řádu desítek miliónů. Vlastní provoz zasněžovacího systému je velice
náročný na spotřebu elektrické energie. Hodina zasněžování
nás stojí v průměru 4 tis. Kč – do této částky jsou zahrnuty
náklady na energie a mzdy. Hlavním omezením je však pro
nás množství vody, které je v lokalitě možno pro zasněžení
využít. Proto zatím nedokážeme zasněžovat rychleji. Celkově
máme ve středisku Horní Domky rozvody technického sněhu
pokryto zhruba 90 % rozlohy sjezdovek.
Celkově přibývá všude na sjezdovkách snowbordistů,
kterým mladí lidé dávají stále větší přednost před lyžemi.
Společně s rychlejšími carwingovými lyžemi se někdy stává
jízda po sjezdové trati téměř adrenalinovým sportem. Sledujete počty a závažnost úrazů v areálu? Co lze udělat ze
strany střediska pro bezpečnější lyžování?
Sledujeme samozřejmě četnost a závažnost úrazů z evidence Horské služby. Každý rok věnujeme značné finanční
prostředky do pořízení prvků pasivní bezpečnosti – tzn. sítí,

oplůtku a ochranných matrací. Riziková místa označujeme
nápisy vyzývajícími ke zpomalení. Myslím si, že nejdůležitější je kvalita úpravy sjezdovek, tomu věnujeme velkou pozornost. Velice pozitivním trendem posledních dvou let je rychle
se zvyšující počet lyžařů s ochrannými přilbami, myslím si, že
zejména u dětí by mělo být toto vybavení povinné.
V letošní zimě nebyl problém s parkováním,velkým přínosem je propojení Rokytnice SKIBUSEM. Připravujete přesto nějaké změny v parkovacím systému?
Varianta parkování, která byla zvolena pro poslední dvě sezóny se osvědčila, a budeme v ní pokračovat. Samozřejmě, že
výhledově ve spolupráci s městem chceme parkovací systém
vylepšit, náměty se připravují, ale bude to znamenat další
investice.
Co nového v areálu Horní Domky, který je už nyní u lyžařů velmi oblíben, plánujete?
Plánů a záměrů pro Horní Domky je stále dost – modernizace zasněžování, nová lanovka U zalomeného, rekonstrukce
Montazu a vleků Kaprun atd. Jednoznačně má však nyní přednost modernizace střediska Studenov, proto v Horních Domcích budeme spíše pouze vylepšovat stávající stav drobnými
akcemi.
Lyžování v Rokytnici nejsou však jen Horní Domky, ale
i areál Studenov, který také patří akciové společnosti Spartak. Sezóna tam začala o měsíc později a skončila již 14.3..
Situace areálu Studenov není dobrá, vzbuzuje velkou nevoli, znikají různé dohady a fámy. Jak vidíte budoucnost
Studenova Vy a kdy by mělo dojít ke zlepšení stavu? Za
jakým účelem byla založena společnost „Studenov“?
Neutěšeného stavu střediska Studenov jsme si dobře vědomi. V současné době jsou připravené základní projektové dokumenty pro jeho rozvoj. Hlavním problémem je nedostatek
vody, který nám neumožňuje prodloužit délku sezóny a vylepšit kvalitu sjezdovek technickým sněhem. Proto musíme začít
od vybudování přivaděče vody a rozvodů zasněžování. Projekt
je ve fázi vydaného územního rozhodnutí. Připravena je i dokumentace k výstavbě nové lanové dráhy. Vše se samozřejmě
bude odvíjet od našich finančních možností. Pro urychlení
modernizace se snažíme získat prostředky z grantu EU, které by nám pomohly urychlit realizaci. Proto jsme i založili
společnost Studenov, s.r.o. jako dceřinou společnost, která
by měla být realizátorem tohoto projektu. Varianty řešení
rozvoje Studenova se v současné době připravují a koncepce
bude předložena ke schválení příští konferenci TJ Spartak.
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Eva Martínková

Příloha TZ 01/2010 projektu odkanalizování pěti měst okresu Semily „Čistá Jizera“
Čistá Jizera – město Rokytnice nad Jizerou
Stav k 15. únoru 2010
Odpovědný pracovník investora – VHS Turnov (zpracovatel
této přílohy):
* Andrea Bímová
- investiční technik pro Semily a Rokytnici nad Jizerou
- pracoviště: Bítouchovská 1, 513 01 Semily
- tel.: 481 621 325, mobilní tel.: 602 786 843
- e-mail: bimova@vhsturnov.cz
V roce 2009 bylo v Rokytnici nad Jizerou z finančního pohledu prostavěno 43,5 mil. Kč, tj. 24,5 % z celkového finančního
objemu díla.
Stavební práce v roce 2010 dosud nebyly zahájeny, pokračovat budou zhruba v polovině dubna 2010. Na začátku dubna
již budou probíhat přípravné práce (vytyčování sítí, sondy,…)
Rozsah akce je pro letošní rok výrazně větší, než tomu bylo
v roce 2009. Vyzýváme proto vlastníky nemovitostí, kteří jsou
dotčeni stavbou vodovodní nebo kanalizační přípojky při akci
Čistá Jizera a kteří doposud nebyli seznámeni s trasou přípojek, aby využili času do zahájení stavby a ověřili si v předstihu
místo napojení domovních kanalizačních a vodovodních přípojek (zkontrolování projektové dokumentace přípojek).
Pro zimní období v době od 12/2009 – 04/2010 byly upraveny úřední hodiny VHS Turnov v Rokytnici nad Jizerou (Dolní
čp. 154 - bývalá cukrárna u Nechanických), a to na pondělí od
14.00 – 17.00 hodin. Po domluvě je možné sjednat schůzku
v jiném termínu.
Harmonogram stavby 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).
Odpad z VDJ Zimní Strana.
2. Letní Strana (duben 2010)
Pokračování řadu vodovodu „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. Kanalizace „D“ a „D3“ bude zahájena na konci května.
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) – konec
dubna.
Řad „Da“ v cestě od č.p. 443 k č.p. 398 (Hrbkovi) - začátek
května.
Řad „D“ v louce od č.p. 443 (Buluškovi) k č.p. 177 (p. Hemelík).
Řad „Aa“ - polovina dubna.
Odpad z VDJ Letní Strana.
3. Centrum (květen - červen 2010)
Řad „G2“ v cestě od č.p. 403 (p. Kobr) k č.p.1 (Městec Králové) - květen.
Řad „A6“ v cestě od č.p. 355 (Pechovi) k č.p.390 (Janatovi)

- červen.
Propojení vodovodu u bývalých Elektropřístrojů – květen. Následně zde bude na konci května zahájena rekonstrukce mostu (směr Letní Strana).
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,..), HP2.
5. Berlín (konec dubna - 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 března 2010 s ohledem na objízdné
trasy a přidružené investice města.

Dokončené či rozpracované lokality:
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). Vodovod bude zprovozněn až po dokončení nových VDJ.
Kanalizace „D1“, „D1-1“, část „A5“, vodovod „T2“,
T2-2“ (úseky od hlavní silnice od budovy Archivu – bývalého
Elektropřístroje směrem na Letní Stranu v Dolní Rokytnici).
Vodovod bude zprovozněn až po dokončení nových VDJ. Čerpací stanice pitné vody u MŠ – dokončena
Dolní Rokytnice – Zimní Strana:
Kanalizace „B“, „B1“, „B1-1“, „B1-2“, vodovod „Z2“, „Z21“ (úseky od hlavní silnice do Rokytnice n. J. – naproti ČOV za
autobusovou zastávkou směrem na Zimní Stranu loukou, dále
vede trasa v městské komunikaci). Vodovod bude zprovozněn
až po dokončení nových VDJ
Kanalizace „C“ (úsek od hlavní silnice do Rokytnice n. J. –
u firmy ROTES Rokytnice směrem nahoru na Zimní Stranu loukou)
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.) – zbývá dokončit část A4 v louce.
Kanalizace „A5“ (úsek od hlavní silnice do Rokytnice n. J. u
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Solida za sběrným dvorem směrem na Zimní Stranu v Dolní
Rokytnici – v místní komunikaci, následně po soukromých pozemcích pod stávajícími objekty) –zbývá úsek k řadu A4.
Horní Rokytnice:
Kanalizace „I“, vodovod „R6“ (úsek nad zdravotním střediskem) – zbývá kanalizační řad I1, vodovodní přípojky budou
na nový řad přepojeny v letošním roce, zahájení prací cca
v polovině května 2010.
Rokytno:
Kanalizace „K“, vodovod „HP1“ (úsek od fotbalového hřiště
směrem na Rezek)
Kanalizace „K5“ (úsek od Hotelu Starý mlýn směrem ke ko-

Veletrhy, prezentace, semináře
V uplynulém a nadcházejícím období „Krkonoše“ nezahálí. Potenciálním návštěvníkům a turistům je třeba neustále připomínat, že nejvyšší hory ČR rozšiřují a zdokonalují své služby. V nedávné době Krkonoše – svazek měst
a obcí prezentoval sportovní a turistické možnosti a krásy
hor i řadu svých partnerů v Hamburku, Drážďanech, Berlíně v Německu a tuzemské Praze. Chystá se do Jelení Hory
a Wroclawi v Polsku.
Josef Zelený, profesionální průvodce v CR a zástupce
Svazku Krkonoše, k veletrhu v Hamburku uvedl: „Krkonoše, pod záštitou CzechTourismu, mezi devíti sty vystavovateli
zcela jistě nezapadly. Ovšem po uplynulých šesti letech, kdy
sem pracovně jezdím, musím konstatovat, že Svazek Krkonoše byl bohužel jediným reprezentantem nejvyšších českých
hor. Ještě vloni tu byli zástupci jednotlivých hotelů, měst
a obcí. Letos jsme poněkud osaměli. Ke stánku však přicházelo hodně lidí. Řada těch, kteří Krkonoše znali, se hodně
a konkrétně na různé věci ptali. Kolem Hamburku je krajina
„placatá“ a Krkonoše jsou vlastně nejbližší vyšší hory, kam
z této lokality návštěvníci mohou jet na lyže.“

munikaci na Rezek) – k realizaci zbývá koncový úsek mimo
komunikaci – bude realizováno cca na konci června 2010.
Vodojemy - Letní a Zimní Strana – oba VDJ jsou ukončeny
základovou deskou, nadzemní části budou realizovány v roce
2010, uvedení do provozu jaro 2011.

* Dodavatelem stavby v Rokytnici je firma EUROVIA CS,
a.s., odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec,
celková cena vzešlá z výběrového řízení je 177 681 213 Kč
(cena s rezervou bez DPH).

a seznamovali s širokou nabídkou zdejších cykloturistických
možností jak v Krkonoších, tak Podkrkonoší. Takový zájem
o propagační materiály s tématikou cykloturistiky jsme ještě
nikde neviděli.“
Pražský několikadenní seminář pro odbornou veřejnost pracující v cestovním ruchu má svoji několikaletou tradici. Letos se konal pošesté, opět v Národním domě na Vinohradech.
V průběhu pěti dnů se představilo patnáct českých regionů.
Denně byly přítomným posluchačům z řad průvodců v cestovním ruchu, studentů, pedagogů, novinářů, apod. rozdávány
dotazníky. Každý sám za sebe hodnotil úroveň, pestrost a zajímavost podávaných informací. Na základě jejich vyhodnocení pak vzniklo pořadí úspěšnosti regionů tak, jak zaujaly
nejvíce. Klára Kroupová, ředitelka Regionálního turistického informačního centra Krkonoše, doplnila: „Organizátoři semináře výsledky veřejné ankety rozesílali e-mailovou
poštou. Krkonoše, respektive informace z hor natolik zaujaly
posluchače, že naše prezentace obsadila druhé místo těsně
za Jižní Moravou.“

Peníze z vlastních zdrojů podpoří peníze z EU

Alena Bedrníková, pracovnice Regionálního turistického
informačního centra Krkonoš z Vrchlabí, přiblížila situaci
v Drážďanech a Berlíně: „Byla jsem v Německu na veletrzích
cestovního ruchu poprvé, proto nemohu porovnávat. Dotazy
návštěvníků střední a starší generace v našem prezentačním
stánku Krkonoše, resp. CzechTourism, byly velmi konkrétní.
Je vidět, že řada z nich Krkonoše dost dobře zná. Přicházeli i mladší lidé, kteří vyhledávají aktivní dovolenou. Stejně
tak v Berlíně jsem zaznamenala poměrně velkou poptávku
po informacích a propagačních materiálech. Vnímám to jako
opravdový zájem ze strany tamních lidí. Proto vyhodnocuji,
že prezentace na obou veletrzích má svůj význam. V Berlíně
byl v podstatě „celý svět“ a Krkonoše se v té obrovské nabídce neztratily.“

Pracovníci Svazku Krkonoše se neustále snaží navýšit finanční rozpočet tak, aby bylo na investice do celokrkonošských projektů. Vzhledem k tomu, že se stále ještě, pro
nadcházející období, do roku 2013, otevírají možnosti dotací plynoucích z Evropské unie, musí mít v záloze peníze
na dofinancování souvisejících projektů. Dotace z EU totiž
nikdy nepokryjí náklady v plné výši, ale zhruba ze sedmdesáti, maximálně devadesáti procent. Proto je třeba mít peníze, se kterými se nehospodaří a poslouží pouze k tomuto
účelu. Jako zdroj této, řekněme zálohy, byl před několika
lety vytvořen tzv. Fond cestovního ruchu Krkonoš.

K 1. ročníku pražského veletrhu PRAHA – FOR BIKES, kde
Krkonoše – svazek měst a obcí prezentoval možnosti cykloturistiky, Radek Vich a Pavel Klapuš svorně vyhodnotili:
„Kromě Libereckého a částečně Ústeckého kraje tu s nabídkou cykloturistiky nebyl kupodivu žádný jiný kraj. FOR BIKES
není jenom o kolech, je o venkovních aktivitách, proto tam
byla vysoká návštěvnost. K nám přicházelo velké množství
lidí. Často se divili a kladli otázku: Copak se dá v Krkonoších jezdit po cyklotrasách? Rádi jsme je vyváděli z omylu

Kde a jak ho naplnit?
Do Fondu cestovního ruchu přispívají členská města a obce,
částkou stanovenou dle počtu obyvatel a atraktivity prostředí. Dále přispívají některé firmy, ale i jednotliví podnikatelé. Patří mezi ně i krkonošské skiareály. Speciálně pro každý
typ podnikání v cestovním ruchu byl vytvořen tzv. klíč, podle
něhož by měl každý přispět částkou, která odpovídá jeho finanční pozici, kterou ve svém oboru na trhu zaujímá. Klíčem
je koeficient, kterým násobí své výnosy.

Fond cestovního ruchu Krkonoš
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Ochota spolupodílet se
Jak vyhodnotila Mirka Chaloupská ze Svazku Krkonoše,
dosavadní jednání se skiareály o příspěvcích do Fondu cestovního ruchu jsou vesměs úspěšná. Jejich zástupci jsou si
vědomi nutnosti finanční spoluúčasti. A protože Svazek Krkonoše nechce nikoho znevýhodňovat, ale ani protěžovat,
je takový klíč jediným možným objektivním ukazatelem.
Dále doplnila: „Oslovujeme i podnikatele, hoteliéry. Těm,
kteří přispějí a tím se spolupodílejí na celokrkonošských projektech, se snažíme vrátit jejich příspěvek jinou formou.
Například v podobě prezentací na tuzemských i zahraničních
veletrzích cestovního ruchu, v přípravách jsou prezentace na

oficiálních turistických celokrkonošských webových stránkách
v sekci doporučených služeb. Těm, kteří upravují běžecké
tratě, vracíme část peněz prostřednictvím platby za motohodiny.“
Až jednotlivé granty skončí, bude se propagace nejvyšších
českých hor dělat hůře. Toho si jsou pracovníci Krkonoš - svazku měst a obcí vědomi. Nebude příležitost, z čeho čerpat peníze. Proto je v současné době důležité stávající zdroje co
nejvíce využívat. A k tomu je Fond cestovního ruchu bezpodmínečně nutný.
D. Palátková, Březen 2010

KRNAP informuje

tisková zpráva

Hřebačka: Do Krkonoš ve vrací velké šelmy

Krkonošské muzeum vystavuje Krakonoše

Zdá se, že se do Krkonoš vrací velké šelmy, jako jsou rysi.
Po prvním nálezu zabité srny v říjnu loňského roku následovaly další nálezy pobytových stop této kočkovité šelmy.
Minulý týden byl dokonce rys ostrovid ve východních Krkonoších přímo spatřen.

„Kdo jsi, Krakonoši?“ mohou se ptát návštěvníci stejnojmenné výstavy, kterou připravilo Krkonošské muzeum
Správy KRNAP ve Vrchlabí v nově zrekonstruované výstavní
síni domku č. p. 222 na náměstí Míru.

V reakci na množství nálezů stop a dokonce očitá pozorování rysa v poslední době monitorovali dnes pracovníci Správy
KRNAP v západních Krkonoších a pracovníci Správy CHKO Jizerské hory v Jizerských horách pobytové znaky velkých šelem. Mapování se provádí liniovou metodou, pochůzkou po
stanovené trase. Při ní mapovatel vyhledává a zaznamenává
stopní dráhy a pobytové značky zájmových druhů. „V našem
případě nám šlo zejména o sledování stop rysa ostrovida.
Vyrazili jsme pěšky či na sněžnicích po různých cestách. Zaměřili jsme se na sledování stop, ale také na hledání trusu
či značkovacích a drbacích míst,“ říká ředitel Správy KRNAP
Jan Hřebačka. „Při identifikaci je třeba být velice pečlivý.
Každý nález musí být co nejpečlivěji popsán, změřen a zdokumentován. A to jak samotná stopa, tak i celá stopní dráha.
Právě podle stopní dráhy lze určit, od kterého zvířete stopy
pocházejí. Důležitá je šířka i délka stopy, délka kroku stejně
jako šířka rozkroku. Stopy je ideální vyfotografovat a pomocí
GPS zaměřit polohu,“ dodal Hřebačka.
Monitoring probíhal v oblastech, kde se dá předpokládat,
že by rys mohl najít vhodné podmínky k životu. „Přestože
jsou Krkonoše hodně hustě osídleny, tak zde jsou stále ještě klidná údolí, kde by rys mohl mít klid,“ říká Hřebačka.
„Zatím stále nemáme jistotu, zda rysi, jejichž stopy jsme
v poslední době v Krkonoších našli, pouze migrují nebo se
zde už usazují. Tyto pochybnosti rozptýlí až pár rysů, který
zde vyvede mladé. Obyvatelé hor ani turisté se ale v žádném
případě nemusí bát, že by výskyt rysa v Krkonoších pro ně byl
nějakou hrozbou. Rys není pro člověka nebezpečný. Navíc je
tak plachý, že jej málokdo uvidí,“ dodal Hřebačka.
Při dnešním monitoringu bylo nalezeno množství stop, většinou od zvěře jelení a srnčí, ale žádná z nich nemohla být
jednoznačně prohlášena za nález stop rysa ostrovida. Přestože včerejší sněžení vytvořilo pro stopování zvířat téměř ideální podmínky, staré stopy byly, bohužel, většinou zasypány.

Výstava je určena především dětem, ale zajímavá bude
i pro dospělé návštěvníky. Bájná postava Krkonoš se návštěvníkům představí v různých podobách a situacích. Výstava nabídne i několik verzí vzniku legend o Krakonošovi. Součástí
akce bude také aktivní zapojení návštěvníků do programu –
děti si budou moci přímo na výstavě namalovat svého Krakonoše, vyluštit Krakonošovu tajenku a nebo se přihlásit do
výtvarné a literární soutěže na téma „Kdo jsi, Krakonoši?“.
Soutěž bude mít dvě kategorie:
1) děti v mateřských školách a na prvním stupni základních
škol a 2) žáci druhého stupně základních škol. Děti mohou
soutěžit se svými výtvarnými díly – kresbami, malbami, plastikami z libovolného materiálu, stejně jako literárními díly
– příběhy, básněmi atd. Uzávěrka soutěže je 31. května 2010
(fyzické výtvory mají být doručeny na adresu: pracoviště EVV,
Správa KRNAP, Dobrovského 3, Vrchlabí, PSČ 543 01 – díla
ve lektronické podobě pak na oev@krnap.cz).
V průběhu měsíce června budou všechna doručená dílka
k vidění na internetových stránkách www.krnap.cz a jejich
návštěvníci vyberou hlasováním tři nejlepší z nich v každé kategorii. Správa Krkonošského národního parku je pak ocení.
Nejúspěšnější dílka budou vystavena v č.p. 222 rámci Řemeslnického léta a vítězné literární práce zveřejníme v časopisu
Krkonoše – Jizerské hory.

Ministr Dusík navštívil KRNaP
Krkonošský národní park navštívil o uplynulém víkendu ministr životního prostředí Jan Dusík. „Ministr Dusík se zajímal
o aktuální záměry a projekty Správy KRNAP, seznámil se se
současným stavem záměru odkoupit a asanovat Labskou boudu a vyzkoušel také na vlastní kůži náš zooprogram Jelen lesní – seznamte se,“ říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka.
Jan Dusík podpořil, stejně jako oba jeho předchůdci ve
funkci – Martin Bursík a Ladislav Miko, záměr Správy KRNAP
odkoupit Labskou boudu s cílem ji asanovat (zbourat) a na
jejím místě postavit nový, mnohem menší objekt, který by
sloužil na krkonošských hřebenových pláních turistům.
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„Ten záměr je logický a správný. Labská bouda je objekt,
který nepatří do nejcennější zóny národního parku ani svým
objemem a velikostí, ani technickými parametry. Budova je
v takovém technickém stavu, že je jen otázkou času, kdy se
stane značnou ekologickou hrozbou pro jeden z nejcennějších
přírodních koutů České republiky,“ říká Jan Dusík. „S ředitelem Hřebačkou jsme se shodli na tom, že projekt musí obsahovat všechny tři fáze – tedy odkup, zbourání i stavbu nové
turistické boudy či spíše útulny, která bude mnohem menší
a bude sloužit spíše jako nouzová zastávka a občerstvovna
pro turisty a běžkaře,“ vysvětluje Jan Dusík.

„Ministerstvo i správa parku budou pokračovat v jednáních
s dosavadními vlastníky o kupní ceně, která by měla zohlednit i reálnou situaci na trzích nemovitostí a skutečnou tržní
hodnotu Labské boudy,“ dodává ministr Dusík.
V neděli ráno se ministr vypravil zoobusem Správy KRNAP do
přezimovací obůrky na Lysečinách, kde jej Michal Skalka ze
Správy KRNAP provedl krkonošským koprogramem Jelen lesní
– seznamte se. „Musím říct, že vidět divoká zvířata téměř na
dosah ruky byl úchvatný zážitek pro mě, i pro mého dvouletého syna. Myslím, že pro děti je takový program k nezaplacení,“ ocenil tuto část ekovýchovné nabídky Správy KRNAP
ministr Jan Dusík.

Zpráva o bezpečnostní situaci a stavu veřejného pořádku
v katastrálním území obce Rokytnice nad Jizerou za rok 2009
V průběhu roku 2009 bylo v katastrálním území obce Rokytnice nad Jizerou spácháno celkem 85 trestných činů, které
byly oznámeny občany nebo vyhledány policisty Obvodního
oddělení Policie České republiky Rokytnice nad Jizerou.
Rozsah této kriminality je rozsáhlý a různorodý. Největším
podílem na kriminalitě má opět především majetková trestná činnost, kdy se jedná o vloupání do rekreačních chalup
a objektů, vloupání do motorových vozidel a rovněž krádeže
motorových vozidel. Problematika krádeže a vloupání do motorových vozidel je aktuální především v zimních rekreačních
obdobích, kdy pachatelé najíždějí do horských středisek a využívají zde možnosti páchání trestné činnosti na zvýšeném
množství motorových vozidel turistů. Jedná se především
o parkoviště u rekreačních objektů a u lyžařských areálů,
kde jsou vozidla během jejich pobytu nestřežena. Negativně
k této trestné činnosti přispívá i fakt, že si turisté v osobních
vozidlech zanechávají viditelně své osobní věci, které jsou
pak impulsem pro pachatele.
Další nemalý podíl na kriminalitě je na úseku silničního provozu, kdy se trestné činnosti dopouštějí pachatelé zejména
tím, že řídí motorová vozidla pod vlivem návykových látek
nebo porušují soudem či správním orgánem uložený zákaz
řízení motorových vozidel. Problematika řízení motorových
vozidel pod vlivem návykových látek spočívá nejen v požívání alkoholických nápojů, nýbrž i v požívání omamných
a psychotropních látek, které jsou v současné době za použití
moderních přístrojů a pomůcek, kterými policie disponuje,
snadno u řidičů zjistitelné a prokazatelné.
Mezi další problematiku patří krádeže prosté, kdy se pachatelé zaměřují na volně odložené osobní věci především
v obchodech a v restauracích, podvodné jednání pachatelů
při vylákání finančních obnosů pod různými záminkami, jakož
i trestné činy spočívající v zanedbání povinné výživy stanovené soudem.

Za loňský rok 2009 bylo v katastru obce Rokytnice nad Jizerou zjištěno orgány policie celkem 142 přestupků, kdy
největší podíl tvoří porušení pravidel na úseku bezpečnosti
a plynulosti v silničním provozu. Jedná se opětovně o požívání návykových látek při řízení motorových i nemotorových
vozidel, které se dle platného zákona o provozu na pozemních
komunikacích vztahují i na řidiče jízdních kol a pod., kteří
mají stejné povinnosti jako řidiči motorových vozidel.
Na tomto úseku jsou dále zjištěny přestupky též při užívání
motorových i nemotorových vozidel, které nesplňují stanovené technické podmínky pro provoz, a dále řízení motorových
vozidel bez platných dokladů stanovených zákonem. Nemalou
část pak tvoří i přestupky řidičů, kteří nedodržují předepsanou rychlost jízdy v obci, a stoupající trend porušování zákona v této oblasti signalizuje, že na tomto úseku bude Policie
ČR nucena zvýšit počet dopravních kontrol a akcí.
Policie v loňském roce 2009 provedla rovněž několik preventivních akcí zaměřených na kontrolu podávání a požívání
alkoholických nápojů mladistvým a nezletilým. Tyto kontroly
byly provedeny v restauracích, nočních podnicích i na různých
kulturních akcích. I zde byly bohužel orgány policie zjištěny nedostatky, které se řešily v přestupkovém řízení. Rovněž
i v tomto trendu Prevence a kontroly podávání alkoholických
nápojů mladistvým a nezletilým budou orgány Policie ČR pokračovat i nadále.
Velice kladně pak hodnotíme spolupráci zaměstnanců
městského úřadu, jakož i ostatních pracovníků státní správy
a samosprávy s orgány Policie ČR. Současně děkujeme všem
občanům, kteří v mnoha případech napomohli policistům při
objasňování trestné činnosti a jiného protiprávního jednání,
a pevně věříme, že i v nadcházejícím období společnými silami učiníme vše pro zvýšení bezpečnosti v našem krásném
městě a jeho okolí.
Komisař npor. Bc. Josef ŠELEP, vedoucí obvodního oddělení

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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Základní škola v Rokytnici nad Jizerou – vyhodnocení dotazníku
Vážení rodiče, vážení čtenáři,
předkládáme Vám vyhodnocení anonymního dotazníku týkajícího se práce školy. Dotazníky byly prostřednictvím dětí
naší školy doručeny rodičům. Vrácené a vyplněné dotazníky byly dne 22. 3. 2010 za účasti členů ŠR a pana starosty
Ing. P. Matyáše vyhodnoceny. Celkem bylo rozdáno 219 dotazníků, vrátilo se 141 vyplněných, což je asi 64,4% z celkového
počtu.
Všem rodičům, kteří dotazník vyplnili, velmi děkujeme za
jejich ochotu, projev spolupráce i za doplněné poznámky
a připomínky.
Výsledky vyhodnocení budou rovněž zveřejněny na webových stránkách školy a na nejbližším jednání ŠR budou projednány s ředitelem školy panem Mgr. M. Boudou.
Je možné, že o vyplnění podobného dotazníku požádáme
rodiče i příští školní rok – předem děkujeme za spolupráci.
Školská rada při Základní škole v Rokytnici nad Jizerou

Školská rada (dále jen ŠR) je zakládána zřizovatelem a
při zdejší základní škole působí od roku 2005. Je to orgán

školy, který umožňuje zákonným zástupcům dětí, pedagogickým pracovníkům a zástupcům zřizovatele podílet se na správě školy. ŠR schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní
řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podává
podněty řediteli školy a zřizovateli (zákon č. 561/2004 Sb.,
školský zákon - § 167 a § 168).
Na současné tříleté období – to znamená rok 2009 – 2011
byli zvoleni tito členové ŠR:
p. Helena Neumannová – zástupce zřizovatele
p. PaedDr. Eva Maloňová – zástupce zřizovatele
p. Mgr. Markéta Šmídová – zástup. zákonných zástupců dětí
p. Jiřina Ditzová – zástupce zákonných zástupců dětí
p. Mgr. Jaroslava Šanková – zástup. pedagog. pracovníků školy
p. Mgr. Blanka Zemánková – zástup. pedagog. pracovníků školy

Zástupce zřizovatele jmenovala Rada města Rokytnice nad
Jizerou na svém jednání dne 10. 11. 2008, zástupci zákonných
zástupců nezletilých dětí byli zvoleni 13.11. 2008 na třídních
schůzkách, zástupci pedagogických pracovníků byli zvoleni na
pedagogické radě dne 11.11. 2008.
Hodnocení - odpovědi v %

Oblast hodnocení

(nejčastější odpovědi jsou zvýrazněny šedou barvou)
1

2

3

4

5

Výzdoba a prostředí školy

Krásné

19,15

55,32

23,40

2,13

0,00

Ošklivé

Kvalita studia ve škole

Vysoká

16,43

37,14

34,29

10,00

2,14

Nízká

Atmosféra ve škole

Příjemná

14,48

48,97

26,21

5,52

4,83

Napjatá

Zažívá vaše dítě ve škole strach, nepříjemné pocity?

Vůbec ne

25,53

38,30

22,70

7,09

6,38

Velmi často

Náročnost je
přiměřená

16,54

39,10

27,82

15,04

1,50

Je velmi
vysoká

Náročnost výuky ve škole
Úroveň pedagogického sboru

Vysoká

17,14

35,00

33,57

12,14

2,14

Nízká

Vybavení školy

Moderní

10,00

34,29

40,71

10,00

5,00

Zastaralé

Velká

7,38

44,26

41,80

3,28

3,28

Malá

Úspěšnost absolventů školy

Vhodné, slušné

5,84

37,96

32,12

16,79

7,30

Nevhodné,
neslušné

Kamarádské

11,35

39,01

36,88

8,51

4,26

Nepřátelské

Vůbec ne

30,66

32,12

25,55

7,30

4,38

Velmi často

Spolupráce školy a rodičů

Aktivní

21,99

35,46

23,40

12,06

7,09

Pasivní

Úroveň prezentace školy na veřejnosti

Vysoká

14,18

26,12

38,06

11,94

9,70

Nízká

Vztahy mezi učiteli a žáky

Výborná

15,33

40,88

28,47

9,49

5,84

Špatné

Úroveň stravování ve školní jídelně

Vysoká

26,43

31,43

26,43

10,00

5,71

Nízká

Ano, samozřejmě

22,70

31,21

27,66

9,93

8,51

Ne, nikdy

Chování žáků k dospělým
Chování žáků navzájem
Znepokojuje vás chování spolužáků
k vašemu dítěti?

Doporučili byste naši školu svým přátelům, pokud by hledali školu pro své
dítě?

Poděkování

Dne 25. 2. 2010 navštívila školní družina v rámci zájmové
činnosti adrenalinovou atrakci snowtubing BOSINO.

Školní družina při Základní škole v Rokytnici nad Jizerou
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.

Chtěly bychom touto cestou poděkovat majitelům a obsluze, kteří nám umožnili využití jejich atrakce za minimální
poplatek. Vzorná obsluha, maximální pozornost a 100 % servis.
Děti byly nadšené a na některé se přišli podívat i rodinní příslušníci. Fotografie, které jsme pořídili, můžete shlédnout na
stránkách školy – ŠD.
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Děkují vychovatelky a děti ŠD ze základní školy.

První pololetí školního roku 2009/2010
v Mateřské škole Horní, aneb co jsme všechno prožili
V úterý 1. 9. začal nový školní rok 2009/2010 a pro mě a mé
kamarády předškoláky z Mateřské školy v Horní Rokytnici poslední rok v naší školce. My předškoláci chodíme do oddělení
Sluníček a mladší děti do oddělení Berušek. Letos je malých
kamarádů opravdu hodně, tak nám ještě přibylo oddělení
Broučků.
Nyní už máme pololetí za sebou a já Vás tímto půlrokem
provedu.
Září... V pondělí 7. 9. 2009 jsme začali jezdit autobusem
do plaveckého bazénu v Jilemnici společně se 4. třídou ZŠ.
A hned ve čtvrtek 10. 9. 2009 se celá školka vydala na cestu
do Harrachova - čekala nás Liščí stezka a Mumlavský vodopád.
Ještě než jsme se vydali plnit úkoly liščí stezky, nasvačili jsme
se. Svačinu nám paní kuchařka připravila s sebou. Úkoly jsme
splnili, pro nás předškoláky úplná hračka. Malé děti to zvládly
také, jen občas nestačily našemu tempu. Mumlavský vodopád
vůbec nebyl tak hrozivý, jak dospěláci říkají, asi proto, že
bylo horké léto a voda se někam ztratila.
17. 9. 2009 jsme měli oslavu na zahradě Loučení s létem.
Maminky napekly a přišly slavit s námi. Přišli i tatínkové, babičky, dědové i sourozenci. Určitě se nejvíce těšili na opečeného buřta a my děti na hraní na zahradě, na trampolínu. Bylo
to fajn odpoledne.
Říjen... Blížila se rokytnická pouť a tradičně se zhoršilo
počasí. Byla zima, pršelo, a to nám pokazilo i náš přespolní
běh u Kapličky O pouťový koláč. I vloni jsme běžěli v hale
a letos zase, ale odměna byla sladká, velké domácí tvarohové
a povidlové koláče.
Chvíli po pouti se ozvala zima - moc brzy napadl sníh.
A pak to začalo, chřipková epidemie. Já měl štěstí, byl jsem
doma jen týden, ale někteří kamarádi a kamarádky mnohem
déle, také až měsíc.
Celý listopad nás ta chřipka potrápila.
Prosinec... Prosinec, to je pro nás děti ten nejkrásnější čas. Jako každý rok, tak i letos přišel do školky Mikuláš
s andílkem a dvěma čerty. Strach nám trochu svázal jazyky
a umění pro Mikuláše malinko drhlo. Nebylo se co divit, jeden
z čertů byl veliký, takový čert obr. Ale vše dopadlo dobře,
nikoho si čerti neodnesli a my jsme dostali balíčky.
V pondělí 7. 12. 2009 přišly naše maminky do školky a pomohly nám napéct perníčky - letos se vešly do tří velkých
krabic. Byly nejen na vánoční besídku, ale i jako dárek a přání
do nového roku do ZŠ, lékárny, MěÚ, p.doktorce, do DDM atd.
Při vánoční nadílce hrály koledy, svítil stromeček, venku
mrzlo, na stolech cukroví od maminek, naše perníčky a dárky
pod stromečkem. Letos zase plno radosti, krásné dárky pro
všechny děti - knížky, skládačky, stavebnice, velké kostky, ale
hlavně dárek nad dárky pro nás kluky. Nové kovové fotbalové
branky - zatím je máme ve třídě u Sluníček a hrajeme florbal
nebo hokej. Ale počkejte na jaře, až budou na zahradě, to
budou zápasy.
A tak skončil starý rok a začíná nový, co nás čeká? Pro nás
předškoláčky důležitý den - zápis do 1. třídy.

Zatím si hrajeme, chodíme na keramiku do Domu dětí,
chodíme a jezdíme na výlety. Pravidelně chodíme do Domu
dětí na dovedné ruce a tančíme ve stylu country. Byl u nás
pan Najman, který nám promítal a povídal o africkém SAFARI.
A co naše paní učitelky, paní učitelka Helena s námi hraje na
flétnu,paní učitelka Lucka si s námi vypravuje anglicky, paní
učitelka Alena dbá na to, abychom my předškoláci správně
vyslovovali.
Tak to je naše školka a náš pozdrav, kterým se zdravíme
každé ráno.
Dobré ráno,dobrý den zdravíme se každý den,
máme se tu všichni rádi, protože jsme kamarádi.
Každý den se pohladíme, vůbec se tu nenudíme.
Kdo nevěří, ať se podívá na naše webové stránky:
www.rokytnice.com/mshorni

Lyžařský výcvik v MŠ Horní
Sněhová nadílka umožnila uspořádat lyžařský výcvik pro
děti v lyžařském areálu Modrá hvězda.
Na lyžařský výcvik bylo připraveno 35 malých lyžařů pokročilých i začátečníků, kteří měli chuť i zájem poprat se se
svahem. Většina dětí už uměla lyžovat, ale i těch 12 začátečníčků za vydatné pomoci instruktorů, učitelek, i pomocníků
z řad rodičů - hlavně maminek, po dvou dnech zvládlo první
slalomové obloučky. A na závěr i sjet jedno kolo závodního
slalomu.
Poděkování při takovém počtu dětí patří všem, kteří se na
výcviku podíleli. Instruktorům lyžařské školy Major ski za pěkný přístup k dětem při lyžování, rodičům za pomoc při odvozu
dětí, při oblékání a obouvání, také vlekařům ze jejich vstřícnost, kolektivu z bufetu pana Z. Kubíčka, který dětem denně
připravoval horký čaj nebo čokoládu se sušenkou.
Jmenovitě bychom chtěli poděkovat, neboť si to zaslouží...
...Manželům H.a K. Majorovým a jejich lyžařské škole, instruktorům Pájovi, Kamilovi, Tomášovi, Radkovi a Monice,
majitelům Langerovým, rodičům p.Šilhavému, p. Stejskalovi,
manželům Vyskočilovým, Gábině Buluškové, Kačce Slavíkové,
Táně Hartychové, Martině Jindřiškové, Kačce Langerové, Saše
Olaszové, Kačce Pfeiferové, Gábině Sirůčkové, Aleně Kobrové
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Mateřská škola Dolní Rokytnice
Lyžařskou sezónu jsme tradičně zakončili ve Ski servisu
Udatný – vlek Koupaliště - karnevalem na lyžích.
Počasí nám přálo, a tak si děti v krásných maskách užívaly
veselé dopoledne. K radostné atmosféře přispěla i překážková
dráha rozmístěná po celém lyžařském svahu.

22.3. 2010 – loučíme se s paní Zimou a jdeme ji symbolicky vyprovodit na Studenov. „Sbohem zimo, šťastnou cestu
– teď už se těšíme na jaro.“

Poděkování...

Děkujeme manželům Jandovým za bezplatný pronájem prostor Sporthotelu Bohemia, sponzorům za ceny do soutěže
o ceny a návštěvníkům plesu za podporu a příspěvek naší MŠ. Výtěžek opět věnujeme na školní zahradu.

Opět po roce se u nás v Domě dětí a mládeže Pod střechou
objevil p. Karel Vrána, jeden z TŘÍ KRÁLŮ. V měšci (obálce) nám přinesl to, co rokytničtí Tři králové (pánové Marek,
Vrána a Šír) vykoledovali, a nebylo toho málo – nám darovali
6.400,- Kč na pořádání Dne dětí v červnu, ještě mohli věnovat
2.000,- Kč kostelu sv. Michaela a 1.500,- Kč kapli církve Československé husitské.
Za tento nemalý dar děkujeme nejen Třem králům, ale samozřejmě všem obyvatelům Rokytnice, kteří do královské pokladničky přispěli. Kromě tohoto poděkování bychom všechny
čtenáře Zpravodaje chtěli seznámit s tím, co si DDM připravil
pro rokytnickou veřejnost.
• Polovina května (datum bude upřesněn) – přehlídka
„Co umíme…“ a výstava prací „Co jsme vytvořili….“
• 30. května 2010 – Dětský den – tradičně v areálu přírodního divadla
• 11. - 20. 6. 2010 – pobyt v Chorvatsku (Zaostrog)
• srpen, září – letní kurzy patchworku
Pokud byste měli chuť ochutnat něco z naší nabídky, více
informací najdete na www.ddmrokytnice.cz.
Brzké jaro všem čtenářům
Zpravodaje za DDM
přeje M. Šmídová
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Potraviny
Hruška
Otevírací doba
Po - Pá
7 - 17
So
7 - 11
Ne
7 - 10
Potraviny, uzeniny, drogerie .....
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Kynologický klub Rokytnice nad Jizerou
zahajuje svou činnost v dubnu 2010
za domovem důchodců

Vítán je každý, kdo chce pracovat se svým
pejskem a něco nového se naučit.
Pátek od 16:00 – poslušnost a dogdancing
Neděle od 13:00 - dogfrisbee

Výcvikový kurz pro začátečníky bude zahrnovat:

• základní poslušnost (lehni, sedni, vstaň, přivolání, chůze u nohy, …)
• dogdancing = tanec se psem
(panáčkování, podávání pacek, válení sudů, otočky, slalom, …)
• základní hody frisbee + práce se psem
• motivace a socializace pejsků
Více informací na telefonu +420 776 232 500
nebo na webu: www.argo-chodskypes.webnode.cz/kynologicky-klub
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Česká menšina ve Františkově ve vzpomínkách učitelů
Jiřího Hermocha a Otakara Václavíka (2. část)
Také dnes budeme pokračovat ve stručném přehledu historie české menšiny ve Františkově na základě studia dobových
archivních dokumentů, literatury a vzpomínek učitelů Jiřího
Hermocha (*1908 †1991) a Otakara Václavíka. Vydání Rokytnického zpravodaje s prvním dílem historie české menšiny ve
Františkově se ovšem bohužel pan učitel Václavík již nedožil.
Zemřel 3. února letošního roku v Trutnově ve věku nedožitých
devadesátipěti let. Odešel tak jeden z posledních učitelů působících na českých menšinových školách v severovýchodních
Čechách v prvorepublikovém období.
Těsně po vydání minulého čísla Zpravodaje se podařilo
zpřesnit seznam prvních učitelů na české obecné škole ve
Františkově. Prozatím prvním známým učitelem byl Bohumil
Kynčl, který zde učil do konce škol. roku 1924/25. Vystřídal
ho Karel Neuman, jenž ve Františkově působil do srpna 1926,
kdy se sem opět vrátil Bohumil Kynčl. V roce 1928 se ovšem
již 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.

Na fotografii ze 30. let 20. století je zobrazena budova německé obecné
školy ve Františkově, v jejímž přízemí tehdy sídlila česká obecná škola
(archiv H. Zemanové)

Od roku 1930 měli ve Františkově i českou měšťanskou školu. Do roku 1938 se na ní vystřídala řada pedagogů. Jedním
z nich byl František Koudelka, který nastoupil ve škol. roce
1931/32. Na léta strávená zde zavzpomínal v roce 1984 na
stránkách časopisu Krkonoše. Dle jeho vzpomínek měl ve
Františkově určenu k obývání jen velmi malou místnůstku,
kde se dost dobře nedalo ani upažit. Fr. Koudelka se brzy stal
členem místního odboru Národní jednoty severočeské (dále
NJS), který se snažil o povznesení kulturního a společenského
života menšiny. Častá byla hudební vystoupení odboru. Potřebný klavír se spolku podařilo získat z jabloneckého hotelu
Louka, kde byl naložen na žebřiňák a šťastně se s ním dokodrcalo až do Františkova. V říjnu 1931 se tu tak dávaly árie ze
Smetanových oper i spousta národních písniček. F. Koudelka
rád vzpomínal na děti zdejší školy, které se dobře učily a byly
velmi ukázněné. Zvláště mu v paměti utkvěli synové dřevaře
Holubce, kteří do františkovské školy chodili až ze samoty na
konci Horní Rokytnice, a to za každého počasí a pouze s jedním krajícem chleba v kapse.
Z dalších učitelů ve Františkově je třeba připomenout
později známého žacléřského vlastivědného pracovníka

a pedagoga Vladimíra Rychlíka (*1908 †2006), který na měšťanskou školu nastoupil ve škol. roce 1937/38. Za zmínku stojí i František Pluhař (*1909 †1938?), který na počátku 30. let
učil na české obecné škole v Královci na Žacléřsku. Do Františkova přišel ve škol. roce 1935/36. Údajně zahynul v roce
1938 při mobilizaci čsl. armády. Z příslušníků české menšiny
ve Františkově ve 20. letech minulého století je třeba vzpomenout pedagoga ve výslužbě, znalce Krkonoš a propagátora
lyžařství Josefa Aleše – Lyžce (*1862 †1927). Ve Františkově
bydlel v první polovině 20. let a v roce 1925 se odsud odstěhoval do Bosně u Mnichova Hradiště.
Ve Františkově kromě obecné a měšťanské školy existovala také česká mateřská škola. Prvně se připomíná v roce
1930, kdy na ní učila Jarmila Divišová (*1911 †?). Ve škol. roce
1932/33 sem nastoupila Věra Sobotková (*1909 †?), která zde
učila ještě v roce 1938. Mateřská škola pravděpodobně již od
svých počátků sídlila v domě čp. 1 v Buřanech – Končinách. Ve
škol. roce 1930/31 bylo do mateřské školy zapsáno 23 dětí, ve
škol. roce 1932/33 jejich počet vzrostl o dva a stejný počet
dětí měla i ve škol. roce 1934/35.
Z aktivit františkovských českých škol ve škol. roce 1929/30
zaznamenal učitel Hermoch ve svých zápiscích první veřejné
vystoupení žáků měšťanské školy 22. června 1930 u Národního
domu v Rokytnici nad Jizerou. Z událostí léta 1930 stojí za
zmínku jistě i národní pouť pod Kočvarkou, která se uskutečnila 15. června 1930. Z poutí se stala po několik následujících
let tradice.
Ve škol. roce 1930/31 chodilo do františkovských českých
škol takřka 100 dětí. Dokládá to údaj z 1. září 1930, kdy bylo
zapsáno do mateřské školy 23 dětí, do obecné 21 žáků a do
měšťanské školy (I. a II. ročník) 47 žáků. Na měšťanské škole učili Jan Šorfa, Stanislav Hanuš (*1903 †?), Jiří Hermoch,
Anna Červená. Zařízení pro měšťanskou (i mateřskou?) školu
se podařilo získat ze škol v Novém Hrádku v Orlických horách,
Jablonci nad Jizerou a z české obecné školy ve Františkově.
V únoru 1931 byla v Buřanech - Končinách v čp. 1 pronajata jedna místnost pro III. ročník měšťanské školy. Později
do podkroví tohoto domu přibyl i IV. ročník. Kromě měšťanky v Buřanech v čp. 1 fungovala výše vzpomenutá mateřská
škola. Škol. rok 1930/31 zakončilo 43 žáků měšťanské školy výletem do Prahy - Bubenče, kde žáci mimo jiné zhlédli
provedení Prodané nevěsty v Národním divadle. Děti obecné
školy měly skromnější výlet, když navštívily Labský vodopád,
Sněžné jámy a Labskou boudu. V létě roku 1930 proběhla ve
Františkově II. pouť na Kočvarce, při které přijeli z Bubenče
zahrát div. hru Naši furianti. Putovní cenu ve volejbale získalo
družstvo z Nové Paky.
Ve škol. roce 1931/32 navštěvovalo české školy ve Františkově již 119 dětí. Umístění škol v několika domech (navíc od sebe často dost vzdálených) nebylo příliš ideální. Do
budoucna se proto plánovalo vybudování nové školní budovy.
Dokonce byl pro ni získán pozemek, a to v místech dnešního
kravína. Ve věci její výstavby se jednalo i s ministrem školství
Ivanem Dérerem, když za ním v průběhu škol. roku 1932/33
dorazila deputace v čele se starostou Jablonce nad Jizerou
Josefem Vikem a ředitelem škol Šorfou. Ministr je přijal a delegaci věnoval plných dvacet minut. Nové školní budovy se
ovšem česká menšina nedočkala. V politickém okrese Jilemnice se mohly novými moderními budovami pochlubit ve 30.
letech minulého století české menšinové školy ve Vítkovicích,
Harrachově, Horní Rokytnici nad Jizerou a Zálesní Lhotě.
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Dnešní vzhled někdejší budovy německé a české obecné školy ve
Františkově (foto O. Vašata)

Dnešní vzhled zadní části domu čp. 56 ve Františkově, kde před 80 lety
sídlila česká měšťanská škola (foto O. Vašata)

V roce 1933 se učitel Hermoch ve svých zápiscích zmiňuje
o dokončení elektrifikace Františkova. Ve škol. roce 1933/34
zase připomíná stavbu školní tělocvičny v místě zvaném
Kočvarka, kde se v létě již stabilně pořádaly poutě. Stavební
úpravy v tělocvičně probíhaly i v následujícím škol. roce.
Velkou pomocí místním českým školám byl odbor NJS ve
Františkově založený v roce 1930. V letech 1930–32 i v roce
1935 (z let 1933–34 nemáme prozatím potřebné údaje) stál
v čele odboru NJS Jan Pacholík. V roce 1937 předsedal odboru
se 185 členy již ředitel Jan Šorfa. Podrobně jsme informováni
o činnosti spolku v roce 1931, kdy pořádal čtyři přednášky se
světelnými obrazy a dva večírky. Výročí vzniku Československa tehdy oslavil dětskou besídkou. Kromě toho stihl sehrát
pro děti několik loutkových her a upořádal II. národní pouť.
V rámci ní pořádal volejbalové zápasy. Stříbrný putovní pohár
si tehdy odneslo studentské mužstvo z Roztok. Místní česká
menšina patřila k nejchudším, což podstatně omezovalo její
aktivity. Neobešla se tak proto bez podpory z českého vnitrozemí. V roce 1932 se jako ochranitelé české menšiny ve
Františkově připomíná spolek Krakonoš z Prahy VII a odbor
NJS v Praze Bubenči. Konkrétním výsledkem této kooperace
bylo například koupení domu čp. 53 ve Františkově někdy
mezi roky 1935-1936. Stalo se tak ve spolupráci s odborem
NJS v Praze Bubenči. Uvedený objekt později fungoval jako
dřevěný pavilon. Finančně náročné byly rovněž pravidelné vánoční nadílky pro děti škol.

Údaje J. Hermocha k historii české menšiny ve Františkově končí se školním rokem 1937/38. Následující škol. rok již
učil v Hrádku nad Nisou. Jisté je ale to, že české školství ve
Františkově existovalo krátce i ve škol. roce 1938/39. Zaniklo
po září 1938, kdy byla velká část pohraničí odstoupena hitlerovskému Německu. V zabraném území nebylo většinou místa
pro české školy. Nejinak tomu bylo s českými školami ve Františkově. Tehdy školou povinná Oluše Mittelbachová vzpomínala na osudné 30. září (v tento den byla podepsána Mnichovská
konference), kdy děti stály u školy, která byla zavřená. Se
slzami v očích vojáci posílali děti domů: „Děti, jděte domů,
teď se hned tak učit nebude.“ Správa františkovských škol
byla po září 1938 přenesena do čp. 215 v Horní Branné.
V našem příštím a posledním zastavení si představíme učitele na české měšťanské škole ve Františkově Jiřího Hermocha a Otakara Václavíka.
Ondřej Vašata,
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY - Jilemnice
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátky od 8.00 – 12.00 hodin
so – ne

1.5. – 2.5.

so – ne 8.5. – 9.5.

MUDr. Hynek Štilec

so – ne 5.6. – 6.6.

MUDr. Karel Král

so – ne 12.6. – 13.6.

MUDr. Jiřina Machová

so – ne 19.6. – 20.6.

Pošepného 263, Jilemnice, tel. 481 545 556
Komenského 2, Jilemnice, tel. 481 545 621

so – ne 15.5. – 16.5.

Horní Branná 3, tel. 481 584 215

so – ne 22.5. – 23.5. MUDr. Miroslav Michálek

so – ne 26.6. – 27.6.

Harrachov 252, tel. 481 529 241

MUDr. Milan Prokop

Nám. Dr. Kramáře 58, Vysoké n. J., tel. 481 593 356

so – ne 29.5. – 30.5. MUDr. Daniela Zajícová

Pošepného 263, Jilemnice, tel. 481 545 620
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MUDr. Jana Hrbková

Jablonec nad Jizerou 321, tel. 481 591 103

MUDr. Irena Štilcová

Pošepného 263, Jilemnice, tel. 481 545 556

MUDr. Jaroslav Valeš

Roztoky u Jilemnice 240, tel. 481 587 313

Nové knihy na březen
České knihy
Jakoubková – Dopadlo to špatně… vzali
se
Tyburcová – Čas minisukní
Lázničková – Láska se ukrást nedá
Kubátová – Nášup
Tos přehnal, miláčku… (povídky)
Čech - Vzpomínky z druhého kopce
(známý pilot píše o svém dětství a dospívání)
Romány pro ženy
Robertsová – Zaváté stopy
Howardová – Nebezpečně blízko
Langdale – Když to není láska
Lynchová – Dědictví v Champagni
Calmel – Lady pirát (1,2)

Šrámková – Hruškadóttir
Štancel – Žerty stranou aneb Neskutečné příběhy podle skutečných událostí
Romány společenské a pro ženy
Hislop – Návrat
Boulton – Zázračný pes Wally
Siddons – Bezpečné výšiny
Hay- Dokonalá sestra
Bagshawe – Styl jí sluší
Slepičí polévka pro matku a syna (příbě-

hy)

Napětí
Brown – Ztracený symbol
Clark – Na viděnou
Graham – Věrnost až za hrob
Cornwell – Bez rizika

Společensko-psychologické romány
Gavalda – Člověk není nikdy úplně sám
Scheuermannová – Hodina mezi psem
a vlkem
McGovernová – Oční kontakt
Mawer – Skleněný pokoj
Napětí (detektivky, thrillery, horory)
Christir – Muž v hnědém obleku
Jamesová – Soukromá pacientka
Hall Page – Tělo v závěji
Deaver – Kříže u cesty
Hamiltonová – Smrtící tanec
Opičí tlapka (povídky)
Historické, válečné
a autobiografické romány
Janečková – Ďábelská tvář
Vondruška – Pečeť smrti
Kershaw - Únik z hlubin
Polczová – Žena na frontě
Klíma – Moje šílené století
Populárně-naučná literatura
Než (až) půjdete k lékaři (Horák)
Oficiální pravidla karetních her (Svoboda)
Slavné vily Libereckého kraje
Livia Klausová – Smutkem neobtěžuju
Český pitaval aneb Královraždy (Ivanov)

Nové knihy v dubnu
České knihy
Keleová-Vasilková – Rozbité štěstí
Čálková – Jak potrestat školníka
Parkanová – Moje vtipný peklo
Dvořáková – Hotel Harmonie
Janečková – Srdce v písku
– 15 –

Howard – V zajetí času
Cook – Mutace
Historické a cestopisné romány
Chadwicková – Hranice odvahy
Koubková – Rytíř zelené růže
Vondruška – Vládcové ostatků
Brzáková – Modřínová duše
Populárně-naučná literatura
Mít či být?(Fromm)
Když někdo blízký pije
Akupunktura (Mole)
Zdena Studenková - Jsem herečka (rozhovory s J.Štrasserem)

Utajené dějiny Čech. Od pravěku do
r.1945 (Česal, Dvořák, Mátl)

Společenská kronika
Vítání občánků v sobotu 27. února 2010
SPOZ při MěÚ Rokytnice nad Jizerou uspořádal v sobotu 27. února 2010 slavnostní vítání novorozených občánků našeho města do života.
Přivítáni byli: Doubek David

Doubek Eliáš
Cvekl Miroslav
Brenková Karolína

Přestože bylo pozváno 9 občánků,
účast na vítání byla velmi malá. Děkujeme p. učitelkám Jolaně Pokorné a Michaele Hnykové a dětem
ze základní školy za velmi hezké vystoupení a rovněž děkujeme panu Oldřichu Šturmovi
za hudební doprovod.

Životní jubileum slaví v měsíci březnu a dubnu 2010 tito naši spoluobčané včetně občanů
odjinud v místním domově důchodců:
80 let
81 let

82 let

Pěnička Richard
Hásek Vladislav
Janoušek Josef
Vojkůvka Jiří
Hásková Pavla
Jón Ladislav
Dionysiová Ludmila
Votoček Josef
Mencová Irena
Kobr Miroslav
Brožová Věra
Petráková Ludmila

83 let
84 let
85 let

86 let

Chlumová Anna
Fait Josef
Jahodová Věra
Soukup Dobroslav
Kmínek Josef
Štěpánková Marie
Jirouš Vladislav
Srnová Jitka
Hudeček Jozef
Kebrtová Marie
Králíček Lubomír
Růžičková Marie

87 let
88 let
89 let
90 let
92 let

Bartoníčková Jarmila
Šírová Růžena
Kocourková Ludmila
Munzarová Božena
Kavanová Božena
Opočenská Lidmila
Škoda Stanislav
Echtnerová Lidmila

Všem oslavencům blahopřejeme!

Poděkování:
Rádi bychom touto cestou poděkovali pečovatelské službě
Jany Černé a jejímu kolektivu sestřiček za obětavou práci
při ošetřování manželky a maminky. Dále děkujeme panu
Otovi Pfeiferovi za citlivé jednání a ochotu při zajištěné
obřadu. Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit
s paní H. Vondrovou.
Děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti.
rodina Vondrova

Děkujeme všem, kteří se dne 5. 2. 2010 přišli naposledy
rozloučit s paní Libuší Stejskalovou. Děkujeme za květinové
dary a projevy soustrasti, kterými jste se snažili zmírnit
náš zármutek.
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rodina Stejskalova a rodina Hartychova

Městské KINO
Jablonec nad Jizerou

Rokytnice nad Jizerou
PARADEMARCHE
Sobota 24. 4. 2010 od 20.00 hodin – Vystoupení pražské rockové kapely Parademarche a rokytnické punkrockové
skupiny Paralen i Ibalgin. Na Háskově.
Vstupné 100,- Kč.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Sbor dobrovolných hasičů všechny zve
na Pálení čarodějnic, které se uskuteční
v pátek 30. dubna 2010 na centrálním
parkovišti P2 v Horní Rokytnici.
Program:
• 19.30-19.45 hodin – řazení lampiónového průvodu u bývalého A-clubu
• 19.45-20.00 hodin – lampiónový průvod
• 20.00 hodin – vystoupení mažoretek
a břišních tanečnic DDM Pod střechou
• 20.30 hodin – zapálení vatry
Po vystoupení mažoretek vystoupí skupina NABOSO.
!Občerstvení zajištěno!
Žádáme občany, aby do připravované vatry nenaváželi žádný vlastní
rostlinný či jiný odpad.
Společenský dům Jilm

Jilemnice

• 17. 4. 2010 Klub Betanie – prof. E.
Kohák. Přenáška nese název „Budeme
Češi, nebo jen bezbarví spotřebitelé?“. Od 18.30 hodin. Vstupné dobrovolné.
• 18. 4. 2010
Pohádka O smutné
princezně – sehraje TJ Sokol Bozkov.
Od 14.30 hodin. Vstupné 40,- Kč.
• 20. 4. 2010
Budhismus v každodenním životě – přednáší cestující
učitel Roman Virt. Od 19.00 hodin.
Vstupné 50,- Kč.
• 24. 4. – 25. 4. 2010 KUMF – Krkonošský umělecko-mediální festival. Více
na www.kumf.cz.
• 28. 4. 2010 DS Nakafráno Turnov:
Božský Řízek. Hra nazvaná Božský řízek by ráda divákovi poodhalila další
zákoutí ženské duše, tentokrát půjde
o zákoutí duší žen „vylehávajících“
těhotných, žen prostých i tajemných.
Komedie takřka detektivní má opět
jednu velkou ambici a to diváka hlavně pobavit a rozesmát. Od 19.30 hodin. Vstupné 90,- Kč.
• 15. 5. 2010 Májový jarmark na
jilemnickém Masarykově náměstí.

Kulturní centrum GOLF

Semily

• 13. 4. 2010 Patříme k sobě. První
galavečer v rámci 13. Ročníku festivalu. Vystoupí soubory dětí, mládeže
i dospělých se zdravotním postižením.
Uvádí herečka Miriam Kantorková. Od
18.00 hodin.
• 17. 4. 2010 Country festival - 5. ročník Country festivalu. Kromě semilské skupiny Johny Walker Band
zahrají i Dostavník, Trosky, Flastr,
Ridding Hoppers a další. Od 15.00 do
22.00 hodin.
• 24. 4. 2010 Koncert Jizerky – druhý
výroční koncert k 45. Výročí založení
souboru. Od 18.00 hodin.
• 25. 4. 2010 Gustav Skála: Někdo to
rád v kině. Netradiční činohra s výborným hereckým obsazením. Divadelní
představení,kde se herectví prolíná
se zpěvem a tancem, ale také s akrobacií a pantomimou. Hrají: Jan Čížek,
Vlastimil Harapes, Uršula Kluková,
Klára Jandová a Jaromír Nosek. Vstupné: 220,- Kč (1.-6. řada), 200,- Kč
(7.-11. řada, 180,- Kč (od 12. řady).
Od 19.30 hodin.

Vysoké nad Jizerou
• 17. 4. 2010 Springfest III. 3. ročník
křesťanského hudebního festivalu.
Vystoupí kapely Bruska, Fadžitulikistulán, Šatlava a Projevy radosti. Soutěže, doprovodný program. Více na
www.springfest.wz.cz . Od 18.00 hodin. Vstupné 99,- Kč.
Vlastivědné museum pro Vysoké
nad Jizerou a okolí
Kolem Kokrháče − výstava krajinářských fotografií Tomáše Gabriela z Krkonoš kolem Mumlavy, Vosecké boudy
a Harrachových kamenů. Od 3. 4. 2010
do 6. 6. 2010 u betléma v přízemí musea. Předvádění rukodělných výrobních
technik členkami Klubu lidové tvorby Praha – tradiční jarní akce v museu
zajištěná klubem v rámci soustředění
ve stanovském pensionu Zemanových
„U pece“. Od 15. 4. 2010 do 17. 4. 2010
v obrazárně v podkroví.
Výstava ku 100. výročí narození malíře Oldřicha Vodseďálka – výstava z díla
stanovského rodáka (*13. 10. 1910), žáka
Adolfa Kašpara, krajináře i ilustrátora,
vězně padesátých let dvacátého století a především malíře Vysocka uvedená
ve výroční den jeho úmrtí (†11. 6. 1982)
druhou vysockou musejní nocí. Od
11. 6. 2010 až 13. 10. 2010 u betléma
v přízemí musea.
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Duben 2010/Květen 2010
sobota 10.4. v 19.45 h.

NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE
Americká širokoúhlá komedie (120 min.).
Rozvedená. .. s řadou výhod. .. V hlavní roli Meryl Streep
(kdo by nechtěl hrát v romantické komedii roku?!). Představte si, že se rozvedete, po deseti letech si uvědomíte,
že jste definitivně odstřihli bývalého partnera, pak ho
z ničeho nic potkáte a bác ho. .. Najednou pochopíte, že
stará láska nerezaví, a také zjistíte, že se všechno nějak
komplikuje. Ač je to k nevíře, vše je inspirováno skutečným životem. Vstupné 60,- Kč, přístupný (12).

sobota 17.4. v 19.45 h.

KAWASAKIHO RŮŽE
Širokoúhlé české drama režiséra Jana Hřebejka
(99 min.). Za každou lží se skrývá pravda a za ní pravda
ještě hlubší. Kdo může posuzovat minulé viny? Kdo je
může odpouštět? Může jim čas obrousit hrany? Nebo
pokání, jímž se viníci posléze pokusí spasit? Drama
Jana Hřebejka podle Cenou Sazky oceněného scénáře
Petra Jarchovského vytváří spletitý řetězec podobných
otázek a nabízí celou škálu často protichůdných odpovědí. Středobod příběhu tvoří postava renomovaného
psychiatra (Martin Huba), morální autority, který má
u příležitosti výročí založení republiky získat významné
státní ocenění. Právě připravovaný slavnostní akt se stane katalyzátorem událostí, které na povrch vyplaví hříchy
minulosti, jež mu můžou zlomit vaz ... Vstupné 65,- Kč,
přístupný.

sobota 24.4. v 19.45 h.

POUTA
Nový český thriller režiséra Radima Špačka (145 min).
Thriller o temnotě a lásce, zničení a osvobození, vězení a útěku. Antonín, příslušník tajné policie v sobě má
obrovský nezacílený vztek a všechno kolem - práce irodinný život - ho ubíjí a nudí. Upne se na Kláru, pro něj
nedosažitelnou dívku, neví, co od ní chce, ale chce to
strašně. Není v tom láska ani jiný druh čisté vášně - pouze spalující touha po iluzi útěku z klece nudného života
beze smyslu. Antonínova nesmyslná snaha získat Kláru
pro sebe ho obrací i proti vlastním lidem a systému. Pokud ale Antonín porušuje pravidla organizace, jíž slouží,
není to gesto občanské, nebo dokonce politické - je to
vzpoura čistě osobní a zběsilá. Antonínova zkáza v sobě
však možná nese i jakousi prchavou naději. Hrdiny příběhu sužuje touha uniknout z pasti vlastního života. Paradoxně tím ale zrazují to, co je naplňuje, a přibližují se
o to více vlastnímu zničení. Pouta jsou thriller s temným
příběhem a nepředvídatelně jednajícím hrdinou, prostoupený pocitem ohrožení, strhující a napínavý. Vstupné
60,- Kč, přístupný (12)

sobota 1.5. v 19.45 h.

LÍTÁM V TOM
Americká komedie (109 min.) s George Clooneym
v hlavní roli. Příběh muže, který žil s hlavou v oblacích.
Hrdina komedie Lítám v tom, Ryan Bingham (George
Clooney), je šťastný člověk. S hlavou v oblacích neochvějně míří za splněním životního snu, jenže život bývá
pěkná mrcha. A ta dokáže i v cílové rovince říct: „Hochu,
běžíš po špatné trati.“ Režisér Jason Reitman má slabost
pro anithrdiny, ať už je to lobbista hájící zájmy tabákových firem (Děkujeme, že kouříte) nebo těhotná teenagerka (Juno). Tentokrát se zahleděl do stoprocentního
sobce a to tak neodolatelně, že stvořil jeden z nejlepších
filmů uplynulého roku. Vstupné 60,- Kč, přístupný (15)

*

*

*

Ve vstupném je započítán příplatek 1,- Kč,
určený ve prospěch Státního fondu pro rozvoj české
kinematografie.
Filmy značené symboly (12, 15, 16, …)
jsou mládeži přístupné, pro děti do 12, 15, 16 …
let jsou však nevhodné.
Změna programu a výše vstupného vyhrazena.
Program KINA též na adresách:
www.jablonec-krkonose.com
www.krkonose-smo.cz
www.kina.365dni.cz
Tel.: 481 591 437, 481 591 106

Apropo – jak Blanka Herčíková učila v Himálaji
Ten, kdo v pondělí 29. března v podvečer nebyl v kulturním
domě, o hodně přišel. Dozvěděli jsme se totiž, jak moc má
Blanka Herčíková ráda hory a dobrodružství s nimi spojené.
Na počátku její cesty do Ladakhu, severní části Indie, byla
láska k horám, k jejímu povolání a touha poznat život lidí,
kteří žijí v jiných podmínkách a kultuře než my Evropané.
Po té co dala výpověď v práci, prošla nezbytným očkováním
a chystala se k odletu do Dillí, přišla zpráva, že škola, kde má
následující půlrok učit, není hotová.
Její odhodlání však neznalo hranice, a tak i přes tuto zprávu odletěla do Dillí, odkud pokračovala do Džammú a Kašmíru a okrsku Ladakh. Z města Lehu se vydala pěšky, společně
s jinými Čechy, které potkala v hospodě, do oblasti, kde měla
učit. Cesta jim trvala patnáct dní, vesnici Kargyak i rozestavěnou školu ale našli. Blanka se přidružila ke dvěma učitelkám, které obstarávaly výuku tamních jazyků a matematiky.
Postupně se s vesnicí sžila, a to doslova. Kůže na rukou
i tváři jí ostrým větrem vyschla a zbytněla. Jídlo měla stejně
monotonní jako všichni, dokonce si zvykla i na tamní specialitu – čaj se solí a jačím máslem. Jedinou, za to podstatnou,
překážkou jejího pobytu byla neznalost tamního jazyka. Ve
vesnici zůstala do „zimy“. Pak se i s karvanou, která nesla
dolů do údolí ječmen, vrátila do civilizovanějšího kraje. Ve
městě nalezla útočiště coby učitelka angličtiny v mužském
klášteře Thiksey, ale opět jen na krátko. Zůstala dva měsíce.
Během pobytu ve městě potkala několik Evropanů, kteří se do
Ladakhu přijeli podívat a zlézt nějakou tu horu. Měla štěstí,
že se na horské túry vydávala vždy v doprovodu.
Za svého pobytu stihla různé náboženské slavnosti. Na
buddhistických se kroje Ladačanů leskly všemi barvami. Obří
masky znázorňovaly božstvo buddhistické mytologie. Mniši

prováděli kousky, nad kterými rozum stál. V oblasti Džammú
a Kašmíru ale žije také významná muslimská menšina, a tak
měla možnost zhlédnout i jejich oslavy. U těch ale kroutila
hlavou v úžasu, lidé se totiž při svátku ášúrá sebepoškozovali.
Nakonec ale oslavila i příchod Nového roku, který mají Ladačané posunutý.
Pokud se ale ptáte, jestli jsme se dozvěděli něco o učitelování, za kterým tam naše paní učitelka jela, pak musím napsat, že ano. Dozvěděli jsme se, že se tamní děti vydávají už
ve čtyřech letech do internátních škol. Rozvrh vyučování mají
od pondělí do soboty, takže si odpočinou jen v neděli. Školní
rok trvá jen půl roku, a to z důvodu pracovních povinností.
Děti svým rodičům často pomáhají při základních pracích na
polích, při sklizni nebo se starají o své mladší sourozence.
Školy jsou státní, soukromé nebo klášterní. Státní nemají moc
dobrou úroveň, takže pokud má rodina jen trochu postředků,
posílá děti do škol soukromých. Nejvýhodnější pro rodinu je,
když chlapec nebo dívka odejde do školy klášterní. V klášteře
získá vzdělání a po jeho dosažení se mu nabízí další setrvání.
Myslím, že jsme občas asi všichni nevěřícně kroutili hlavami, že to všechno ve zdraví přežila. Zážitků za své půlroční
působení má Blanka Herčíková opravdu dost, možná na rozdávání – děkujeme!
(BlanKa)

Pozvánka:

Apropo – dubnová beseda o ostrově věčného jara – Madeiře.
Termín bude upřesněn na plakátech, kabelové televizi
a internetových stránkách www.rokytnice.com.
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Recepty

Kuřecí prsa s avokádem

OSMISMĚRKA

V osmisměrce vyškrtejte 18 druhů volnočasových aktivit.
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LYŽOVÁNÍ
Přehled výsledků republikových klasifikačních závodů
2010 – mladší žáci
Celkový počet závodů: 19

(8x slalom, 9x obří slalom, 2x superobří slalom)

ŘÍPA Jan - ročník 1998!
Účast ve všech 19 závodech, 1x nedokončil slalom
Umístění – slalom: 8., 4., 8., 11., 9., 5., 24.
– obří slalom: 6., 6., 5., 14., 6., 8., 8., 4. – MČR, 6.
– superobří slalom: 6., 5. – MČR

1 citrón, 1 polévková lžíce hořčice,
bylinky (řeřicha, bazalka, petržel),
200g bílého jogurtu, avokádo (zralé),
4 kuřecí prsa. Maso naložíme do
marinády: šťáva z citrónu, citr. kůra,
pepř, sůl. Necháme odležet!
Omáčka: jogurt, nasekané bylinky
(mohou být i sušené), hořčice, sůl, pepř.
Řízky neklepeme, opečeme při mírné
teplotě po obou stranách. Hotové
nakrájíme na filety. Avokádo podél
rozkrojíme,nesmí být tvrdé,vyndáme
pecku a lžicí je vyloupneme ze šlupky.
Nakrájíme podél na měsíčky. Na talíři
pak avokádo do poloviny polijeme
omáčkou. Příloha – hranolky nebo
brambory.

Tvarohový koláč

Těsto: 250g hladké mouky,
80g moučkového cukru, 150g másla,
1/2prášku do pečiva, 1 vanilkový cukr,
1 vejce,špetka soli. Vypracované těsto
namačkáme na plech – zvýšíme okraje.
Náplň: 1/2l mléka, 2 tučné tvarohy,
1 vanilkový cukr, 1 vanilkový
puding, 1 vejce, 3 lžíce oleje,
200g moučkového cukru.
Rozšlehat, nalít na těsto a pozvolna
péct ve vyhřáté troubě.

JIŘIČKA Jakub - ročník 1997
Účast v 11 závodech, vše dokončil
Umístění – slalom: 20., 11., 17., 14. – MČR
– obří slalom: 10., 19., 8., 8., 13. – MČR
– superobří slalom: 12., 17. - MČR
SAMOHEL Jan - ročník 1997
Účast v 9 závodech, vše dokončil
Umístění – slalom: 32. – MČR, 17., 23.
– obří slalom: 36., 34., 43. – MČR, 24.
– superobří slalom: 30., 25. – MČR

BENC Patrik - ročník 1997
Účast ve všech 19 závodech, 2x nedokončil (1x sl, 1x osl)
Umístění – slalom: 5., 4., 4., 4., 3. – MČR, 3., 3.
– obří slalom: 2., 2., 2., 20, 6., 4., 3. – MČR, 2.
– superobří slalom: 4., 4. – MČR
DADEJÍK Marek - ročník 1997
Účast ve všech 19 závodech, 2x diskvalifikace (2x sl)
Umístění
– slalom: 18., 5., 5., 7., 5., 9.
– obří slalom: 15., 12., 15., 12., 11., 11., 10., 6. – MČR, 14.
– superobří slalom: 11., 11. – MČR
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ZUZÁNEK Martin - ročník 1997
Účast v 5 závodech, vše dokončil
Umístění – slalom: 15., 16.
– obří slalom: 28., 44., 30.
– superobří slalom

Ročník
1998

Řípa Jan
Předžáci

Ročník
1999

Přehled výsledků republikových klasifikačních závodů
2010 – starší žáci

Ouvín Jan
Trenér: Tomáš Kučera

Celkový počet závodů: 19

Vyhodnocení republikových klasifikačních závodů

(8x slalom, 9x obří slalom, 2x superobří slalom)

Celkový počet závodů: 19 (8x SL, 9x OSL, 2x SG)
Sezóna začala z důvodu nepříznivých sněhových podmínek
až v lednu 2010. Z mladších žáků absolvovali všechny republikové závody Benc, Dadejík a Řípa, ze starších žáků pak Havlina a Kučera.

KUČERA Jan - ročník 1996
Účast ve všech 19 závodech, 4x nedokončil (3x sl, 1x osl)
Umístění – slalom: 5., 2., 6., 3. – MČR, 4.
– obří slalom: 8., 29., 1., 2., 4., 3., 5. – MČR, 4.
– superobří slalom: 2., 8. - MČR
HAVLINA Dominik - ročník 1996
Účast ve všech 19 závodech, 3x nedokončil (2x sl, 1x osl)
Umístění – slalom: 21., 8., 10., 9., 6. – MČR, 5.
– obří slalom: 15., 19., 13., 7., 11., 24., 10. – MČR, 6
– superobří slalom: 19., 16. - MČR
VOTOČEK Libor - ročník 1996
Účast v 6 závodech, 1x nedokončil slalom
Umístění – slalom: 18., 15.
– obří slalom: 14., 12., 19.
– superobří slalom:
KESSL Tomáš -ročník 1995
Účast v 15 závodech, 7x nedokončil (3x sl, 3x osl, 1x sg)
Umístění – slalom: 22., 16. – MČR, 16.,
– obří slalom: 7., 9., 9. – MČR, 17.
– superobří slalom: 8., ---

1. Vyhodnocení sezóny 2009 - 2010 kategorie žáci
a předžáci
MLADŠÍ ŽÁCI
Ročník
1997

Benc Patrik

STARŠÍ ŽÁCI
Ročník
1996

Havlina Dominik

Dadejík Marek

Kučera Jan

Jiřička Jakub

Votoček Libor

Samohel Jan
Zuzánek Martin

Nejlepším mladším žákem byl Patrik Benc, který z 19 závodů dokončil 17 a 16x se umístil do 6. místa. V republikových
klasifikačních závodech nasbíral celkem 6 medailí (4x druhý
v obřím slalomu a 2x třetí ve slalomu), další 2 bronzové medaile si přivezl z mistrovství republiky (slalom a obří slalom,
v super obřím slalomu byl čtvrtý). V celkovém hodnocení Českého poháru v alpských disciplínách skončil na 3. místě.
Druhým nejlepším mladším žákem byl nejmladší Honza
Řípa, který se většinou umísťoval mezi 4. až 9. místem v kategorii a na 1.-3. místě ve svém ročníku.
Nedokončil pouze jediný závod. Na mistrovství republiky byl
4. v obřím slalomu, slalom nedokončil a v super obřím slalomu
byl na 5. místě, kdy byl nejlepším z ročníku 1998. V Českém
poháru skončil celkově na 8. místě (druhý v ročníku 1998).
Marek Dadejík měl většinu svých umístění v první patnáctce,
3x byl pátý a 7x do 10. místa. Na mistrovství republiky byl
šestý v obřím slalomu. V Českém poháru skončil na 11. místě.
Hokejista Kuba Jiřička absolvoval 11 republikových závodů
s umístěním většinou do 15. místa (2x byl na 8. místě). V Českém poháru skončil na 15. místě.
Honza Samohel odjel 9 závodů a umísťoval se na 17. až 43.
místě, v Českém poháru 47.
Martin Zuzánek absolvoval pouze 5 závodů a skončil na 15.
(slalom) až 44. místě, v Českém poháru skončil 48.
V kategorii starších žáků jsme závodili prvním rokem a starším
jsme se plně vyrovnali. Dominik Havlina po minulé sezóně,
kterou z důvodu zranění ukončil již počátkem ledna 2009, se
v průběhu letošní zimy postupně zlepšoval. Jeho umístění
byla 11x mezi 5. a 15. místem. Před mistrovstvím republiky
se zranil při tréninku super obřího slalomu, byl transportován
vrtulníkem do nemocnice, ale vše dopadlo dobře a po více než
týdnu se vrátil, aby na mistrovství republiky obsadil ve veliké
konkurenci 10. místo v obřím slalomu a 6. místo ve slalomu.
V Českém poháru skončil na 10. místě.
Honza Kučera neměl vstup do sezóny nejšťastnější a hned
v lednu nedokončil 3 závody. V průběhu sezóny se většinou
umísťoval do 5. místa (1x byl šestý a 2x osmý). V Rokytnici se
při obřích slalomech umístil na 1. a 2. místě. Další 2. místo ze
slalomu a 3. z obřího slalomu si přivezl z Moravy. Nepříjemné
bylo zranění, které si koncem února vyžádalo více než týdenní
přestávku. V první polovině března se Kučera dostal již na
6. příčku v žebříčku v hodnocení kategorie (v ročníku 1996
na 3. pozici). Před mistrovstvím republiky byl druhý v super
obřím slalomu, ale na samotném mistrovství získal pouze
bronz za slalom a v nabité konkurenci obřího slalomu skončil
na 5. místě. Je vhodné podotknout, že v letošní sezóně bylo
celkem 7 různých vítězů v obřím slalomu. V závěru sezóny
nedokončil jeden slalom a 2x byl čtvrtý a tím přišel o body do
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celkového hodnocení Českého poháru. Celkově nasbíral 637
bodů a skončil na 5. místě (3 body od 4. místa).
Třetí ze starších žáků Libor Votoček závodil pouze v lednu,
dosáhl umístění mezi 12.-19. místem a ze zdravotních důvodů
musel ukončit svoji účast v této sezóně.
Významnou událostí letošní zimní sezóny byly na začátku
února Hry IV. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v Liberci.
Z našich závodníků byli nominováni v kategorii mladších žáků
P. Benc, J.Jiřička, H. Řípa a v kategorii starších žáků H. Kučera.
Patrik Benc první den vyhrál obří slalom, ale dále ze zdravotních důvodů v soutěži nepokračoval. Honza Řípa získal
další zlatou medaili pro Liberecký kraj v paralelním slalomu
smíšených družstev. Nejúspěšnějším na olympiádě byl Honza
Kučera, který získal kompletní sadu medailových kovů. První
den byl druhý v obřím slalomu, druhý den si dojel pro bronz
ve slalomu a třetí den byl společně s Honzou Řípou členem
vítězného družstva v paralelním slalomu smíšených družstev.
Všichni tři účastníci byli oceněni hejtmanem za úspěšnou reprezentaci Libereckého kraje.
Účast na mezinárodních závodech
V reprezentačním výjezdu B družstva žáků o slovinské Škofja
Loky (27.-28. 2. 2010) byli nominováni Patrik Benc a Honza
Kučera. Kučera byl ale zraněn a závodů se neúčastnil, zastoupil ho týmový kolega Dominik Havlina. Žádnému z 10 českých
závodníků se nepodařilo dosáhnout na stupně vítězů. Jediným
vyhlášeným reprezentantem ČR byl v kategorii mladších žáků
Patrik Benc, který se umístil na skvělém 5. místě v obřím slalomu.
Na mezinárodní závody FIS žactva ve Val d´Isere ve Francii
ve dnech 1.-2.4.2009 jsou z týmu trenéra Tomáše Kučery no-

minováni v kategorii mladších žáků Patrik Benc a Honza Řípa,
v kategorii starších žáků Honza Kučera. Závodníky čeká super
obří slalom a slalom. Držíme jim palce a přejeme hodně štěstí.
Společně s žáky trénoval jediný předžák Honza Ouvín, který se
účastnil série závodů HEAD FUNSPORT CUP 2010. V celé sérii
závodů zaujímal výsadní postavení, zaznamenal 7 vítězství,
dvakrát byl druhý, jednou pátý a stal se celkovým vítězem
tohoto předžákovského seriálu závodů. Honza v příští sezóně
bude startovat v kategorii mladších žáků společně s Honzou
Řípou a budou silnou doplňující se dvojicí v této kategorii.
Při vyhlášení na republikových závodech i na MČR se vyhlašuje prvních šest nejlepších závodníků a většinou tam je jeden
nebo dva z Rokytnice. Kluci jsou šikovní a velký podíl na jejich výsledcích má trénér Tomáš Kučera a zaslouží si uznání
a poděkování.
V zimní sezóně 2010-2011 budou v kategorii žactva reprezentovat Spartak Rokytnice závodníci:
Mladší žáci:
Jan Řípa (1998)
Jan Ouvín (1999)

Starší žáci:
Patrik Benc (1997)
Marek Dadejík (1997)
Jakub Jiřička (1997)
Dominik Havlina (1996)
Jan Kučera (1996)
Jan Samohel (1997)
Martin Zuzánek (1997)
Libor Votoček (1996)

Memoriál Dr. Jana Vedrala – sportovní, společenský i organizační úspěch
V neděli 7. března se ve Skiareálu Spartaku Rokytnice
nad Jizerou konal druhý ročník mezinárodního závodu kategorie Masters v obřím slalomu – Memoriál Dr. Jana Vedrala. Tento závod byl svým způsobem vyvrcholením seriálu
tří závodů. Následoval totiž po pátečním superobřím slalomu
seriálu Masters Pro Senior Tour 2010 a po sobotním, především
široké veřejnosti určeném závodu ve sjezdu, Modrá Open Rokytnice. Oba tyto závody jsou součástí Českého poháru Masters 2010 a záštitu nad nimi převzal a sjezdu se i zúčastnil
hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler.
Seriál těchto tří závodů je událostí, kterou v rámci našeho
města ZATÍM možná málokdo zaznamenal. Vysoká účast závodníků z Čech a Moravy, ale i ze zahraničí – Slovenska, Polska
i Ruska však potvrzuje, že se závody kategorie masters, pořádané v Rokytnici nad Jizerou, stávají mezi lyžaři věkem nad
třicet let velmi prestižní událostí. Tyto závody totiž nabízejí
ničím neomezenou příležitost k tomu, aby běžní, sportovně
vyladění lyžaři, srovnali svoji aktuální lyžařskou výkonnost
s účastníky významných závodů světového poháru Masters –
mnohdy bývalými reprezentanty svých zemí.
Memoriálu Dr. Jana Vedrala se zúčastnilo 82 mužů a 10 žen,
mezi nimi řada bývalých reprezentantů ČR i ČSSR – nejstarším
z bývalých mistrů republiky byl Jaroslav Pittel (ročník 1923),
ale také lyžařští nadšenci, kteří nikdy na lyžích nezávodili.
Bylo by příliš zdlouhavé vyjmenovávat zde všechny vítěze jednotlivých kategorií, ale je jistě správné, upozornit na
nejlepší výsledky domácích – členů Masters klubu Rokytnice
nad Jizerou, ale i zahraničních borců. Ve svých kategoriích
zvítězili Vladimíra Krejčí, Martina Tichá, Zdeněk Erlebach,

Jindřich Málek, Jan Samohel, Roman Dědeček, Jan Čermák.
Ze zahraničních účastníků se stal celkovým vítězem reprezentant Slovenska Vladimír Ternavský a Polák Roman Raffa
obsadil čtvrté místo.
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Počasí při memoriálu bylo naprosto ideální. Ranní chlad
-10°C zpříjemnil celodenní svit slunce a bezvětří. Trať vytyčená trenéry Spartaku Rokytnice na závodním slalomovém
svahu odpovídala i těm nejvyšším nárokům – byla postavena
plynule, rytmicky. Perfektně připravený povrch umožnil i posledním startujícím absolvovat jízdy za podmínek plně srovnatelných s těmi, kteří startovali hned na začátku. Organizační zajištění odpovídalo nejvyšším nárokům kladeným na
mezinárodní soutěže – závod proběhl nejen bez zbytečných
zdržení v průběhu, ale plynule na něj navázalo i velmi pěkně
uspořádané slavnostní vyhlášení vítězů. Ceny předávali paní
Vedralová, předseda Českého olympijského výboru Dr. Milan
Jirásek, starosta města Rokytnice nad Jizerou Petr Matyáš
a ředitel Skiareálu Ing. Petr Ceé.

ROKYTNICE – místo významných
mezinárodních závodů?

Účast předsedy ČOV Dr. Jiráska nebyla nikterak náhodná
a neměla pouze slavnostní či reprezentativní charakter. V sobotu večer se totiž konala slavnostní a přitom velmi pracovní
večeře. Funkcionáři Spartaku Rokytnice – předseda TJ Jiří Jirman, ředitel a.s. Petr Ceé a člen Masters klubu Vladimír Málek
projednávali s předsedou ČOV Milanem Jiráskem, hejtmanem
Libereckého kraje Stanislavem Eichlerem a členem komise
masters FIS Šimonem Mastným budoucnost Memoriálu Dr.Jana
Vedrala v kontextu s potřebami reprezentace České republiky při pořádání významných mezinárodních závodů. Zatím
je předčasné dělat závěry, ale již nyní je zcela zřejmé, že
význam Rokytnice nad Jizerou jako vhodného pořadatele těch
nejvýznamnějších závodů mezinárodní lyžařské federace FIS
v následujících letech poroste. Že se tím zcela nepochybně
posílí mezinárodní prestiž Rokytnice nad Jizerou jako střediska zimních sportů je zcela jisté.

9. ročník, 13. března 2010
Bergans Český pohár ve skialpinismu 2010
„O DŘEVĚNÉHO KRAKONOŠE“
V sobotu 13. března uspořádal TJ Spartak Alpin club Rokytnice n. Jiz. již 9. ročník skialpinistické rally. Tradičním
pomocníkem při pořádání tohoto organizačně náročného závodu je kromě cca 35 dobrovolníků i Horská služba Rokytnice n. Jiz. Letos poprvé se na organizaci podíleli i kamarádi
z České asociace horských vůdců (ČAHV). Závod byl z důvodu
nedostatečné sněhové pokrývky 16. ledna zrušen a přeložen
právě na březnové datum.
Připraveno bylo 9 kategorií – open ženy, open muži (pro
příchozí), kadeti, kadetky (15 – 18 let), junioři, juniorky (1920 let), ženy, muži (21 – 39 let) a veteráni (nad 40 let).
Start a cíl byl u lanovky Horní Domky. Odtud museli závodníci v hlavních závodních kategoriích zvládnout téměř 23 km
dlouhou trať s převýšením 1900 m a se spoustou stoupání
a sjezdů ve volném terénu. Celkem 3x museli vystoupat na
Vlčí hřeben, 1x na Kozelský hřeben a 1x na Lysou horu, kde
byla vypsána vrcholová prémie. Prémii získal Libor Dvořáček
z DB Labroxer.
Trať pro kategorie open, kadeti a kadetky byla zkrácená,
měřila cca 15 km i se závěrečným sjezdem z Lysé hory (3 km).
Celkové výsledky vycházejí z časů časovky, obřího slalomu
a z absolvování slanění. Časovka vedla tradičně po Jablonecké
cestě a nejrychleji ji prošel Ondřej Fejfar z AKLVK Alpine Pro
Ski Trab Teamu časem 6 min 54 sec.
Obří slalom byl postaven na Slalomovém svahu a nejrychleji ho projel domácí borec Zdeněk Hák z TJ Spartak Alpin club
Rokytnice n. Jiz. časem 00,44,5 min.
Slanění proběhlo na tradičním místě, nedaleko startu
a cíle. Závodníci museli bezpečně slanit z 15 metrové skály
s veškerou výstrojí i výzbrojí, kterou musí mít během celého
závodu s sebou.
Po závodě proběhla After party, během níž se počítali výsledky. Před šestou hodinou večerní došlo na tombolu, vyhlášení vítězů a předání dřevěného Krakonoše..
Výsledky kategorie ženy:
1.

Formánková Dita

AKLVK Alpine Pro Ski Trab Team

2.

Bánská Petra

SAC Špindlerův Mlýn

3.

Kočárová-Pechová Klára

HO SSK Vítkovice

Výsledky kategorie veteráni:
1.

Špaček Jiří

HS Orlické hory

2.

Švec Milan

SAC Špindlerův Mlýn

3.

Fajt Jan

HS Orlické hory

Výsledky kategorie muži:
V Rokytnici nad Jizerou dne 8.3. 2010
Jan Verl

1.

Štantejský Michal

SAC Špindlerův Mlýn - Celkový vítěz

2.

Hepnar Jan

HS Orlické hory

3.

Hák Zdeněk

TJ Spartak Alpin Club Rokytnice n. J.

Vítězům gratulujeme!
Podrobné výsledky jsou na: www.alpin-rokytnice.cz
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Závěrem bychom chtěli poděkovat všem sponzorům,
dobrovolníkům, kamarádům a vůbec všem příznivcům
„Dřevěného Krakonoše“!
Po závodě jsme ale ještě netušili, že hlavní část tvrdé práce
teprve přijde. Z důvodu neustálého sněžení jsme se museli
každé dvě hodiny střídat na odklízení sněhu ze střechy stanu,
který sloužil pro zázemí závodníků. Museli jsme pokračovat ve
dne v noci celkem čtyři dny.
Děkujeme za přízeň a podporu do dalších ročníků a na jubilejním 10. ročníku nashledanou!
Doubek Honza, TJ Spartak Alpin club Rokytnice n. J.

Silový trojboj
Mistrovství severních a východních Čech - Litvínov
• 6.2.2010
Soutěžní kategorie – do 125 kg
1. Demčák Pavel /77/114,5/TJ. Sokol Nymburk
290,0|255,0|285,0|830,0|482,81|MVT
2. Aulický Antonín /92/116,8/TJ Slovan Frýdlant
290,0|165,0|280,0|735,0|425,34|I.VT D
3. Hlavsa Ruda /74/122,8/TJ Spartak Rokytnice
200,0|220,0|275,0|695,0|397,54|II.VT
• 6.3.2010
Mistrovství Čech - Praha – Řepy
1. Medek Vladimír /64/81,1/TJ Spartak Rokytnice
240,0 177,5 230,0 647,5 438,29 I.VT M1
2. Čuban Zdeněk /84/82,0/TJ AŠ. M.Boleslav
232,5 150,0 255,0 637,5 428,66 I.VT
3. Otava Tomáš /76/80,1/TJ Svitavy
190,0 105,0 230,0 525,0 358,16 III.VT

do 125 kg
1. Krejča Zbyněk /74/113,1/Sokol Nymburk
322,5 265,0 302,5 890,0 519,49 MVT
2. Demčák Pavel /77/114,5/Sokol Nymburk
290,0 260,0 275,0 825,0 479,90 MVT
3. Hlavsa Ruda /74/122,5/TJ Spartak Rokytnice
280,0|235,0|295,0|810,0|463,56|MVT
4. Jirout Jaroslav /80/119,6/Vitalmax Dětřichov
320,0|205,0|282,5|807,5|464,64|MVT
5. Limon Radek /74/118,5/TJ Sokol Praha-Vršovice
220,0|190,0|225,0|635,0|366,14|III.VT
• 20. 3. 2010
Mistrovství ČR v benčpresu juniorů a dorostenců - Sedlčany
do 82,5 kg
1. Sedláček Jakub /88/80,3/TJ Spartak Rokytnice n. J.
160,0|n200,0|200,0|200,0|136,22|MVT
2. Paukert Roman /88/81,7/KST FC Příbram
160,0|n165,0|165,0|165,0|111,19|I.VT
3. Soustružník Lukáš /88/81,8/TJ Tatran Sedlčany
145,0|n150|n150,0|145,0|97,64|II.VT
• 20. 3. 2010
Mistrovství ČR v benčpresu masters - Sedlčany
do 82,5 kg
1. Medek Vladimír /64/80,8/TJ Spartak Rokytnice n/J
170,0|177,5|n190,0|177,5|120,43|MVT
2.	Novák Libor /66/82,0/TJ Svitavy
155,0|162,5|167,5|167,5|112,63|I.VT
3. Konopásek Ladislav /64/81,0/TJ TZ Prosport Rakovník
115,0|117,5|n120,0|117,5|79,59|III.VT

Vážení spoluobčané, milí zákazníci,
Janata – velkoobchod Vás srdečně zve do své diskontní prodejny nápojů a potravin.

6 důvodů proč nás navštívit?
1/ Snížili jsme ceny alkoholických nápojů, vín a piva na takovou úroveň, že jsme nejlevnější v širokém okolí.
2/ Zpřístupnili jsme prodejnu pro veřejnost.
3/ Připravili jsme pro odběratele lahvového piva Super akci „Lahváč na rok zdarma“
- Nákupem 1 celé přepravky piva, jste automaticky zařazen do soutěže.
- více info o soutěži získáte v prodejně, nebo na www.rokytnice-info.cz v sekci Janata - velkoobchod

Co Vám dále nabízíme?
4/ Stáčená moravská vína
5/ Půjčení párty píp, párty výčepů a profi výčepů
6/ Dodání zboží na Vaší akci formou komise.

akce „Lahváč na rok zdarma“ začíná 12. 4. 2010
Janata – velkoobchod celoročně nízké ceny na celý sortiment!
Nejlevnější pivo, alkohol a víno v okolí! Neplaťte víc, než je potřeba!
Provozní doba Janata - velkoobchod
PO – PA 9,00 – 15,30
SO – 8,00 – 11,30
Informace na telefonu: 481 523 700 - 701
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