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Slovo starosty
Vážení občané,
ve dnech 15. a 16. října 2010
se konají komunální volby,
díky kterým máte opět po
čtyřech letech možnost zvolit nové zastupitelstvo našeho města. Dovolte mi při
této příležitosti, abych na
konci čtyřletého funkčního
období zastupitelstva, rady
a vedení města, tyto čtyři
roky krátce zhodnotil.
Tím, že Česká republika vstoupila do Evropské unie, jsou
na obce kladeny stále větší požadavky zejména na úseku životního prostředí, hygienických předpisů, vzdělávání, místní
spolupráce – prakticky není oblast, kterou by nějakým zásadním způsobem neovlivnily nové právní předpisy, vyhlášky či
opatření.
Uplynulé období bylo pro město obdobím,
• kdy se podařilo díky penězům Evropské unie a skvělé práci VHS Turnov zajistit ohromné investice do infrastruktury
města,
• kdy se díky dotačním titulům podařilo zrealizovat velkou
spoustu projektů jako je Revitalizace hřbitova, oprava komunikací Huťský potok, Studenov a Dvoračky, výměna oken
v ZŠ, výstavba chodníku ve Vilémově, výstavba sběrných
míst na separovaný odpad a mnohých dalších,
• kdy se podařilo zrealizovat mnoho investic i bez vysněných
dotací jako rekonstrukce kotelny v horní MŠ, částečná výměna lamp veřejného osvětlení u hlavní silnice, rozšíření
rozvodu kabelové televize na zimní straně, výstavba dětského hřiště na sídlišti, rekonstrukce komunikace na Studenov, rekonstrukce komunikace na Ručičky a mnohé další,
• kdy se podařilo připravit velkou spoustu projektových dokumentací pro podání žádosti z fondů EU a také projektovou dokumentaci umožňující rekonstrukce většiny místních
komunikací a několika mostů v souvislosti s Čistou Jizerou,
• kdy se podařilo po šesti letech dopracovat a schválit územní
plán města, kdy se podařilo po mnohaleté přípravě výrazně
navýšit hodnotu majetku města díky získaným pozemkům
od Pozemkového fondu, a nakonec také obdobím, kdy se
podařilo po více jak deseti letech zcela uzavřít problematiku zadlužení města.
Na druhou stranu to bylo období,
• kdy jsme díky celosvětové hospodářské krizi zažili v roce
2009 a 2010 razantní propad rozpočtových příjmů města,
který se podařilo „přežít“ jen díky velmi „opatrnému“
a „úspornému“ hospodaření města v letech 2006 – 2008,
které mělo řešit předfinancování dotací z EU,

• kdy se bohužel vůbec nenaplnilo naše očekávání v získání
dotačním prostředků z programů EU na připravené projekty jako je rekonstrukce mateřských škol, základní školy,
kulturního domu, místních komunikací, hasičské zbrojnice
a dalších (z 12 podaných žádosti z Regionálního operačního
programu a Programu přeshraniční spolupráce ČR – PL byl
úspěšný pouze 1),
• kdy město a většina občanů města museli řešit spoustu
problémů souvisejících s budováním kanalizací a vodovodů
v rámci akce Čistá Jizera a museli přečkat problémy s rozkopanými ulicemi, dopravními uzavírkami, závalem prachu
a bahna, kdy poklesl počet trvale žijících obyvatel o 182
osob, a nakonec obdobím,
• kdy se město díky spolufinancování Čisté Jizery a nezbytným rekonstrukcím komunikací a mostů v souvislosti s Čistou Jizerou opět po mnoha letech zadlužilo.
Kromě těchto záležitostí, které se týkají především rozvoje našeho města, je pro fungování města i pro samotného
občana velmi důležitá činnost městského úřadu. Tato činnost
je, i přes neustálé sliby o zjednodušování správních agend,
stále více náročnější a složitější. I přesto se podařilo jeho
organizační strukturu postupně zoptimalizovat a oproti roku
2003, kdy jsem funkci starosty převzal, snížit počet zaměstnanců městského úřadu z 23 osob na 18. Městský úřad i přesto
dokázal rychle reagovat na různé změny, zejména plynoucí
z neustálých změn legislativy, elektronizace státní správy
a dalších. Například zavedení poskytování výpisu z informačních systémů veřejné správy (výpisy z katastru nemovitostí,
výpisy z rejstříku trestů, živnostenský rejstřík, apod.) v rámci projektu CzechPoint se podařilo uskutečnit velmi rychle
i díky tomu, že se Rokytnice nad Jizerou přihlásila do pilotního zkušebního projektu a testovala tuto službu pro občany
daleko dříve než ostatní úřady.
Na druhou stranu se podařilo navýšit počet zaměstnanců
Drobných služeb města, kteří zabezpečují údržbu majetku
obce, opravy komunikací, chodníků i mostů, sekání pozemků,
zimní údržbu, úklid obce i pomoc při likvidaci odpadů. Toto
navýšení se podařilo díky zaměstnávání osob prostřednictvím
úřadu práce, který na jejich platy přispívá 10.800,- Kč měsíčně na osobu. Město Rokytnice nad Jizerou zaměstnává na tyto
veřejně prospěšné práce 5 osob, což je nejvíc v rámci celého
semilského okresu.
Jedná se o výčet z mého pohledu nejvýznamnějších, nejdůležitějších a nejdiskutovanějších úspěchů, ale i neúspěchů,
věcí které se podařily nebo naopak příliš nepodařily, a také
záležitostí, které pozitivně nebo naopak negativně ovlivnily
město a jeho občany.
Hodnocení, zda činnost současného zastupitelstva, rady
a vedení města přinesla více toho pozitivního nebo naopak
negativního je v tuto chvíli na Vás. V každém případě práce dosavadního zastupitelstva města byla po celé 4 roky

opravdu různorodá a náročná. Oproti minulému volebnímu
období byl počet zastupitelů snížen na 15 osob, což se ukázalo jako pozitivní krok. Účast většiny zastupitelů na veřejných
zasedáních byla dobrá, což můžete posoudit sami, dle níže
uvedeného přehledu.
Ať už budete hodnotit práci končícího zastupitelstva
a především práci mou jakkoliv, dovolte, abych Vám všem
občanům města a také zastupitelům poděkoval za čtyřletou
spolupráci a popřál Vám hodně štěstí při volbě nového zastupitelstva, ze kterého následně vzejde nová rada města,
starosta a místostarosta. Pevně věřím, že bude mít Rokytnice po říjnových volbách rozumné, pracovité a městu oddané
zastupitelstvo, které bude schopné koncepčně a nadčasově
rozhodovat a společně řešit úkoly a problémy, které nové volební období přinese.
Při rozhodování o tom, komu dáte v komunálních volbách
hlas, bych Vás chtěl pouze varovat před volebními sliby, které mohou být sice lákavé, ale často nesplnitelné.

Ve volebním období 2006 - 2010 se veřejné zasedání zastupitelstva města konalo celkem 27 krát. Zastupitelstvo
během této doby přijalo více než 800 usnesení. Účast zastupitelů na těchto zasedáních byla následující:

Zastupitel

Petr Matyáš
starosta

Účast

Absence

Hanč Miroš

15

12

Hejralová Hana

20

7

Janata Daniel

18

9

Janouchová Jana, Mgr.

27

0

Jína Miroslav, Ing.

24

3

Jón Miloslav

24

3

Kadavý Petr

27

0

Matyáš Petr, Ing.

27

0

Nechanická Blanka, Mgr.

22

5

Palata Leoš, Ing.

24

3

Stober Libor

17

10

Štěpánek Petr, Ing.

18

9

Vávrová Jarmila, Mgr.

24

3

Zajícová Daniela, MUDr.

21

6

Zuzánková Hana

13

14

Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
ve dnech 15. a 16. října
2010 nás opět po čtyřech
letech čekají komunální
volby, ve kterých budete mít možnost přímo
ovlivnit složení zastupitelstva města na další
čtyřleté volební období.
Mohli byste třeba
očekávat, že Vám chci
v tomto článku předložit
výčet úspěchů, obhajobu některých přijatých
rozhodnutí, nebo třeba
seznam předvolebních
slibů a lákadel, abych si
zajistil Vaši pozornost a případně i Váš hlas v nadcházejícím
volebním klání. Ale já nechci ani bilancovat, ani slibovat.
Místo toho bych Vám chtěl popřát, aby Vaše nadcházející volba byla šťastná a abyste svými hlasy pomohli zajistit městu
Rokytnice nad Jizerou takové zastupitelstvo, které bude složeno ze zodpovědných a rozumných lidí.
Chtěl bych Vám popřát, abyste v záplavě informací, předvolebních slibů a prohlášení dokázali rozlišit „splnitelné“ od
„nesplnitelného“ bez ohledu na to, jakkoli lákavě to „nesplnitelné“ zní. Vždy je potřeba si uvědomit, že pouhé prohlášení nestačí. Je třeba se nejprve seznámit s danou problematikou, vymyslet reálný způsob, jak cíle dosáhnout a pak
teprve prohlašovat věty jako „zajistíme...“, „prosadíme...“.
Opačný postup vede jen ke zmatkům a je ztrátou času. Také
je třeba si uvědomit, že celá řada věcí je komplikována a ztížena především platnou legislativou, která se na komunální
úrovni ovlivnit nedá.

Ačkoliv se v roce 2010 podařilo udělat pomyslnou tečku
za splátkami dluhu vůči SFŽP ČR a ČKA, neznamená to, že
finanční situace našeho města je dobrá. V roce 2009 došlo
k výraznému propadu rozpočtových příjmů souvisejících s celosvětovou hospodářskou krizí, která zasáhla i Českou republiku. Hlavním úkolem budoucího zastupitelstva a úkolem
budoucího vedení města bude zajistit další finanční zdroje,
které bude možné použít na rekonstrukce, opravy a investice do městského majetku. Potřeba rekonstrukce komunikací,
rekonstrukce budov základní školy, mateřských škol, kulturního domu, ale i rekonstrukce historické budovy radnice je
rok od roku naléhavější. V úhrnu se však jedná o desítky milionů korun a realizace těchto investic bez zajištění dalších
zdrojů financování je pro město prakticky nemožná.
Jsem přesvědčen, že všichni chceme v podstatě to samé, tj.
to, aby se nám v našem městě dobře žilo a aby Rokytnice nad
Jizerou byla prosperujícím městem, jehož rozvoj bude trvale
udržitelný. Dosáhnout tohoto cíle však nebude jednoduché,
neboť jde o postupný a dlouhodobý proces, který bude vyžadovat úsilí každého z nás. Velice důležitým faktorem bude
také schopnost a zkušenost zastupitelů města a jejich ochota
pracovat ve prospěch našeho města.
Své zkušenosti a svou ochotu dál pracovat pro město Rokytnice nad Jizerou bych Vám jako kandidát do zastupitelstva
města rád nabídl také já.
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Petr Kadavý
místostarosta města

CO VLASTNĚ POTŘEBUJE NAŠE ROKYTNICKÉ ÚDOLÍ?
Jedním slovem – PŘITAŽLIVOST
PŘITAŽLIVOST – je naší Rokytnici dána nádherným umístěním v terénu přírody
PŘITAŽLIVOST - je nezbytná pro domácí obyvatele.
S tím úzce souvisí nabídka práce, všech služeb, škol, dostupnost a možnosti volnočasových aktivit všech generací.
Proč vlastně počet stálých obyvatel dlouhodobě klesá?
PŘITAŽLIVOST – je nutná pro návštěvníky, kteří jsou důležitou součástí turistického ruchu u nás. Výrazně je vyšší
v zimním období. Co však jaro, léto, podzim?
Zamysleme se nad infrastrukturou městečka, nad ozdravěním a vylepšením krajiny kolem nás.
Hezké a zdravé prostředí pozitivně ovlivňuje psychiku
všech lidí.

Jak tedy odpovědět na otázku,
CO ROKYTNICE POTŘEBUJE?
- vybudování podmínek pro společenský život všech
občanů i malých občánků, zvýhodnit a usnadnit start
mladým (bydlení, pracovní místa)
- rozšíření zdravotní péče
- podporování místních podnikatelů při rozšiřování sítě
služeb
- upřednostnění projektů na zlepšení místního cestovního
ruchu
- získávání grantů a dotací z EU pro rozvoj naší Rokytnice
- STOP navyšování cen vodného a stočného, nezvyšování
poplatkové zátěže obyvatelstva (místní poplatky)

MÁTE PODOBNÝ NÁZOR?

Kandidáti ČSSD pro volby do zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Hana Zuzánková
MUDr. Daniela Zajícová
Mgr. Jana Janouchová
Ivo Hladík
Jana Mračková
Jiří Rubák
Lucie Kobosová
Hana Rybářová
Alena Jónová
Hana Skřiváčková
Alena Dohnalová
Hana Ouhrabková
Eva Šírová
Anna Poupová
Marie Hájková

46 let, administrátorka pošt, Rokytno, členka ČSSD
47 let, stomatolog, Dolní Rokytnice, bez politické příslušnosti
46 let, ředitelka ZŠP a ZŠS, Dolní Rokytnice, bez politické příslušnosti
40 let, konstruktér, Dolní Rokytnice, bez politické příslušnosti
32 let, odborná samostatná referentka, Horní Rokytnice, bez politické příslušnosti
43 let, domovník, Horní Rokytnice, bez politické příslušnosti
33 let, zdravotní sestra, Dolní Rokytnice, bez politické příslušnosti
50 let, průvodkyně – Hornické muzeum, Františkov, bez politické příslušnosti
46 let, pradlena, Dolní Rokytnice, bez politické příslušnosti
61 let, důchodkyně, Dolní Rokytnice, bez politické příslušnosti
45 let, masérka, Horní Rokytnice, bez politické příslušnosti
54 let, podnikatelka, Horní Rokytnice, bez politické příslušnosti
51 let, podnikatelka, Horní Rokytnice, bez politické příslušnosti
49 let, podnikatelka, Horní Rokytnice, bez politické příslušnosti
69 let, důchodkyně, Horní Rokytnice, bez politické příslušnosti

Křesťanská a demokratická unie
– Československá strana lidová
Chceme svou účastí v zastupitelstvu zpomalit odliv pracovních míst a tím i obyvatel z Rokytnice nad Jizerou. Pro naplnění
tohoto cíle budeme sledovat práci městského úřadu a podílet se na rozhodnutích, které podpoří zdejší rozvoj. Na prvním místě
vidíme podporu celoročního turistického ruchu, který plošně udrží investice a řemesla v městě díky vyšší obsazenosti ubytovatelů a nutnému zvyšování komfortu. Přes všechny nesnáze usilujeme o alespoň částečný provoz letní lanové dráhy Lysá hora.
Městu jistě prospěje širší spolupráce s KRNAP a pokračování v rozběhlých projektech se Svazkem měst a agenturou MAS
přijďte pobejt. Podpoříme též zachování stávajícího průmyslu v místě, nalezení uplatnění opuštěných provozoven a vytvoření
podmínek pro krajinotvornou funkci místního zemědělství. V neposlední řadě chceme zvýšit počet kulturních akcí pro mládež
i důchodce během léta. Základem státu pro nás zůstává rodina. Pojďme se poučit od úspěšných horských měst a zajistěme tak
práci a slušný život pro své děti i vnuky!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ing. Miroslav Jína
Pavel Zuzánek
Ing. Lidmila Kocourková
Marie Kavanová
Jiří Marek
Zbyněk Salač
Ludmila Jínová
Monika Hermochová
Miroslav Jína
Milan Vrablic

Naši kandidáti:

50 let, podnikatel, Horní Rokytnice, KDU-ČSL
47 let, truhlář, Dolní Rokytnice, bez politické příslušnosti
59 let, technik spol. s r.o. ZEMEX, Horní Rokytnice, bez politické příslušnosti
46 let, poštovní doručovatelka, Horní Rokytnice, bez politické příslušnosti
50 let, zedník, Horní Rokytnice, bez politické příslušnosti
47 let, vedoucí kuchař, Dolní Rokytnice, bez politické příslušnosti
43 let, kadeřnice, Horní Rokytnice, bez politické příslušnosti
42 let, žena v domácnosti, Horní Rokytnice, bez politické příslušnosti
23 let, student, Horní Rokytnice, bez politické příslušnosti
65 let, důchodce, Horní Rokytnice, bez politické příslušnosti
VOLEBNÍ
– 3PŘÍLOHA
–

VOLEBNÍ PROGRAM
KOMUNISTICKÉ STRANY ČECH A MORAVY
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU
(volby dne 15. a 16. října 2010)

Kandidáti KSČM pro volby do zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jaroslava Šimůnková
JUDr. Jan Veverka
Miloslav Jón
Zdeněk Prokopec
Jaroslav Koldovský
Vlasta Mizerová
Rudolf Hnátek
Antonín Jindra
Jiří Čmuchal
Karel Šír
Petr Vaškovič
Arnold Pfeifer
Vlastimil Řehořek
Otakar Procházka
Jan Szluka

56 let, učitelka, bez politické příslušnosti
64 let, právník, člen KSČM
70 let, dělník, člen KSČM
66 let, elektrikář, člen KSČM
73 let, profi HS, člen KSČM
37 let, dělnice, členka KSČM
67 let, vedoucí střediska ČTO, člen KSČM
61 let, kuchař, bez politické příslušnosti
71 let, řidič, bez politické příslušnosti
66 let, pochůzkář ČD, člen KSČM
70 let, dělník, bez politické příslušnosti
67 let, dělník, bez politické příslušnosti
80 let, úředník, člen KSČM
88 let, státní zaměstnanec, člen KSČM
65 let, topič, bez politické příslušnosti

Zastupitelé za KSČM budou prosazovat:
•
•
•
•
•
•

•

zlepšení údržby místních komunikací včetně přilehlých prostor, omezení chemické
údržby na nezbytně nutnou míru,
zachování provozu železniční tratě mezi Rokytnicí a Martinicemi,
ekologické zemědělské podnikání a ochranu půdního fondu,
čistotu vodních toků a ochranu ovzduší před znečišťováním zejména pálením PET
lahví a dalšího zdraví škodlivého materiálu,
podporu činnosti fyzických i právnických osob sídlících v katastru města Rokytnice
nad Jizerou,
dobudování veřejné kanalizační sítě v rámci projektu Čistá Jizera a vytváření podmínek pro navrácení vodních zdrojů a BČOV do majetku města Rokytnice nad
Jizerou a...
... podporu výstavby tzv. „startovacích“ bytů pro mladé manžele v Rokytnici nad
Jizerou.

Přijďte proto všichni členové KSČM,
sympatizanti a nerozhodnutí k volbám a odevzdejte svůj hlas KSČM!!
VOLEBNÍ
– 4PŘÍLOHA
–

Slušně a odpovědně s ODS

Programové cíle a priority:

1) Finanční stabilita města
Jsme principiálně proti zvyšování daní a poplatků. Nedostatek finančních
prostředků chceme řešit především úsporami ve výdajové stránce rozpočtu.
Zvyšování daní a poplatků považujeme za mezní prostředek pro zajištění
finanční stability rozpočtu.
2) Infrastruktura a doprava
Vedle dokončení výstavby kanalizace budeme usilovat o rekonstrukci místních
komunikací, ale tak, aby nedošlo k nepřiměřenému zadlužování města. Budeme
usilovat o zlepšení dopravní obslužnosti Rokytnice, a to především ze směrů
od Liberce a od Semil.
3) Školství
Podporujeme kompletní rekonstrukci budov mateřských škol a budovy
základní školy na dolním náměstí. V rámci finančních možností města budeme
prosazovat rekonstrukci školního hřiště a vybudování nového dětského
koutku. Jsme zásadně proti sloučení všech škol, školek a DDM do jedné velké
organizace. Do budoucna se ale nebráníme sloučení mateřských škol, avšak
jen za situace, kdy na základě „předem vypracované ekonomické a funkční
rozvahy - analýzy“ sloučení přinese finanční úsporu a zároveň nedojde ke
snížení kvality poskytování vzdělání.
4) Komunikace s občany
Další prioritou našeho programu je zlepšení komunikace mezi občany
a městem. Chtěli bychom občany v co nejširší míře informovat o záměrech,
rozhodnutích a dalších plánech města. Jako prostředek pro tento cíl budeme
prosazovat vysílání záznamu z jednání zastupitelstva v kabelové televizi.
Rovněž chceme modernizovat internetové stránky města tak, aby zde
vzniklo diskusní fórum, kde by občané mohli veřejně pokládat otázky svým
zastupitelům a vedení města. Považujeme za správné, aby byl zveřejňován
průběh a vyhodnocování výběrových řízení a občané tak měli přímou kontrolu
nad veřejnými prostředky.
5) Kultura, zábava, sport, turistika, ekologie
Budeme usilovat o rekonstrukci kulturního domu a přírodního divadla.
Budeme podporovat záměry vedoucí k rekonstrukci a následnému zprovoznění
koupaliště. Společně s místní farou bychom se chtěli zasadit o opravu vnější
části kostela.
V oblasti propagace Rokytnice považujeme za nutné úzce spolupracovat s a.s.
SPARTAK a dalšími podnikatelskými subjekty. Zároveň budeme společně
prosazovat zprovoznění lanové dráhy na Lysou horu v letním období.
Chceme odstranit černou skládku ve st. statku ve Františkově.

Kandidáti za ODS:
1.

Petr Kadavý

2.

Mgr. Jarmila Vávrová

3.

Jaromír Beran

4.

Zdeněk Erlebach

5.

Ing. Leoš Pavlata

6.

Iveta Hanoutová

7.

Mgr. Blanka Zemánková

8.

Drahoslav Kobr

9.

Petr Linek

10.

Radim Pohořalý

11.

Jaroslav Kučera

12.

Stanislav Škoda

13.

MUDr. Jaroslav Folprecht

14.

Petr Pohořalý

15.

Jiřina Ditzová

místostarosta, 34 let, Horní Rokytnice, bez polit. přísluš.
učitelka, 48 let, Rokytno, členka ODS
student PF UK, 22 let, Dolní Rokytnice, bez polit. přísluš.
podnikatel, 35 let, Dolní Rokytnice, bez polit. přísluš.
stavební technik, 50 let, Horní Rokytnice, bez polit. přísluš.
zdravotní sestra, 34 let, Horní Rokytnice, bez polit. přísluš.
učitelka, 53 let, Horní Rokytnice, bez polit. přísluš.
zaměstnanec KRNAP, 54 let, Rokytno, bez polit. přísluš.
důchodce, 60 let, Dolní Rokytnice, bez polit. přísluš.
podnikatel, 45 let, Horní Rokytnice, bez polit. přísluš.
podnikatel, 48 let, Františkov, bez polit. přísluš.
podnikatel, 35 let, Dolní Rokytnice, bez polit. přísluš.
lékař, 63 let, Horní Rokytnice, bez polit. přísluš.
podnikatel, 38 let, Dolní Rokytnice, bez polit. přísluš.
vedoucí pošty, 46 let, Dolní Rokytnice bez polit. přísluš.

Z jakých úspěchů vycházíme:

1. Napomohli jsme úspěšnému a úplnému vyřešení zadluženosti města.
2. Napomohli jsme zajistit investice s významnou podporou dotačních prostředků, a to ve výši cca 130.000.000,-Kč (Čistá Jizera, rekonstrukce cest
poničených přívalovými dešti - Rokytno, Dvoračky, Studenov, dotace do cestovního ruchu, výměna oken ZŠ)
3. Pomohli jsme zajistit provoz panoramatické kamery a provoz skibusu.

Představení kandidátů:

Milí spoluobčané, uplynulé 4 roky zapojení se do chodu města v zastupitelstvu
a v radě města byly pro mě velkou zkušeností, někdy velkým bojem, jindy i rozčarováním, ale jistě i občasnými pozitivy, úspěchy a radostí. Bude-li to vaše
volba, ráda bych pokračovala v nastoupeném směru, což je pro mě asi dvojí
základní cesta, a to:
1. Sama mám ráda klid a pohodu ve svém životě a toto bych chtěla hájit pro
nás všechny. Jsem zásadně proti vyvolávání různých šarvátek jen proto,
aby nebyl klid, naopak, je třeba usilovat o dobrou a vstřícnou atmosféru,
abychom s veškerým úsilím mohli řešit důležité otázky města, zvlášť v této
finančně nelehké době.
2. Vždy jsem měla úctu k lidem, kteří poctivou prací se dokázali zajistit a nejsou odkázáni na druhé a na stát (samozřejmě vyjma těch, kteří se do takové situace dostali ne vlastní vinou), a proto dál budu hájit základní zájmy
a práva všech v tomto směru. Pokud budeme mít společnou vizi, není pro
mě přes můj jasně vyhraněný politický názor podstatné, ze které kandidátky
který zastupitel je, ale v místní politice na malých městech je třeba v zájmu
dobré věci držet za jeden provaz. Přeji vám šťastnou volební ruku.
Mgr. Jarmila Vávrová
Vážení spoluobčané, je mnoho věcí, které jsou potřeba udělat pro lepší život
v Rokytnici – vytvořit nová pracovní místa, vybudovat koupaliště či zrekonstruovat školu a školky. Je však jen málo věcí, které může město v současné
finanční situaci realizovat. Jednou z oblastí, kde má radnice vůči svým obča-

nům nesplacený dluh, je i oblast komunikace s občany. Rád bych prosadil vysílání jednání zastupitelstva na kabelové televizi a na internetu, tak aby mohl
každý občan vidět, jakým způsobem jeho zastupitel pracuje. Současně bych
se rád zasadil o zveřejňování všech podkladů k výběrovým řízení - od zadání
po jejich vyhodnocení. Proč by občané neměli vědět, jak je s jejich prostředky
nakládáno? Bylo by skvělé, kdyby vznikl na internetových stránkách prostor
pro veřejnou diskuzi a prostor pro podávání připomínek a podnětů k zlepšení
našeho okolí. Věřím, že po realizaci těchto návrhů se Rokytnice muže posunout
o kousek dál. Možná už jen proto, že lidé budou mít více informací o tom, co se
na radnici „peče“ a sami se zapojí do veřejného života.
Jaromír Beran
Dobrý den, většina z Vás mě zná, jsem rokytnický rodák. Přesto dovolte mi
Vám v krátkosti se představit. Jmenuji se Zdeněk Erlebach, provozuji privát
SKI Erlebach, najdete mě i na webových stránkách. Jsem nestraník a rád bych
nestranným i zůstal. Je mi 35 let, tak snad již věk dostatečný k tomu, abych též
mohl hájit zájmy našeho města. Levice či pravice - vždy je třeba hledat a najít
rozumný kompromis. S pomocí a podporou vás všech se nám jistě bude dařit,
samozřejmě s přínosem pro naše občany. Je třeba myslet jak na seniory a nemocné, tak i na naši budoucnost, naše děti. Měli bychom se postarat o cestu
tím správným směrem. Náš program je sestaven rozumně, s horizontem čtyř
let. Ne vždy se vše podaří tak, jak bychom chtěli. S pomocí vás všech se doufám
dařit bude. Přeji Vám štěstí při výběru vašich zastupitelů. Zdeněk Erlebach
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Přijďte ke komunálním volbám 15. - 16. října 2010
„POKRAČUJTE
S NÁMI“
volte 2
Vážení občané,
dovolte, abychom Vám představili kandidátku SLK do komunálních voleb konaných ve dnech 15. a 16. října 2010.
Spolu s kandidáty bychom Vám rádi představili našich deset cílů, které chceme v následujícím období společně
s Vámi uskutečnit nebo se alespoň k jejich uskutečnění co nejvíce přiblížit. Většinou se nejedná o konkrétní cíle,
ale spíše o obecný postoj, kam a jak by mělo město v následujících 4 letech směřovat.

10 cílů, které chceme uskutečnit společně s Vámi:

1) OTEVŘENÁ vstřícná a transparentní politika města založená na osobní důvěře mezi občany města a jeho zástupci (co
není tajné, je veřejné, veřejná správa jako služba veřejnosti,
otevřenost bez rozdílů, veřejné zakázky – žádný prostor pro
korupci, zdravé soutěžní prostředí, etika jako soubor principů), zapojení veřejnosti do diskuze o dění ve městě a do rozhodování o jeho záměrech.
2) PODPORA rozvoje cestovního ruchu zaměřená na posílení návštěvnosti v letním období a mimosezónách, dostatečná a kvalitní propagace Rokytnice nad Jizerou, spolupráce
se Sdružením města a podnikatelských subjektů pro rozvoj
cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou, zřízení městského
informačního centra, vybudování nového orientačního a navigačního systému ve městě.
3) ODPOVĚDNÉ nakládání s majetkem města (kvalitní péče,
dobrá údržba, odpovědná správa), rekonstrukce městských
budov a budov ve správě příspěvkových organizací města vedoucí ke snížení provozních nákladů, zlepšení stavu místních
komunikací, regenerace a zatraktivnění veřejných prostranství města (náměstí, průtah Rokytnicí, sídliště).
4) PODPORA podnikání a spolupráce s podnikateli, podpora
vzniku pracovních míst ve městě.

5) VYUŽÍVÁNÍ všech dostupných dotačních titulů (evropské
fondy, národní programy, krajské granty, …) pro získání finančních prostředků do rozpočtu města, odpovědné a průhledné hospodaření města, dluhy pod kontrolou.
6) OMEZOVÁNÍ kvantitativního rozvoje města s negativním
dopadem na kvalitu života místních obyvatel, zachování charakteristického rázu města, charakteristické zástavby a krajiny.
7) DOBUDOVÁNÍ kanalizačních a vodovodních sítí v rámci
investiční akce „Čistá Jizera“, dobudování nových komunikací a mostů rekonstruovaných v souvislosti s akcí „Čistá Jizera“, podpora dalšího rozvoje technické infrastruktury města.
8) AKTIVNÍ členství města ve Svazku obcí Jilemnicko, Svazku
obcí Krkonoše, Vodohospodářském sdružení Turnov, Sdružení obcí Libereckého kraje, Euroregionu NISA, MAS „Přijďte pobejt!“, další spolupráce a partnerství s polským městem
Wojcieszów.
9) PODPORA činnosti neziskových organizací prostřednictvím
grantů města, podpora kulturních a sportovních akcí, vytváření podmínek pro jejich pořádání.
10) ZASTUPITELSTVO rozhodující na základě logických argumentů, zkušeností a osobní odpovědnosti zastupitelů a ne
podle jejich politické příslušnosti.

Přijďte ke komunálním volbám 15. - 16. října 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ing. Petr Matyáš
Ing. Petr Štěpánek
Hana Hejralová
Eva Doubková
Ing. Jaroslav Bulušek
Mgr. Markéta Šmídová
Mgr. Jana Škodová
Ing. Miloslav Votoček
Pavel Hásek
Jan Nechanský
Antonín Blomer
Libor Plucha
Jana Brožová
Martin Gebrt
Daniel Janata

Kandidátní listina

34 let, starosta města, SLK
56 let, soukromý podnikatel, bez politické příslušností
48 let, bankovní úřednice, bez politické příslušností
36 let, učitelka v mateřské škole, bez politické příslušností
31 let, komisař, bez politické příslušností
36 let, ředitelka DDM, bez politické příslušností
31 let, učitelka na gymnáziu, bez politické příslušnosti
56 let, soukromý podnikatel, bez politické příslušností
46 let, soukromý podnikatel, bez politické příslušností
53 let, soukromý podnikatel, bez politické příslušností
39 let, vedoucí lesní správy, bez politické příslušností
43 let, soukromý podnikatel, bez politické příslušností
46 let, soukromá podnikatelka, bez politické příslušnosti
39 let, lesní, bez politické příslušnosti
39 let, soukromý podnikatel, bez politické příslušností

Věříme, že jsme Vás tímto předvolebním letákem zaujali. PŘIJĎTE NÁS PODPOŘIT!
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Vážení voliči,
v průběhu různých volebních období jste si sami ověřili, že strany, které Vám slibovaly různé volební programy a cíle jako: „Chceme
opět slyšet klapot tkalcovských strojů“, jsou nesplnitelné. Doba posunula výrobu někam jinam. Mladí v Rokytnici neseženou práci
a město se pomalu, ale jistě vylidňuje. Populace v našem městě stárne.
Není nám lhostejné, v jakém městě budeme my a naše děti žít. Dospěli jsme do věku, kdy všichni máme nějaké zkušenosti a můžeme
této společnosti a našemu městu něco dát. Nechceme již dále nečinně sedět a říkat, že někdo něco neudělal.
Lidé se snaží všemožně ušetřit, ale o to, jak jejich peníze utrácí radnice, se nestarají, proto udělejme změnu.
I za málo peněz lze z Rokytnice udělat hezké a čisté město.

Volební program TOP 09:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Zabránit nekontrolovatelnému zvyšování cen vodného a stočného. O cenách vodného a stočného musí rozhodovat zastupitelstvo, ne jen Rada VHS Turnov.
Nepřipustit bezhlavé zvyšování daně z nemovitosti, které bylo již třikrát navrhováno.
Hrozí zrušení výjezdového stanoviště záchranné služby, která sídlí u domova důchodců, a její přesun do Harrachova. Tuto službu chceme zachovat v Rokytnici z důvodu centrální a časové dostupnosti. Zefektivnit spolupráci radnice s Policií ČR.
Je důležité skloubit soužití místních občanů a turistů. I ve městě s čilým cestovním ruchem je možné žít spokojeně a klidně.
Vzhledem k zániku továren a nedostatku pracovních míst je turistický ruch jedinou cestou k prosperitě. Měl by přinést nová
pracovní místa ve službách a podpořit místní podnikatele v oblasti prodeje, restauračních zařízení, atd. Je nutné zvýšit zájem
turistů o naše město. Máme co nabídnout – Rokytnice má překrásné okolí, má výchozí postavení v poznání západních Krkonoš.
Co je zatím špatně a co chceme změnit – turisté o těchto přednostech nejsou dostatečně informováni. Proto budeme podporovat
vytvoření kvalitního turistického informačního centra pod správou radnice, aby byla zajištěna trvalá reklama a propagace našeho města.
Opravit chodníky do žulových, zámkových či jiných moderních prvků, opatřit je bezbariérovými nájezdy.
Obnovit zeleň na veřejných prostranstvích, provést výseky náletů, prosvětlit Rokytnici, otevřít výhledy na hory, vytvořit odpočinková místa a parčíky s dětskými koutky.
Neprodávat pozemek pod bývalou betonárkou v Horní Rokytnici – ponechat ho pro výstavbu objektu s komplexními službami.
Podpořit záměr vybudování denního stacionáře pro staré a nemocné občany.
Spolupracovat se základní školou. Vytvořit podmínky pro zvýšení atraktivity školy tak, aby umístění dětí v rokytnické škole
bylo pro rodiče i děti otázkou důležitosti a prestiže.
Při sportu více využívat místních přírodních podmínek. Zkrášlit okolí školy, vysázet okrasné keře. Pohled na školu nesmí být již
při příchodu stresující.
Podporovat kulturní akce, včetně divadelních představení a obnovit tradiční plesy a zábavy.
Všechny body našeho programu jsou realizovatelné s cílem zkvalitnit život všech občanů i návštěvníků města. Nejsme příznivci megalomanských projektů, jejichž příprava stojí velké peníze a nakonec končí v koších. Problémů je v Rokytnici tolik, že je všechny nelze zařadit do
programu jedné strany. Chceme reagovat na připomínky občanů v průběhu celého volebního
období a pokud občan přinese jakýkoliv podnět zastupiteli TOP 09, bude projednán v městském zastupitelstvu.

Kandidáti za TOP 09:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

PaedDr. Eva Maloňová
Libor Stober
Jan Šubrt
Bronislav Patočka
Lubomír Molnár, DiS.
Ivana Tadrová
Jana Votočková
Daniel Hák
Jana Černá
Alena Janatová
Ing. Dagmar Bíbová
Ing. Jitka Novotná, DiS.
Aleš Koníř
Petr Hančil
Vlastislav Hlava

ředitelka MŠ, 48 let, Horní Rokytnice, bez politické příslušnosti
podnikatel, 49 let, Horní Rokytnice, člen TOP 09
strojník, 59 let, Horní Rokytnice, bez politické příslušnosti
živnostník, 51 let, Horní Rokytnice, bez politické příslušnosti
zdravot. záchranář, 32 let, Horní Rokytnice, bez politické příslušnosti
OSVČ, 50 let, Františkov, bez politické příslušnosti
učitelka, 52 let, Rokytno, bez politické příslušnosti
izolatér,35 let, Dolní Rokytnice, bez politické příslušnosti
zdrav.sestra,dom.péče,54 let, Horní Rokytnice, bez politické příslušnosti
účetní,55 let, Dolní Rokytnice, bez politické příslušnosti
zaměstnanec, 52 let, Dolní Rokytnice, bez politické příslušnosti
projektantka,51 let, Horní Rokytnice, bez politické příslušnosti
podnikatel, 43 let, Horní Rokytnice, bez politické příslušnosti
ved.dřevoskladu,36 let, Horní Rokytnice, bez politické příslušnosti
živnostník, 58 let, Dolní Rokytnice, bez politické příslušnosti
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Zprávy z úřadů
ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

taktéž vyhodnoceny. Upozorňujeme tímto veřejnost,
aby směřovala své připomínky pouze k předmětu změny
č. 1 a nikoli k Územnímu plánu jako celku. Ve fázi projednání zadání bude postupováno dle ustanovení § 47 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů. Případné dotazy Vám budou
zodpovězeny na stavebním úřadu Městského úřadu v Rokytnici nad Jizerou.

MĚSTO ROKYTNICE NAD JIZEROU
Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce
ředitele „Základní školy, Rokytnice nad
Jizerou, okres Semily“
Město Rokytnice nad Jizerou v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
a v souladu s § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v souladu s usnesením Rady města Rokytnice nad Jizerou ze dne
13. září 2010, vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Základní škola, Rokytnice nad
Jizerou, okres Semily, se sídlem Dolní Rokytnice 172,
512 44 Rokytnice nad Jizerou
Bližší informace o požadavcích, náležitostech přihlášky, termínech a způsobu doručení zájemci naleznou na
www.mesto-rokytnice.cz v odbočce „úřední deska“. Případné dotazy na telefonu: 481 549 319 – Bc. Martina Šubrtová.

Termín pro odkládání nebezpečného
a velkoobjemového odpadu v rámci místního poplatku
Rada města Rokytnice nad Jizerou na svém jednání dne
13. září 2010 v souladu se článkem 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 Rokytnici nad Jizerou:
Termín:
13. října 2010 do 17. října 2010
(tj. všechny tyto dny, středa až neděle)
Provozní doba: vždy od 13.00 – 18.00 hodin.

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. 1
Zastupitelstvo města Rokytnice nad Jizerou na svém zasedání dne 3. 3. 2009 schválilo pořízení změny č. 1 Územního
plánu Rokytnice nad Jizerou. Čeho se změna č. 1 týká?
Změna č. 1 ÚP Rokytnice nad Jizerou se týká pouze
propojení dvou horských středisek Rokytnice nad Jizerou
a Harrachova prostřednictvím lanové dráhy přes Studenov
v blízkosti Janovy skály. V současné době bude projednáván
návrh zadání této změny č. 1 (návrh zadání je již na úřední
desce města), který bude po obdržení požadavků dotčených
orgánů a Krajského úřadu, podnětů sousedních obcí a připomínek veřejnosti přepracován v konečné zadání, které
bude poté předloženo ke schválení zastupitelstvu města.
Připomínky týkající se daného předmětu změny č. 1 budou

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města
Rokytnice nad Jizerou Starosta města Rokytnice nad Jizerou Ing. Petr Matyáš v souladu s § 29 zákona č. 491/2001
Sb., o olbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

OZNAMUJE

1. Volby do Zastupitelstva města Rokytnice nad Jize-

rou se uskuteční:
• v pátek dne 15. října 2010 od 14.00 do 22.00 hod.
• v sobotu dne 16. října 2010 od 08.00 do 14.00 hod.

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1:
je volební místnost v budově Městského úřadu v Rokytnici nad Jizerou, čp. 197, v I. patře, obřadní síň pro
voliče bydlící:
Dolní Rokytnice čp. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 18, 19, 20,
23, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 44, 48, 51,
54, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
78, 79, 80, 81, 82, 88, 91, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 102,
103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 113, 116, 118, 119,
120, 121, 122, 126, 127, 132, 133, 134, 135, 136, 137,
140, 142, 145, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 157,
159, 160, 161, 165, 166, 168172, 174, 176, 178, 179, 184,
186, 190, 192, 193, 194, 199, 203, 206, 207, 208, 215,
216, 217, 218, 222, 223, 224, 226, 227, 229231, 233, 234,
236, 237, 238, 241, 244, 245, 246, 251, 257, 258, 262,
265, 267, 268, 271, 272, 273, 274, 278, 282, 285, 286,
290
291, 297, 298, 299, 302, 304, 305, 306, 308, 310, 312,
314, 315, 316, 324, 327, 329, 331, 332, 333, 337, 338,
339, 341, 344, 348352, 353, 354, 355, 357, 358, 360, 361,
363, 364, 365, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376,
377, 380, 383, 384, 385, 386, 387389, 390, 391, 392, 393,
395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405,
407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416417, 418,
419, 420, 422, 423, 425, 426, 427, 428, 429, 433, 438,
439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 448, 449, 450, 452,
453, 455480, 481, 482, 484, 485, 486, 488, 489, 490, 493
Horní Rokytnice čp.
1, 2, 5, 6, 7, 18, 167, 183, 188, 191, 193, 194, 195, 196,
197, 198, 199, 201, 203, 206, 207, 209, 210, 212, 213,
216, 218, 219, 231, 241, 251, 252, 263, 278, 287, 302,
315, 319, 323, 339, 370, 371, 381, 393, 410, 417, 427,
428, 441, 449, 458, 479, 486, 492, 496508, 540, 541, 542,
543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553,
554, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 591, 592593,
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505, 506, 510, 512, 513, 515, 517, 518, 519, 520, 521,
22, 523, 524, 525, 527, 528, 530, 531, 532, 533, 534, 535,
536, 537, 538, 539, 555, 564, 565, 566, 567, 568, 569,
573, 576, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586,
587, 588, 590, 594, 595596, 597, 598, 599, 601, 602, 603,
604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 612, 613, 614, 615,
618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625626, 627, 628, 629,
630, 632, 633, 634, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 645,
650, 653, 655, 656, 659, 660, 661, 665, 670672, 676, 677,
678, 679, 687, 688, 696, 698, 699, 700, 701, 715
Rokytno čp.
7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 28, 29, 31, 32, 46, 47,
59, 60, 65, 68, 80, 81, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 145, 157
Františkov čp.
3, 20, 31, 37, 38, 42, 47, 50, 56, 59, 62, 63, 71, 80, 81, 82

617, 643, 644, 646, 647, 648, 649, 663, 667, 668, 669,
675, 704
Studenov čp. 9, 19
Hranice čp. 11, 14, 46
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost ve sportovní hale TJ Spartak v Horní
Rokytnici čp. 461, pro voliče bydlící:
Horní Rokytnice čp.
4, 9, 15, 19, 24, 28, 29, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 45, 46,
47, 50, 53, 59, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 79, 80, 82,
83, 84, 86, 87, 89, 90, 93, 95, 101, 109, 118, 127, 129,
135, 140, 141, 143, 144, 146, 147, 148, 150, 152, 153,
154, 156, 1157, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 170, 171,
174, 176, 177, 178, 179, 182, 200, 204, 225, 228, 229,
233, 239, 244, 247, 249, 250, 253, 256, 259, 261, 262,
268269, 271, 274, 275, 277, 281, 283, 286, 288, 289, 292,
293, 296, 298, 300, 307, 311, 316, 321, 322, 325, 326,
327, 328, 331, 334342, 345, 350, 352, 363, 364, 366, 376,
379, 386, 387, 389, 394, 395, 396, 399, 408, 409, 411,
418, 429, 431, 432, 433, 436, 438444, 445, 446, 447, 448,
453, 456, 459, 461, 463, 465, 467, 473, 474, 477, 480,
481, 482, 484, 485, 489, 491, 493, 494, 499, 501503, 504,

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou
oprávněni volit na území České republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem
voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.

RM schválila:

- provedení rekonstrukce a restaurování pamětního kříže
v Dolní Rokytnici u čp. 142 za cenu 38.500,- Kč společnosti Restaurátorství a pozlacovačství s.r.o., Nové Město nad
Metují.
- smlouvu o právu umístit stavbu vodovodního potrubí DN 80,
kabelového vedení elektro AYKY 4x16 a kabelového vedení pro ovládání a signalizaci, které jsou součástí stavby:
„Technické zasněžování a retenční nádrž v lyžařském areálu Pařez na pozemcích parc.č. 1961/1, 2962/1, 1959/3,
1956/2, 1959/1, 3079/1, 1947/1 a stp.č.998/1 a 348 v k.ú.
Dolní Rokytnice“ do pozemku parc.č. 3079/1 v k.ú. Dolní
Rokytnice (investor: Jindřich Palme, Dolní Rokytnice 26,
512 44 Rokytnice n.Jiz.) a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
- termín konání veřejného zastupitelstva města dne
29. 9. 2010 a zároveň schvaluje předběžný program jednání.
RM vzala na vědomí informaci o odstoupení Mgr. Miroslava
Boudy z funkce ředitele Základní školy, Rokytnice nad Jizerou, okres Semily, a to k datu 30. 12. 2010.
RM schválila v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášení
konkurzu na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace
„Základní škola, Rokytnice nad Jizerou, okres Semily“ a pověřuje Bc. Martinu Šubrtovou přípravou textu konkurzního řízení
a zasláním žádosti o nominaci členů do konkurzní komise na
obsazení funkce ředitele Základní školy Rokytnice nad Jizerou, a to ze strany České školní inspekce, Krajského úřadu Libereckého kraje, Základní školy Rokytnice nad Jizerou a Školské rady Základní školy Rokytnice nad Jizerou.

Z činnosti zastupitelstva města:

ZAKÁZANÉ OVOCE NEJVÍCE CHUTNÁ?
Ano, říká se to a nejspíš tomu tak bude. K tomuto poznání
jistě došla i skupina zastupitelů města Rokytnice nad Jizerou,
která se v letních dnech zúčastnila poznávací pochůzky po
hřebenech Krkonoš. Tuto akci pro místní zastupitelstvo zorganizoval ředitel KRNAPu pan Jan Hřebačka a k němu se připojilo ještě několik botaniků a geomorfoložka KRNAPu, která je
skutečnou znalkyní Krkonoš.
Dostali jsme se do míst, kam normální smrtelník nevstoupí
svou nohou, byli na to patřičně pyšní, ale především nadšení tím vším, co jsme viděli a dozvěděli se. Vegetací jsou vrcholky Krkonoš vlastně arkto-alpínskou tundrou. Poznali jsme
unikátní chráněné rostliny, seznámili se i s problémem uměle
vysazovaných klečí v minulém století (což se týká např. i Lysé
hory), které zabírají prostor jiným vzácným rostlinám a svou
přítomností je vlastně ohrožují. Zašli jsme k překrásným rašeliništním jezírkům, o jejichž existenci poblíž pramene Labe
jsme dosud ani nevěděli. Došlo i na diskuzi ohledně provozu lanové dráhy a zdá se bohužel, že toto bude ještě běh
na dlouhou trať. Každopádně tato exkurze do krásné přírody
a s odborným výkladem byla pro nás neopakovatelným zážitkem.
Pozvání od pana ředitele KRNAPU přijali: starosta P. Matyáš,
místostarosta P. Kadavý, zastupitelé: B. Nechanická, M. Jína,
M. Hanč a J. Vávrová a přidali se i 2 mladí zájemci z řad studentů (a třeba budoucích zastupitelů?).
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J. Vávrová

PODĚKOVÁNÍ - Povodně v Libereckém kraji v srpnu 2010
Vážení spoluobčané,
jistě jste všichni zaznamenali katastrofální povodně, které
postihly začátkem srpna Liberecký kraj, a to především oblast
Frýdlantska. V této souvislosti bych chtěl na stránkách našeho Zpravodaje velmi poděkovat všem občanům Rokytnice,
kteří se aktivně zapojili do likvidace následků povodňových
škod a všem dalším, kteří jakoukoliv formou (finanční pomocí,
věcnou pomocí atd.) pomohli lidem postiženým touto katastrofou. Kdo na vlastní oči neviděl rozsah této povodně a její
zničující následky, nedokáže si představit, v jaké složité situaci se města, obce a především jejich obyvatelé nacházejí
a ještě dlouhou dobu nacházet budou. I když jsem mnohokrát
zaslechl sebeuklidňující „ještě že žijeme na horách a velká
voda nám nehrozí“, nevěřte tomu. Pokud by u nás v Rokytnici
napadlo během 24 hodin přes 200 l vody na metr čtvereční,
stejně jako na Frýdlantsku, bylo by údolí Rokytnice a okolí
všech drobných vodních toků poničeno a zdevastováno vodou
úplně stejně jako na severu Čech. I z tohoto důvodu si velmi
cením všech, kteří postiženým oblastem pomohli, protože nevíme, kdy budeme pomoc druhých potřebovat sami.
Konkrétně se pomoci postiženým oblastem z Rokytnice
nad Jizerou účastnili:
• Město Rokytnice nad Jizerou – zřízena finanční sbírka na
pomoc obci Heřmanice
• Základní škola Rokytnice nad Jizerou, žáci 9. třídy a jejich doprovod – finanční sbírka do kasiček na pomoc obci
Heřmanice
• Jednotka sboru dobrovolných hasičů – pomoc při likvidaci
následků povodní
• Horská služba okrsek Rokytnice – pomoc při likvidaci následků povodní
• Firma ROTES, s.r.o. - pomoc při likvidaci následků povodní
• TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, o.s. - sbírka materiální
pomoci pro město Raspenava ve dnech 10. 8. 2010 a další
13. 8. 2010
• Církev adventistů s.d. - materiální sbírka na pomoc postiženým povodněmi
• a mnozí další, kteří jako dobrovolníci pomáhali v postižených oblastech a kteří poskytli materiální nebo finanční
pomoc.
DĚKUJEME!
starosta města - Ing. Petr Matyáš

STÁLE JEŠTĚ MŮŽETE POMOCI!
Město Rokytnice nad Jizerou oznamuje konání veřejné
finanční sbírky za účelem zmírnění následků živelné pohromy - povodně 2010 v Libereckém kraji
Název sbírky:
Pomoc obci Heřmanice, IČ: 00672068, postižené povodní

číslo účtu: 43-7563270217/0100

Finanční prostředky můžete převést nebo v hotovosti
vložit na účet č. 43-7563270217/0100 vedený u Komerční
banky a.s.. Finanční sbírka potrvá do konce roku 2010.
Vybrané finanční prostředky budou průběžně předávány
přímo zástupcům obce Heřmanice.
Veřejná sbírka je povolena rozhodnutím Krajského úřadu
Libereckého kraje ze dne 10. 8. 2010, kterým je rovněž
stanoven den zahájení sbírky na 14. 8. 2010.

Ke dni 13. 9. 2010 bylo vybráno 73

081,19 – Kč.

Pomoc jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Rokytnice nad Jizerou při odstraňování následků povodní na Frýdlantsku
v srpnu 2010
8. 8. – 11. 8. 2010 obec Heřmanice
V neděli 8. 8. 2010 v 18 hodin byla JSDH Rokytnice nad Jizerou vyzvána ze strany operačního střediska HZS LK, aby v co
nejkratší době vyjela s technikou Avia DA 12, Tatra T 148 CAS
32 a dalším potřebným vybavením (především čerpadly)do oblasti Frýdlantska, konkrétně do obce Heřmanice u Frýdlantu.
Na základě této výzvy bylo sestaveno sedmičlenné družstvo
ve složení Chomanič Zdeněk, Smola Petr, Horn Karel, Mrázek
Karel, Matyáš Petr, Večerník Luboš a Metelka Pavel.
Byla připravena technika a vybavení, zajištěny zásoby PHM,
nakoupeno jídlo, balená voda, desinfekční a hygienické prostředky a jednotka v 19.45 odjela ze základny. V Příchovicích
jsme se připojili k JSDH Vysoké nad Jizerou a společně v koloně jsme pokračovali do Heřmanic. Vzhledem k tomu, že nebyly průjezdné téměř žádné příjezdové komunikace do obce,
hledali jsme delší dobu přístupovou komunikaci použitelnou
pro naší těžkou techniku. Nakonec nás navedl dobrovolný hasič z Heřmanic na motocyklu, a to po nepoužívané lesní cestě
přes uzavřený kamenolom.
Po příjezdu na místo jsme se nahlásili starostovi obce a ubytovali se na obecním úřadě, který nebyl, jako jeden z mála
objektů, povodní zasažen. Obecní úřad sloužil jako krizový
štáb, centrum humanitární pomoci, ubytovna pro hasiče a to
včetně místních hasičů, kteří měli vytopené vlastní domy.
Vlastní zásah jednotka zahájila v pondělí 9. 8. 2010
v 7.00 hodin. Po obhlídce škod se starostou obce byla jednotka vyslána do horní části obce do objektu sklárny, aby pomáhala s vyklízením a zabezpečením objektu. Vzhledem k tomu,
že byla v obci stržena většina mostů a chyběla i část páteřní
komunikace, musela naše technika přejíždět z jedné části
Heřmanic do druhé přes sousední obec Dětřichov. V objektu
sklárny členové jednotky prováděli zajištění podemletých základů pomocí lomového kamene. Poté se postupně přemístili
po proudu potoka vyklízet zatopený rodinný dům. Po vyklizení
vybavení zničeného vodou a nánosů bahna se postupně vyplachovali všechny místnosti vodou.
Dále členové jednotky pokračovali po proudu potoka a pomáhali uklízet naplavený materiál ze zahrad domů, odklízeli
přístupy k domům, čerpali sklepy rodinných domů, čerpali
studny rodinných domů, prováděli čištění studní a místností
v objektech čistou vodou z naší cisterny, pomáhali s manipulací a výdejem balené vody pro obyvatele a zasahující. Ve
21.30 hodin byly práce ukončeny.
V úterý 10. 8. 2010 pokračovala jednotka od 7.00 hodin
s činnostmi jako předešlý den. Současně jsme pomocí naší
cisterny zajišťovali ze sousední obce Kunratice dopravu užitkové vody do centra v objektu Celní správy, kde bylo zajištěno
ubytování a stravování pro všechny zasahující. V 18 hodin tři
členové jednotky s cisternou odjeli z místa zásahu zpět do Rokytnice. Ostatní členové pokračovali opět do večerních hodin
s čerpáním sklepů a odklízením naplavenin.
Ve středu 11. 8. 2010 dostala naše jednotka za úkol opět
odčerpávat vodu a vyklízet bahno ze sklepů rodinných domů
ve spodní a střední části obce a zajistit vyčištění studní v objektech. Další úkol byl odčerpávání vodních lagun, které po
povodni zůstaly v blízkosti objektů. V 18 hodin odjela z Heřmanic zbývající část jednotky zpět do Rokytnice.
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13. 8. – 16. 8. 2010 město Raspenava
V pátek 13. 8. 2010 v 11.30 hodin byla JSDH Rokytnice nad
Jizerou opět vyzvána ze strany operačního střediska HZS LK,
aby v co nejkratší době vyjela s technikou LIAZ CAS 24 a dalším
potřebným vybavením (zejména motorové pily, rozbrušovací
pily a čerpadla) do města Raspenava. Na základě této výzvy
bylo sestaveno čtyřčlenné družstvo ve složení Slavík Pavel,
Volf Zdeněk, Smola Petr, Vlas Zdeněk, které ve 13 hodin vyrazilo s technikou do Raspenavy. Po příjezdu na místo zásahu
jsme se nahlásili na štábu, kde byla naše jednotka přidělena
do úseku č. 2. Velitel úseku nám zadal vyčistit koryto u propustě. Naplavené hromady dřeva byly páleny, ostatní odpad
byl vytříděn a připraven na krajnici komunikace k odvezení.
V sobotu 14. 8. 2010 byla jednotka opět přidělena do úseku č. 2. Dostali jsme za úkol čistit prostor od komunikace ke
korytu řeky bez pálení. V poledne dva členové začali odčerpávat vodu od domu, která sákla do sklepu domu a dále jsme
odčerpávali vodu ze studny. Dva členové pokračovali v čištění
prostoru u koryta řeky.
V neděli jsme dostali v úseku č. 2 za úkol odstranit nános
a zprůchodnit propust, kdy voda z laguny začala ohrožovat
obytné domy. Za pomoci techniky jsme vyčistili nahromaděný materiál před propustí a poté jsme se za pomoci „krtka“
snažili prorazit ucpané zatrubnění. I když se propust podařilo
zprůchodnit jen částečně, voda z laguny začala odtékat. Dále
jsme prováděli čištění a mytí obytných místností a studny
domu Luh 13. Ve 20.30 se jednotka vrátila zpět na základnu.
Za JSDHO Rokytnice nad Jizerou
Volf Zdeněk, Matyáš Petr

Pomoc Horské služby okrsku Rokytnice při
odstraňování následků povodní
na Frýdlantsku v srpnu 2010
Také Horská služba Rokytnice byla nasazena na odstraňování povodňových škod v Libereckém kraji v období od
10. do 12. srpna 2010. V pondělí 9. 8. odjela naše skupina 5-ti
členů HS Rokytnice do Bedřichova v Jizerských horách,odtud
jsme spolu s dalšími kolegy vyráželi do postižených oblastí.
Naše skupina měla k dispozici jedno terénní auto s přívěsem
a čtyřkolku.
V úterý 10. 8. jsme pracovali v obci Heřmanice na Frýdlantsku. Jednalo se o odklízecí práce. Naše technika byla k dispozici i zdravotnické záchranné službě.
Další den jsme byli Policií ČR požádáni o pomoc při hledání
tří pohřešovaných osob. Naším úkolem bylo prohledání koryta
a obou břehů řeky Smědé z Frýdlantu až ke státním hranicím
s Polskem. Jednalo se o pátrání v náročném a těžko přístupném terénu. Jednu pohřešovanou osobu jsme nalezli zhruba
4 km od Frýdlantu. Následně jsme zajišťovali transport ostatků z těžko dostupného terénu. Další dvě osoby byly nalezeny
Policií ČR v pořádku.
Ve čtvrtek 12. 8. jsme pracovali opět v Heřmanicích. Naším
úkolem byl svoz elektroodpadu a naplaveného dřeva z obce.
Do Rokytnice jsme se vrátili ve čtvrtek 12. srpna v pozdních
hodinách.
Za tuto pomoc patří zúčastněným členům poděkování.
Za vedení okrsku Rokytnice
Alois Hanuljak,Jan Doubek

Pomoc žáků Základní školy Rokytnice nad
Jizerou
Veřejná finanční sbírka “Pomoc obci Heřmanice“ – Ráno
7. 9. 2010 začal velmi zajímavý den. Devět dobrovolníků
z deváté třídy základní školy se nás přihlásilo na vybírání peněžních příspěvků do pokladniček na pomoc obci Heřmanice.
Sešli jsme se v půl deváté před školou. Doprovod z řad dospělých se skládal z Dany Svaté a Markéty Klicperové z DDM
a třetí skupinu doprovázela paní učitelka Vávrová.
Rokytnici jsme si rozdělili na tři části a každá skupina obešla jednu. I když nás paní učitelka Vávrová upozornila, že samozřejmě nejde o žebrání, první kroky byly těžké. Když jsme
ale oslovovali občany po desáté, už nám to takové problémy
nedělalo.
Byla to rozhodně zajímavá zkušenost a chci poděkovat těm,
kteří něčím přispěli, byli milí a věřili nám. Určitě je to pro
dobrou věc. Byla to pro nás nová zkušenost a setkali jsme se
s různými názory. Také chci poděkovat pani učitelce Vávrové,
že naši skupinu vozila autem do vzdálenějších oblastí a že
spolu s Danou a Markétou nám udržovaly dobrou náladu, když
jsme někde neuspěli. A nakonec i velký dík městu, že tuto
sbírku vůbec zorganizovalo (a ne jen proto, že jsme se ulili
ze školy). Doufám, že takovou pomoc my nikdy potřebovat
nebudeme.
Jen pro zajímavost, vybrali jsme neuvěřitelných 13.492,Kč. Povodní postižená obec Heřmanice naši snahu a pomoc
určitě ocení.
Tereza Kynčlová
Tentokrát bych se ráda k veřejné sbírce vyjádřila též pohledem zúčastněného, ale jen v roli doprovodu.
Děti, které se do této akce dobrovolně přihlásily, ať již
v červnu, kdy jsme s pomocí Adry chtěli přispět povodněmi
postiženým obcím na Moravě, nebo nyní, kdy jsme se chtěli
podílet na příspěvku města Rokytnice povodněmi postiženým
Heřmanicím, mají můj upřímný obdiv.
Není vůbec jednoduché vyrazit do terénu a oslovovat občany, tím spíš, když mají ještě o něco žádat. Zvládly to však bravurně, ač občas mi jich bylo líto. To ve chvílích, kdy se setkaly
s nepříjemnými, zápornými reakcemi. Vím, asi téměř každý
z nás již přispěl dříve nebo jinou formou, ale vše se dá říci
mnoha způsoby. Přístup občanů byl velmi různorodý a slyšeli
jsme „ano, ano, rádi dáme“(a to často i od ne tolik majetných
důchodců), ale i reakce silně odmítavé. Pro konkrétní představu bych ráda popsala naprosto rozdílný postoj vedoucích
pracovníků dvou největších fungujících firem v Rokytnici. Na
jaře jsme s pokladničkou zašli i do Eprony. Jediný z celého
podniku, kdo na povodně přispěl, byla paní vrátná, protože se
děti dál již nedostaly, a byla jsem svědkem toho, jak děti byly
slušnou formou vlastně vyhozeny. Moc je to mrzelo, tím spíš,
že rodiče některých dětí zde pracují, o sbírce věděli a čekali na nás. Odcházeli jsme s podivnými pocity, ale našli ještě
odvahu zkusit štěstí v RTK. A tam – byli jsme velmi přívětivě
přivítáni, vedoucí zajistili, aby i zaměstnanci z provozu mohli
svou troškou přispět, a od majitele podniku jsme dostali do
sbírky opravdu pěkný finanční dar. A tak je vidět, jak rozdílný
přístup za stejných podmínek lidé mohou mít.
Teď v září jsme do Eprony už ani nešli. A v RTK nás opět
neodmítli, děkujeme!
Taktéž děkujeme srdečně i všem, kteří k drobné minci
přidali i úsměv na povzbuzení. Díky firmě Rotes, která též
přispěla, i když víme, že právě oni již velmi pomohli v zaplavených oblastech stroji i pomocnýma rukama hned v prvních
chvílích, kdy to bylo třeba.
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Děti vzaly své poslání velmi zodpovědně, a tak s výběrem
začaly většinou ve svých rodinách a kromě Terezy Kynčlové byl
mezi svými blízkými jednoznačně nejúspěšnější Tomáš Červinka. Díky! Děkuji však i všem dalším žákům 9. třídy (Lukáš
Hájek, Andrea Hynková, Kristýna Konířová, Dominik Pokorný,
Anežka Slivková Petr Udatný a Libor Votoček) a věřím, že tato
snaha pomoci v nouzi je bude provádět i dalším životem.

Humanitární sbírka
Ve dnech 26. a 27. srpna 2010 uspořádalo město Rokytnice nad Jizerou humanitární sbírku starého nepotřebného textilu pro Diakonii Broumov. Sbírka byla velmi
úspěšná a diakonie si odvezla dvě velká nákladní auta.
Všem občanům moc děkujeme a budeme se snažit na
jaře sbírku opakovat.

Jarmila Vávrová

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY - Jilemnice
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátky od 8. 00 – 12. 00 hodin
Říjen 2010
2. - 3. 10. 2010

23. - 24. 10. 2010

MUDr. Marta Jagiellová

5. května 64, Turnov, tel. 481 324 833

9. - 10. 10. 2010

28. 10. 2010

MUDr. Jaroslav Hošek

Rovensko pod Troskami 219, tel. 481 382 372

16. - 17. 10. 2010

MUDr. Hana Mrenicová

5.května 521, Turnov, tel. 481 323 123

MUDr. Miloš Dědek

Nádražní 1296, Turnov, tel. 481 324 282

30. 10. - 31. 10. 2010 MUDr. Marie Štejfová

MUDr. Renata Holasová

Bezručova 788, Turnov, tel. 481 320 055

Přepeřská 120, Turnov, tel. 481 324 956

Aktuální informace získáte na webových stránkách Libereckého kraje, Odbory, odboru zdravotnictví na adrese www.kraj-lbc.cz.

Čistá Jizera Rokytnice nad Jizerou – 09/2010
Vážení občané Rokytnice nad Jizerou,
i nadále pokračují práce na výstavbě kanalizací, vodovodů, vodojemů a komunikací v rámci akce Čistá Jizera. Co se
týká prostavěných metrů, postoupila akce již do druhé poloviny celkového objemu prací. Práce probíhají na některých
úsecích oproti harmonogramu stavby se zpožděním. Situaci
komplikuje skalní podloží, stávající podzemní zařízení, rovněž dopravní obslužnost.
Od pátku 24. 9. 2010 bude probíhat po dokončení dalších
úseků asfaltování komunikací. V Dolní Rokytnici na komunikaci po řadu D1, D1-1, D3, A5 (Solido, archiv), Ab, rovněž proběhne oprava asfaltu v úseku D1 (cca 10m). V Horní Rokytnici
po řadu J1, propoj z A14 na A15, A13, A13-1, A13-2, dále rýha
po vodovodu HP2 na Horním náměstí. Další asfaltování proběhne v době od 4. – 15. 10. 2010.
V současné době se pracuje na následujících staveništích:
Dolní Rokytnice – Zimní Strana C1, Letní Strana – D2-1,
A5a – Ab (přes Huťský potok)
Horní Rokytnice – nad radnicí kanalizace F a F2 včetně
vodovodu HV1 a HV1-1, kanalizace CH1 včetně vodovodu nad
A clubem, Berlín – protlak kanalizace A9 a vodovodu R3, vodovod HP2-1 nad Epronou, vodovod HP2 na Horním náměstí.
U vodojemů na Letní i Zimní Straně se provádějí terénní
úpravy, rovněž se realizuje přívod potrubí do obou VDJ včetně odpadního potrubí. Technologicky i stavebně jsou oba VDJ
dokončeny. Zprovoznění obou VDJ bude v první polovině 2011
po propojení potřebného vodovodního potrubí a vodovodních
přípojek.

V letošním roce byly opraveny mosty Archiv, Korej, A club,
nyní jsou již průjezdné, rovněž byla realizována opěrná zeď
v Dolní Rokytnici na Letní Straně. V současné době se pracuje
na opravě mostu u Zemexu a u RTK (Lyžařská cesta), práce
budou dokončeny do konce září 2010.
K zahájení ještě v letošním roce:
Během letošního podzimu proběhne ještě realizace kanalizace Aa v Dolní Rokytnici, dále kanalizace I2 včetně vodovodu
v Horní Rokytnici nad zdravotním střediskem. Rovněž bude
dokončen koncový úsek kanalizace K5 v Rokytnu.
Stavební práce budou z časových důvodů pokračovat v zahájených lokalitách až dokud to dovolí počasí.
Informace o zprovoznění kanalizace a vodovodu:
V případě, že jste již po zprovoznění kanalizace (vodovodu) při akci Čistá Jizera realizovali kanalizační (vodovodní)
přípojku, máte uhrazený poplatek za veřejnou část přípojky
a uzavřenou smlouvu na stočné (vodné), nebo v případě, že
Vaše nemovitost byla napojena již při stavbě prováděcí firmou, berte dále uvedené informace jako bezpředmětné.
V současné době je již možné napojení objektů na následujících kanalizačních a vodovodních řadech:
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Kanalizační řady:
Dolní Rokytnice:

B, B1, B1-1, B1-2
A3, A3-1
D, D1 (od mostu u archivu od č.p. 223

po křižovatku mezi č.p. 59 a 60), D1-1 (od č.p. 204 k č.p. 263
– jedná se o úsek mezi dolní a horní komunikací), Da, D3
Ab, Ab1, G2
A4, A4a, A4b, A5 (od mostu u archivu
od č.p. 142 do křižovatky na Zimní Stranu u č.p. 373), A5-1,
C1
Horní Rokytnice:
Rokytno:

A10, MŠ – HR, I, I1, A14
F1, Ac, CH2, K1-1
K, K5 (od č.p. 17 po č.p. 31)

Vodovodní řady:
Horní Rokytnice:
Rokytno:

R5, R6, R6-1
HP1

Kanalizaci a vodovod již provozují Severočeské vodovody
a kanalizace a.s., oblastní závod Turnov, Kotlerovo nábřeží
2216, 511 01 Turnov.
Příspěvek za veřejnou část přípojky:
V případě, že již na zprovozněných řadech plánujete realizovat soukromou část přípojky, je nejprve nutné podepsat smlouvu o poskytnutí příspěvku s VHS Turnov (zajišťuje p. Lukáš David, tel. 725 047 943, e-mail:
asistentrokytnice@seznam.cz) a následně uhradit příspěvek
ve smlouvě sjednaným způsobem (veřejná část kanalizační
přípojky ve výši 4.000,-Kč, veřejná část vodovodní přípojky ve výši 3.000,-Kč). Pokud byla projektová dokumentace
zpracována, obdržíte ji po uhrazení již zmiňovaného příspěvku. V případě změn v trasách přípojek nebude již nová dokumentace zpracována, změna bude dokreslena do původní
dokumentace. Po dokončení celé stavby (předpoklad podzim
2011) obdržíte situaci geodetického zaměření veřejných částí
přípojek podle skutečnosti (nutno vyzvednout v kontaktním
místě v Rokytnici).
V případě dodatečně zřízených přípojek je postupováno individuálně s ohledem na skutečně vynaložené náklady stavby.
Rovněž je třeba, aby si vlastník napojované nemovitosti minimálně projednal souhlasy od vlastníků přípojkou dotčených
pozemků. Konkrétní postup je vhodné konzultovat s panem
Davidem.
Realizace soukromé části přípojky:
Po položení hlavního řadu nového kanalizačního nebo vodovodního potrubí a veřejných částí přípojek následuje realizace
soukromé části přípojky přes Váš nebo jiný dotčený pozemek.
Soukromou část přípojky si hradí v plné výši vlastník napojovaného objektu. Způsob realizace jednotlivých soukromých
částí domovních přípojek (dodavatelsky nebo svépomocí) je
na rozhodnutí vlastníků napojovaných nemovitostí. Dovolujeme si Vás však upozornit, že i soukromá část přípojky by měla
být provedena v odpovídající kvalitě – realizujete si jí sami
pro sebe. Provedení je vhodné předem konzultovat s odborníkem – se zástupcem provozovatele, zhotovitele veřejné části
přípojky, nebo zástupcem správce stavby.
Pro realizaci soukromé části přípojky je nutné připravit
výkop, následně podsyp, následuje pokládka a instalace potrubí. Před zakrytím výkopu musí být bezpodmínečně provedena kontrola přípojek zástupcem provozovatele – zajišťuje Ing. Aleš Sirůček, tel: 481 522 328, 606 786 230, e-mail:
ales.sirucek@scvk.cz, nebo jím pověřený pracovník, který
také zaznamená stav vodoměru pro zahájení platby stočného. Výkop se může zahrnout až poté, co oprávněný pracovník
SčVK zkontroluje provedení přípojky (zejména montáž potrubí, propojení a skutečnost, jestli jsou do kanalizační přípojky

napojeny pouze splaškové vody) – obdržíte protokol. Konečné
propojení přípojek s hlavním kanalizačním nebo vodovodním
řadem (uvedení přípojky do užívání) může být provedeno až
po zprovoznění hlavního řadu, což v tomto případě již nastalo.
Po propojení kanalizační přípojky je nutné provést změnu
užívání septiku – po vymytí ho lze zanechat jako jímka na dešťové vody, nebo se může úplně zrušit (zasypat zhutnitelným
materiálem).
V případě vodovodní přípojky platí, že na rozvod vnitřní
instalace nesmí být připojen jiný zdroj vody. Pokud má nemovitost vlastní zdroj, vnitřní rozvody musí být zcela fyzicky
odděleny.
Smlouva stočné / vodné:
Následuje u kanalizační přípojky sepsání Smlouvy o vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace. Tento dokument musí sepsat každý vlastník nově napojované nemovitosti v kontaktním místě provozní společnosti (Severočeské
vodovody a kanalizace – SčVK, a.s. Teplice) na Kotlerově nábřeží č.p. 2216 v Turnově. Smlouva se sepisuje v zákaznickém
centru – paní Věra Mitlenerová a paní Ivana Kopecká. Vyplňovat tyto doklady individuálně doma není z hlediska kontroly
údajů možné.
K jejich sepsání si musíte přinést projektovou dokumentaci, kterou obdržíte po uhrazení paušálního příspěvku,
doklad o kontrole přípojky před zasypáním od Ing. Sirůčka
SčVK, občanský průkaz, výpis z katastru nemovitostí, který
potvrzuje Vaše vlastnictví napojované nemovitosti (kvůli výpisu není zapotřebí navštěvovat katastrální úřad – pro tento
účel bude postačovat informativní výpis z internetu, pokud
k internetu nemáte přístup, požádáte o nahlédnutí do katastru přímo při sepisování žádosti u provozovatele). K sepsání
smlouvy bude navíc potřeba číslo účtu nebo SIPA, odkud bude
realizována platba stočného a stav počítadla vodoměru. Pokud
má napojovaný objekt více vlastníků, dostaví se k sepisování
většinový vlastník nebo jiný vlastník, zplnomocněný ostatními
- plná moc nemusí být úředně ověřena. Toto se netýká objektů, které jsou ve společném vlastnictví manželů – v tomto
případě může s provozovatelem jednat jeden z manželů.
V případě, že majitel nemovitosti napojované na kanalizaci je již odběratelem pitné vody, přinese si pouze doklad
o provedené kontrole SčVK, a.s., projektovou dokumentaci
a občanský průkaz.
Výše uvedené platí i pro nové vodovodní přípojky, zde ale
uzavíráte Smlouvu na dodávku pitné vody.
Od září do listopadu 2010 budou v Rokytnici nad Jizerou
1 x měsíčně probíhat v kontaktním místě pro Čistou Jizeru
úřední hodiny SčVK, a.s., kde bude možné uzavřít smlouvu na dodávku pitné vody (vodné) a smlouvu pro odvádění
odpadních vod (stočné) - dosud možné pouze v Turnově.
Termíny v Rokytnici nad Jizerou, Dolní č.p. 154 (bývalá
cukrárna u Nechanických):
• pátek 24.9. 2010 v době od 16.00 - 19.00 hod.
• pátek 15.10. 2010 v době od 16.00 - 19.00 hod.
• pátek 5.11. 2010 v době od 16.00 - 19.00 hod.
S realizací kanalizačních přípojek a jejich využitím je samozřejmě spojeno také účtování tzv. stočného. V případě, že
majitel objektu napojovaného na kanalizaci není odběratelem pitné vody z veřejného vodovodu a odebírá vodu z vlastního zdroje, stává se plátcem pouze stočného. Poplatek za
odvádění odpadních vod byl doposud prováděn paušálním poplatkem, který se odvíjel od vybavenosti daného objektu, od
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počtu osob v domácnosti a průměrné spotřeby vody na obyvatele za rok v dané lokalitě – na základě tzv. směrných čísel
roční potřeby vody.
Od letošního roku dochází ke změně, smlouvy na paušální poplatky již budou uzavírány pouze v minimálních případech. Měření stočného již bude prováděno na základě
osazeného vodoměru. Po uzavření smlouvy na stočné Vám
pracovník SčVK, a.s. za úhradu namontuje vodoměr (vodoměr
zůstane v majetku VHS Turnov). Ve většině případů bude vodoměr namontován přímo do objektu. U některých připojení
bude nutné umístit vodoměr do vodoměrné šachty (vodoměrnou šachtu zajišťuje vlastník připojované nemovitosti na své
náklady) – a to v případech, kdy není možné osadit vodoměr na
stávající vnitřní rozvod vody z technických nebo prostorových
důvodů. Pracovník SčVK, a.s. posoudí stav na místě a rozhodne o použití vodoměrné šachty, případně o uzavření smlouvy
na stočné paušálním poplatkem. Standardní vodoměrná šachta pro domovní přípojky od dimenze 32 mm je kruhová nebo
obdélníková plastová šachta. Kruhová o vnitřním průměru
1,2 m, obdélníková o vnitřních rozměrech 0,9 m x 1,2 m. Jiný
rozměr nebo typ šachty musí být projednán a odsouhlasen
s provozovatelem.
V případě, že majitel nemovitosti napojované na kanalizaci
je již odběratelem pitné vody – má uzavřenou smlouvu na
odběr pitné vody se současným smluvním provozovatelem SčVK, a. s., bude uzavřena nová smlouva (nahrazující původní) pro odběr pitné vody a odvádění odpadních vod do veřejné
kanalizace.
Cena vodného a stočného v roce 2010:
Vodné		
39,16 Kč včetně DPH / m³
Stočné		
30,61 Kč včetně DPH / m³
--------------------------------------------------------------Celkem
69,77 Kč včetně DPH / m³
Jménem celého realizačního týmu Vám děkujeme za pochopení a omlouváme se za ztížené životní podmínky a komplikace způsobené stavbou.
Andrea Bímová,
investiční technik VHS Turnov, 09/2010

KONCESNÍ PROJEKT PRO DODÁVKY VODY NA
TURNOVSKU A SEMILSKU ÚSPĚŠNĚ SPUŠTĚN
Vodohospodářské sdružení Turnov úspěšně vybralo provozovatele vodohospodářského majetku v regionu.
V úterý 31. srpna 2010 podepsal předseda Vodohospodářského sdružení Turnov (VHS Turnov) Milan Hejduk koncesní
smlouvu na provozování vodohospodářského majetku v regionu Turnovska a Semilska se společností Severočeské vodovody
a kanalizace, a.s., která je součástí skupiny Veolia Voda Česká
republika. Koncesní smlouva je uzavřena na dobu deseti let
a obyvatelům dotčených obcí přinese významné zkvalitnění
služeb bez výrazného dopadu do cen vodného a stočného.
„Tímto aktem byl úspěšně završen jeden a půl rok intenzivní práce VHS Turnov, konsorcia společností FACILITY, WOLF
THEISS a VRV a Státního fondu životního prostředí na přípravě a realizaci tohoto typu PPP projektu, díky kterému jsme
získali spolehlivého partnera pro zajištění dodávky vody pro
naše obce,“ řekl k podpisu smlouvy předseda VHS Turnov Milan Hejduk.

V rámci koncesního řízení obdrželo VHS Turnov celkem
tři nabídky. „Klíčovou roli pro uzavření všestranně výhodné koncesní smlouvy hrálo dostatečné množství soutěžitelů
a vhodné rozdělení rizika poptávky mezi VHS Turnov a provozovatele,“ uvedl vedoucí poradenského konsorcia Jan Kincl
z poradenské společnosti FACILITY. „Proces soutěže o koncesi
na tento druh služeb a samotná koncesní smlouva představují
v našem prostředí zásadní právní inovaci,“ dodala advokátka
společnosti WOLF THEISS Lenka Krutáková.
Na přípravu koncesního řízení i jeho průběh dohlížel Státní
fond životního prostředí, který VHS Turnov poskytl dotace na
rozvoj vodohospodářské infrastruktury v rámci akce Čistá Jizera. Nižší cena vodného a stočného pro konečné odběratele,
vyšší standard pro poskytování služeb, transparentní nastavení ceny, dostatek zdrojů pro obnovu, soutěž o nejlepší nabídku. To jsou hlavní efekty právě skončeného výběrového řízení
na nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury na
Turnovsku. „Tento projekt je praktickou ukázkou toho, že
aplikací podmínek přijatelnosti Operačního programu Životní prostředí lze docílit uvedených výsledků“, uvedla Lenka
Brandtová, tisková mluvčí Státního fondu životního prostředí
ČR. Koncesní smlouvu posvětilo také Ministerstvo financí.
„Stejně jako u Čisté Jizery jsme i v případě koncesního řízení první, kdo náročným soutěžním řízením za stálého schvalování centrálních institucí prošli. Koncesní řízení
v souladu s pravidly EU je novinka, všichni se to učí za pochodu,“ vysvětlil předseda VHS Milan Hejduk. Podle něho se rada
sdružení nejdříve rozhodovala, jestli vodohospodářský majetek bude provozovat samotné VHS, nakonec ale u starostů
členských obcí převážil názor hledat nového provozovatele,
protože jinak by to znamenalo vytvořit pracovní místa zhruba
pro 100 lidí, nakoupit techniku a pronajmout kanceláře. Podle Hejduka je z právě ukončeného řízení zřejmé, že zvolená
cesta byla správná, protože nový provozovatel nabízí výborné
podmínky, které výrazně ovlivní situaci v regionu na příštích
deset let.
Koncesní řízení je obdobou veřejné obchodní soutěže, jeho
cílem bylo najít na období příštích deseti let nejlepšího uchazeče, který s využitím vodohospodářského zařízení v majetku
VHS bude odpovědný za dodávku vody do jednotlivých objektů na území sdružení a jejich odkanalizování. Jde o velmi
složitou záležitost, vždyť jen majetek, který bude nový provozovatel spravovat, je v řádu více jak miliardy korun a obrat
vodného a stočného za deset let představuje přes dvě miliardy korun.
Z hlavních informací o průběhu koncesního řízení, parametrů koncese i praktických dopadů do regionu dopadů
lze uvést:
1) Majetek, který bude nový provozovatel spravovat, je
v řádu více jak miliardy korun a očekávaný obrat vodného
a stočného za deset let představuje více jak dvě miliardy korun, což řadí tento projekt k významově rozsáhlým
a ojedinělým v regionu. Parametrově jde o zhruba 400 km
vodovodů, 210 km kanalizací, více jak sto vodohospodářských objektů; nepřetržitý provoz zajišťuje 80 zaměstnanců. Na základě 10 tisíc uzavřených smluv je zásobováno
přibližně 35 tisíc obyvatel.
2) Koncesní řízení muselo být uskutečněno nejen proto, že
končil 15letý smluvní vztah na provozování majetku, ale
současně bylo podmínkou poskytovatele dotace a českého státu i orgánů EU pro uvolnění dotačních prostředků na
akci Čistá Jizera ve výši 540 mil. Kč.
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3) Vítězná nabídka splnila představy vlastníka i státních institucí - vyšší požadovanou kvalitu i rozsah služeb, nižší
nákladovou cenu, včetně ziskové přirážky. Skvělý výsledek
byl dosažen díky skutečnému konkurenčnímu prostředí
kvalitních uchazečů. Souhrnně lze říci, že bylo dosaženo
nejlepší mezinárodní praxe v této sféře vodohospodářských činností.
4) Reálné výsledky a dopady celého řízení současně předčily
očekávání. Bude dosaženo výrazně vyšší kvality provozu,
vznikne nové zákaznické centrum v Jilemnici, bude probíhat vícečetné čištění kanalizací, větší monitoring mnoha
nových ukazatelů kvality procesu dodávky pitné vody a odkanalizování, provozovatel bude muset vložit každoročně
víc peněz do preventivních oprav a vzájemný smluvní vztah
mezi oběma smluvními partnery má zcela vyšší kvalitativní
obsah, atd. A to vše za menší nákladovou a ziskovou cenu
než v roce 2010.
5) Úprava ceny vodného a stočného pro rok 2011 bude moci
být oproti minulým letům zásadně nižší. Předběžná dohoda
starostů je navýšit cenu pouze o 2,8 až 3,9 %, a to pouze

z důvodu navýšení našeho objemu peněz na nutnou investiční obnovu a opravy existujícího zanedbaného majetku“.
Navíc je pro další roky stanoven jasný počitatelný klíč, jak
může provozovatel navyšovat své náklady a ziskovou přirážku.
6) Posun kvality v provozování vodohospodářské sítě a dlouholetý smluvní vztah přinese stabilitu do rozsáhlého území a zaměstnanost místních obyvatel, z nichž většina jsou
dlouholetými vysokými odborníky s dlouholetými zkušenostmi v oboru. Přinese současně tvůrčí spolupráci na dalších projektech VHS v příštích letech - rekonstrukce ČOV
Benecko, odkanalizování a stavba nového vodovodu v Malé
Skále, postupná obnova objektů a nejvíce poruchových
řadů, odkanalizování oblasti Potůček v Přepeřích, intenzifikace úpraven vod v Semilech a v Rokytnici nad Jizerou
i aktuálně největší - odkanalizování Rovenska pod Troskami
spojená se zásadní obnovou extrémně poruchové vodovodní sítě.

Fotodokumentace VHS
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Češi vedou
„Češi jsou letos jednoznačnou návštěvnickou jedničkou,“ potvrzuje skoro už známou statistiku letošního tuzemského turismu Klára Kroupová, ředitelka krkonošského Regionálního turistického informačního centra.
Z pečlivě vedené statistiky vyplývají následující ukazatelé:
64 % Čechů, 22 % Němci, 1 % Poláci, 9 % Holanďané, zbývající % jsou neurčení turisté. Klára Kroupová ještě doplňuje:
„Oproti například roku 2008 je nárůst Čechů, pohybujících se po Krkonoších, až opravdu překvapivý. V té době,
tedy před dvěma lety, tu byla převážná většina cizinců.“

Dalším zajímavým postřehem je obsah nákupu v informačním centru v kategorii suvenýrů. „Lidé už asi nechtějí plnit
své domácí poličky prach lapajícími maličkostmi. Nejvíce jde
na odbyt zboží, které je určené ke konzumaci jako Krakonošovy oplatky, medovina, bylinné likéry, čaje. Co však na pultě
k prodeji mezi jinak poměrně pestrou nabídkou zatím nemáme, jsou nějaké zajímavé a chutné bonbonky místní provenience,“ upřesnila K. Kroupová.

Okna v naší ZŠ
Hodně věcí je zajisté na chválení, jiné si zaslouží kritiku. Vždy je však
lepší pocit chválit. Dnes si to zaslouží nová okna na naší ZŠ. Děkuji tímto
za rodičovskou veřejnost Městskému úřadu, kterému se podařilo dosáhnout
na grant skupiny MAS „Přijdťe pobejt!“ na kompletní výměnu oken staré
budovy základní školy. Výměna jednoznačně prospěla nejen škole, ale i celé
náměstí dostalo veselejší ráz. Ještě jednou děkujeme všem z městského
úřadu za jejich práci.
rodičovská veřejnost
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Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2010/2011
Zájmový útvar (ZÚ)

Třída

Vedoucí

Kdy?

Pololet.
zápisné

Poprvé

220,-

4.10.

Dovedné ruce

1.-2.

Výtvarný kroužek-kresba, malba, grafika, keramika

3.-6.

Paed.Dr. Eva
Pohořalá

Po 14.30

220,-

4.10.

3.

Základy lidových řemesel a tradice českého roku

4.-7.

Dana Svatá

Po 15.30

220,-

4.10.

4.

Textilní dílna - oděvy a doplňky šité z barveného textilu, tkaní, šperky a korálky

6.-9.

Dana Svatá

Út 16.30

220,-

30.9.

5.

Literárně-dramatický kroužek - od čtení ke hraní- rozvoj představivosti, procvičování paměti, zlepšování komunik. dovedností

4.-7.

Mgr. Blanka
Kučerová

Čt 15.00

220,-

30.9.

6.

Dramatický kroužek KUKátko - malé divadlo pro děti a loutky. Od hraní k
představení. Zkoušky v DDM a kult. domě.

2.-9.

Dana Svatá

St 15.30

220,-

29.9.
DDM

Mažoretky „Arnika“ - pokračují ( i pompony)

6.-9.

M. Klicperová, J.
Erlebachová

Út 16.00

320,-

21.9.
DDM

Mažoretky „Melissa“ - pokračují

3.-6.

Eva Votočková

St 15.00

320,-

15.9. ZŠ

Mažoretky „Pomněnky“ - nové i pokračující

1.-2.

M. Šmídová, J.
Erlebachová

Út 14.30

290,-

5.10.
DDM

Mažoretky „Berušky“ - ZŠ Poniklá

1.-5.

Lenka Vránová

Pá 15.00

320,-

1.10.
Poniklá

Mažoretky „Čekanky“ - ZŠ Poniklá

6.-9.

Lenka Vránová

Pá 16.00

320,-

1.10.
Poniklá

Šachy - začátečníci i pokročilí

1.-9.

Zdeněk
Hollmann

Čt 17.00

220,-

30.9.

Aerobic - pohyb. průprava, taneční ae., jednoduché sestavy, zákl. gymnastiky

1.-3.

Markéta
Klicperová

Po 14.30

220,-

4.10.
sp. hala

Aerobic- taneční, step, posilování, zákl. gymn.

4.-6.

Markéta
Klicperová

Po 16.15

220,-

4.10.
sp. hala

Aerobic - taneční, step-ae, posilování

7.-9.

M. Klicperová

Čt 17.00

220,-

30.9.
sp. hala

Pohybové hry pro kluky a holky

1.-4.

M. Klicperová

St 13.30

220,-

29.9.
sp. hala

17.

Florbal

3.-9.

Mgr. E. Mařasová Po 14.15

220,-

4.10. ZŠ

18.

Vaření aneb holky, kluci v akci

2.-5.

220,-

30.9.

19.

Vaření aneb holky, kluci v akci

6.-9.

Dana Svatá

Čt 17.00

220,-

30.9.

20.

Angličtina

1.

Jitka Kubíčková

Čt 12.15

260,-

30.9. ZŠ

21.

Angličtina

2.

Jitka Kubíčková

Út 14.30

260,-

5.10. ZŠ

22.

Papírové modely

2.-9.

Ivo Hladík

Pá 17.00

220,-

8.10.

23.

Počítačový kurz pro začátečníky- 10 lekcí

1.-3.

Pavel Rous

St 15.15

220,-

29.9.

6.-9.

Martin
Pozdníček

St 17.00

260,-

6.10.

1.
2.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

24.

Počítačová grafika - 3D grafika, cinema 4D, HTML, tvorba www

Mgr. M. Šmídová Po 13.30

M. Klicperová

Čt 13.30

25.

Kytara pro začátečníky

4.-9.

Jaroslav Votoček

Út 18.00

260,-

5.10.

26.

Kytara pro pokročilé

4.-.9.

Jaroslav Votoček

Út 18.45

260,-

5.10.

27.

Keramika, proutí, tiffany, smalt, fusing

7.-9.

Lenka Mařasová

Čt 18.00

380,-

30.9.

28.

Keramika A

3.-5.

M. Dumková

Út 15.00

380,-

12.10.

29.

Keramika B

3.-5.

Lenka Mařasová

Po 13.15

380,-

4.10.

30.

Keramika C-točení, odlévání, modelování

7.-9.

M. Dumková

Út 16.00

380,-

12.10.

31.

Keramika D - točení odlévání, modelování

6.-9.

Lenka Mařasová

Po 14.30

380,-

4.10.

32.

Keramika E - točení, odlévání, modelování

6.-9.

Lenka Mařasová

Po 16.00

380,-

4.10.

33.

Keramika a proutí - cena zahrnuje výuku, keram, materiál. Proutí dle spotřeby
se hradí na místě.

7.-9.

Mgr. Eva
Mařasová

Pá 15.30

340,-

1.10.

34.

Kurz TIFFANY - 10 lekcí- vitrážová technika- skleněná mozaika, šperk, zrcadlo

7.-9.

Lenka Mařasová

Po 17.30

340,-

4.10.

35.

Outdoorové aktivity - horolezení, ski, turistika, apod. - pouze říjen-prosinec a
březen-květen

5.9.

Mgr. Milan
Javůrek

Pá 14.30

220,-

1.10.

Taneční kroužek - břišní a moderní tance

6.-9.

Mgr. Lucie
Pavlíková

St 17.00

290,-

29.9.

36.

– 17 –

Dospělí, mládež a rodiče s dětmi
44. Počítačová grafika - 3D grafika, cinema 4D, HTML,
tvorba www stránek

mládež/dospělí

Martin
Pozdníček

St
17.00

260,-/dle
počtu

6.10.

45. PC- zákl. kurz pro uživatele- úprava souborů, prohlížeče, digit. foto a jiná média

mládež/dospělí

Martin
Pozdníček

St
18.30

260,-/dle
počtu

6.10.

Patchwork pro začátečníky - šitá text. technika

mládež/dospělí

Anna Nová

Po
18.00

260,-/dle
počtu

4.10.

47. Kurz TIFFANY - 10 lekcí- vitrážová technika- skleněná
mozaika a šperk, zrdcadlo

mládež/dospělí

Lenka
Mařasová

Po
17.30

340,-/460,-

4.10.

48. Klub TIFFANY - volná tvorba, cena za 1 hod., skla a
páska se hradí dle spotřeby

mládež/dospělí

Lenka
Mařasová

Po
17.30

20,-/ 1 hod.

4.10.

Výtvarný kurz - 10 lekcí

mládež/dospělí

Mgr. B.
Nechanická

St
19.00

dle počtu
účastníků

Keramika, proutí, tiffany, smalt, fusing

mládež/dospělí

Lenka
Mařasová

čt
18.00

380,-/480,-

30.9.

51. Keramický klub - volná tvorba - modelování a jiné
techniky, pomůžeme radou začátečníkům i pokročilým

rodiče+děti

Lenka
Mařasová

čt
16.00

20,-/30,-/
hod.

30.9.

52. Keramický klub- volná tvorba- modelování a jiné techniky, pomůžeme radou začátečníkům i pokročilým

rodiče+děti

Mgr. Eva
Mařasová

st
16.00

20,-/30,-/
hod.

29.9.

53. Keramický klub- volná tvorba - modelování, točení.
odlévání a jiné, pomůžeme radou všem

mládež/dospělí

Lenka
Mařasová

pá
17.30

20,-/30,-/
hod.

1.10.

54. Keramika a proutí- začátečníci- cena za výuku, keram.
materiál. Proutí dle spotřeby se hradí na místě.

mládež/dosplěí

Mgr. Eva
Mařasová

pá
15.30

330,-/430,-

1.10.

46.

49.
50.

Předškoláci
Šikovné ruce pro MŠ

DDM

J. Novotná, D. Svatá

út 14.30

220,-

5.10.

Country tance - pro „Berušky“ a „Sluníčka“

MŠ Horní

D. Svatá

čt 14.00

220,-

30.9.

Country tance - pro děti od 5 let

MŠ Dolní

D. Svatá

po 13.00

220,-

4.10.

Flétna-začátek po ukončení plaveckého výcviku, od
2/2011

MŠ Dolní

E.Doubková

st 13.00

220,-

DDM

L. Mařasová

út 9.30

DDM

Šmídová, Erlebachová

út 14.30

290,-

5.10.

MŠ Dolní

E.Doubková

čt 13.00

260,-

30.9.

Keramika pro MŠ Horní
Mažoretky „Pomněnky“
Angličtina

Informace pro Vás:
V letošním roce probíhá v DDM výuka ZUŠ Jablonec n. Jiz. - obor flétna (p. uč. H. Friedová).
Vyplněné přihlášky odevzdají děti třídnímu učiteli do středy 15. 9. 2010 nebo přímo v DDM (na DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve čtvrtek
16. 9. od 13 do 18 hodin). Zápisné uhradí rodiče převodem na účet DDM (č.ú. na pokladní složence), v hotovosti v DDM (každé
pondělí od 9.00 do 17.00 hod., vždy vezměte s sebou pokladní složenku, kterou dítě obdrží na zájmovém kroužku).
Můžete též zaplatit složenkou v Komerční bance.
Zápisné: 1. pololetí - uhraďte do 16. listopadu 2010
2. pololetí - uhraďte do 16. března 2011
Finanční částka na složence je součtem zápisného za všechny kroužky, na které se dítě (sourozenci) přihlásí.
Rodiče jsou povinni oznámit případné odhlášení dítěte ze ZÚ v průběhu roku v DDM
(481 522 189, 603 987 927, příp. na ddm.rokytnice@tiscali.cz ).

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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Mateřské centrum

V úterý 21.9.2010 jsme otevřeli Mateřské centrum Krakonošátka o.s. v prostorách DDM (bývalý klub maminek).
Mateřské centrum je zařízení sloužící k vzájemnému setkávání rodičů na mateřské dovolené, kteří zároveň mají možnost
se aktivně podílet na samosprávě centra a na tvorbě jeho programu. MC Krakonošátka je založeno na principu rodinné
svépomoci a vzájemné službě, poskytující zázemí společnosti, solidaritu a otevřenost všem generacím. Jedním z našich
hlavních cílů je pomáhat maminkám i tatínkům udržovat profesionalitu během doby, kdy se starají doma o nejmenší, a udržovat tak jejich sebevědomí prostřednictvím organizovaných krátkodobých
i dlouhodobých akcí. Pod záštitou MC budeme pořádat programy pro maminky, rodiče, děti, ať vzdělávací, sportovní, nebo rekvalifikační.
V našem mateřském centru se budeme scházet každé úterý a čtvrtek vždy
od 9.00 do 12.00, kde vždy bude připraven krátký doprovodný program.
V budoucnu plánujeme rozšířit naše služby o hlídání nebo zájezdy do divadla.
MC je zařízení neziskové, proto přivítáme každý dar od těch, kteří vidí rádi
dětskou radost a spokojenost.
Moc se na Vás všechny těšíme. Informace se budeme snažit rozšiřovat na
nástěnce a internetu. S sebou si vezměte přezůvky a dobrou tvořivou náladu.
Kolektiv MC Krakonošátka

Z historie české menšiny v Rokytnici nad Jizerou (2. díl)
Naše dnešní zastavení bude věnováno české menšinové obecné škole v Dolní Rokytnici-Vilémově.

Česká menšinová obecná škola
v Dolní Rokytnici - Vilémově
Vyučování na jednotřídní české obecné škole v Dolní Rokytnici-Vilémově začalo 18. září 1919. Pro její potřeby byla
zabrána část budovy firmy J. W. Rieger, která patřila Heleně Hernychové. Jednalo se o čp. 366 (dnes se zde nachází
penzion Nola), kde měla v prvním patře škola určenu jednu
místnost a též byt pro správce školy. Nábytek byl zapůjčen
z okolních škol a 18. září 1919 se začalo s vyučováním. Také
v Dolní Rokytnici se zřízení české školy nesetkalo s pochopením u německé majority, jak dokládá jeden z článků v soudobých novinách: „Vincenc Erlebach z Krenzdorfu (dnes Hranice, pozn. autora) u Rokytnice, který je zaměstnán po dlouhá
léta již v továrně p. Pohla v Pasekách nad Jizerou, byl tázán
panem továrníkem, kamže dá svých 6 dítek zapsati do které
školy. Tázaný odpověděl: „Kam jinam než do naší české, poněvadž chci míti ze svých dětí lidi a k tomu chytřejší než jsem
já sám.“ Na základě toho prohlášení V. Erlebacha pan továrník

Břetislav Finke (1900-1971) učil na české škole v Dolní Rokytnici v letech
1925-1938 (Archiv O. Vašaty)
Česká obecná škola v Dolní Rokytnici a její žáci s učitelem B. Finkem
v roce 1927 (Archiv O. Vašaty)
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Pohl vypověděl ho z práce a z bytu. Tážeme se: Není žádný
zákon proti takovým pánům, kteří nevědí, že jsme ve svobodné republice a že má každý občan stejná svobodná práva?.“
Prvním učitelem na české obecné škole v Dolní RokytniciVilémově byl Jan Zaplatílek. V polovině dvacátých let 20. století se na škole připomíná učitel Jan Beran, který 6. července
1925 náhle zemřel na prázdninách v rodných Holohlavech na
Královéhradecku. Na jeho pohřbu mluvil správce školy v Horní
Rokytnici Pavel Nesvadba. Beranovým nástupcem se stal učitel Břetislav Finke (*14. 8. 1900 – †12. 9. 1971), který v Dolní
Rokytnici působil až do roku 1938. Břetislav Finke aktivně spolupracoval s redakcí časopisů Naše menšiny (později přejmenovaný na Naše hranice), který vycházel v Malých Svatoňovicích na Trutnovsku. Otisknuto mu zde bylo několik článků,
v nichž se věnoval české minoritě v regionu. Asi nejcennější
je při absenci školní kroniky jeho článek o historii české obecné školy v Dolní Rokytnici, který vyšel v roce 1927 v šestém
čísle časopisu Naše menšiny. V roce 1928 do stejného periodika napsal rozsáhlý článek o životě místních Čechů nazvaný
Z „ráje“ našich menšin. Stejné problematice se věnoval i osm
let později v článku Obrázek z pohraničí. V roce 1937 napsal
B. Finke pro časopis Naše hranice články o Národním domě
v Rokytnici nad Jizerou a o hraničářském dorostu. Spolupráci
ukončil v roce 1938 příspěvkem nazvaný Hraničářská osvěta.
Od roku 1926 měla česká obecná škola v Dolní Rokytnici
své vlastní loutkové divadlo. Hrálo se hlavně při školních be-

sídkách a oslavách, a to hlavně v zimě. Od roku 1929 existovala při české obecné škole v Dolní Rokytnici mateřská škola.
Sídlila ovšem v Havírně, která byla součástí již ryze českých
sousedních Pasek. V roce 1938 na české mateřské škole učila
Anna Holubcová.
V roce 1938 skončila existence české menšinové školy v Dolní Rokytnici. Z místa odešel i učitel Břetislav Finke, který svou
další profesní dráhu spojil s Dětenicemi na Jičínsku, kde učil
v letech 1939–1960.

V budově, kde do roku 1938 sídlila česká obecná škola v Dolní Rokytnici,
se dnes nachází penzion Nola (Foto O. Vašata)

Kovosochání
Máme Dřevosochání, proč neudělat Kovosochání? Zaznělo jeden krásný večer. Dali jsme hlavy dohromady
a pokusili se založit další tradici u nás na Starém kravíně.
Přátelské setkání kovářů a jejich obdivovatelů se konal
13. - 15. srpna 2010 v areálu Starého kravína na
Františkově. Sjelo se pět kovářů se třemi výhněmi a parta u každé výhně vyrobila své umělecké dílo, které budete
moci vidět v muzeu. Kováři kovali z různých materiálů, ale
bohužel nejkrásnější kovářské umění předváděli až v noci,
přesto se bylo na co dívat.
O zahájení se postarali pán hor Krakonoš, zástupce jezdecké obce p. Střelec a poudačku „Kovářskou“ nám přišla povyprávět Slávinka Hubačíková. Měli jsme zastoupení
kovářů, jezdců na koni, a tak chyběla jen country hudba,
kterou s sebou přivezla kapele Fous.
V sobotu jsme mohli vidět i dráteníka, kováře při úpravě
kopyt u koní a děti kreslily spolu s p. Pohořalou na papíry
upravené ohněm kovářským. Děti si odpoledne také mohly
zkusit jízdu na koních díky p. Střelcovi a zasoutěžit si v disciplinách vrh kohátem, dřep s mečem, zatloukání hřebíků,
vyndat ježka z klece a další. Mezitím dorazili i účastníci
Motosrazu z Jablonečka a nechali nám prohlédnout stroje
minulého století vyzdobené s láskou sběratelů. Večer vyplnila diskotéka DJ Libora Sasky a krásné taneční kreace
návštěvníků.
Kováři si vždy pochutnali na dobrém jídle a i my jsme
dali možnost návštěvníkům pochutnat si. V neděli proběhla soutěž utopenců, které připravily místní restaurace.
Z pěti účastníků vyhrál penzion Anna, tímto gratulujeme
a ostatním děkujeme za jejich výborná díla. Celé setkání
ukončil pán hor Krakonoš.
Všichni věříme, že jsme založili další tradici a děkujeme
všem sponzorům a dobrovolníkům. První ročník se uskutečnil až po ničivých povodních, a tak i návštěvníci měli
možnost přispět na pomoc vytopeným Heřmanicím. Vybralo se 3.500,- Kč a vložili jsme tuto částku na účet
města pro obec Heřmanice.
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Kolektiv Starého kravína

Nové knihy na září
České knihy:
Mlynářová – Důchodkyně nestřílejte
Javořická – Na pouti
Svobodová – Emigranti
Francková – Mucholapka na prevíty
Povídky o mužích
Boučková – Boží a jiná muka
Tučková – Vyhnání Gerty Schnirch
Romány pro ženy
a společenské romány:
Körnerová – Pán hor 6.
Steell – Cesty osudu
Drake – Válka srdcí
Scanlan – Šťastní až na věky
Yates – Dobrá škola
McCarthy - Města na planině
Napětí (thrillery a detektivky):
Deaver – Příští oběti
O´Brien – Smrt krále orchidejí
Gardner – Případ pobouřených pozůstalých
Hooper – Mrazivé hříchy
Connelly – Strašák
Uher - Plíživá smrt
Stach – Smrt nabízel na dlani

Historické a životopisné romány:
Vondruška – Sběratelé ostatků
Pošíval – Satanovy chvíle
Frank – Moje německá matka
Jäckelová – Monika B. Už nejsem vaše
dcera
Populárně-naučná literatura:
Jak být IN v psaném projevu
Akorát, že mi zabili tátu. Příběh Karla
Kryla (Klimt)
Velikáni v moci démonů (Largo)
Knížecí život (Schwarzenberg)
Muž proti muži, stroj proti stroji (Šnajdr)
Věra Chytilová zblízka (Pilát)

Nové knihy na říjen

Romány pro ženy
a společenské romány:
Green – Druhá sezóna
Link – Pěstitelka růží
Stroutová – Olive Kitteridgeová
Millerová – Soukromé životy Pi
Hosseini – Lovec draků
Jessopová – Mormonka
Fieldingová – Ještě mě nezabíjej
Napětí (thrillery a detektivky):
Gerritsenová – Suvenýr
Larssonová – Sluneční bouře
McBain – Zemřela jako Sadie
King – Geraldova hra
Smith – Zlatá liška
Vondruška – Tajemství abatyše z Assisi
Berry – Třetí tajemství

České knihy:
Devátá – Mezi nebem a peklem
Kryštofová – Bohatý holky
Nahoře bez… a dole taky (povídky)
Chytilová – Neříkej ne
Filip – Děda a dělo
Lavalová – Dnes nehlásili žádné popravy
(deníky)
Rottová – Vidiny popletené tlumočnice
(detektivka)

Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci září a říjnu 2010 tito naši spoluobčané včetně občanů odjinud
v místním domově důchodců:
80 let

81 let
82 let
83 let
84 let
85 let
89 let
90 let
95 let

Holubec Jaroslav
Patočková Dagmar
Řehořek Vlastimil
Prokopcová Eva
Holubcová Anna
Košťáková Anežka
Votočková Irena
Prajzler Karel
Železná Marie
Chlupáčová Lidmila
Šída Miroslav
Králíčková Libuše
Černý Jaroslav
Hermoch Jan
Martinková Ludmila
Pitrmanová Božena
Pátková Věra
Kaprasová Věra

Všem oslavencům blahopřejeme

Ve středu dne 6. 10. 2010 se koná

„ Den otevřených dveří “

Domova důchodců
v Rokytnici nad Jizerou

Je možné si prohlédnout vnitřní a venkovní
prostory domova, poznat každodenní
život v našem domově, získat informace
o poskytovaných službách.
Všechny srdečně zveme!

Děkujeme všem, kteří se dne 27. 8. 2010 přišli naposledy rozloučit s paní Evou Pavlatovou. Děkujeme za květinové
dary a projevy soustrasti, kterými jste se snažili zmírnit náš zármutek. Zarmoucená rodina.
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O místní domovní pečovatelské službě
Mezi služby veřejné prospěšnosti nutno prvořadě vřadit zejména tuto pečovatelskou službu, o níž si povězme i něco
bližších poznatků. V předeslání, že ustavena byla během roku
2005 a jím také ujala se svého významného účelu. Duší tohoto
prospěšného i potřebného sociálního zařízení byla pohnutka
i širší perspektivy paní vedoucí pečovatelské služby, paní Jany
Černé, která jako kvalifikovaná zdravotní sestra od roku 1990
v rokytnickém regionu působila, a byla proto dobře obeznámena s nemocností i sociální situací osob přestárlých a ponejvíce i opuštěných. Jelikož sám podílím se na výhodách této instituce, mohu z poznatků, ale spíše za celou klientelu, čítající
přes 80 jedinců, zhodnotit činnost pečovatelské služby jako
takové. Po úraze v roce 2005 starali se zprvu o mé potřeby
sousedé Kunovi a když posléze službu tu vypověděli a ocitnul
jsem se v momentální tísni, jako spásná vyšla najevo právě
zřízená domovní pečovatelská služba, u níž setrvávám dosud.
Z osobního poznatku lze se i domnívat, že o existenci této
pečovatelské služby nemusí být v celém rokytnickém regionu bližší podvědomosti, načež alespoň povšechně seznamuji
i doporučuji její služby v tomto Zpravodaji. Ještě podotýkám,
že sazebník cen za řadu úkonů je velice příznivý, přijatelný.
V podstatě se jedná o organizačně dobře vedenou malou sku-

pinku podléhající výběru a zvláště zdravotnickým kritériím,
neboť každá z účastnic musí prokázat znalosti v oboru a v drsných zimních podmínkách i kalamitách poradit si s dopravou
teplé stravy pacientům. Tuto konkrétní, ale i další obětavost
oceňují klienti pečovatelské služby, kdy domácí péče skýtá
záruku odkladu případné ústavní hospitalizace. Příležitosti chtěl bych těmito řádky zvláště ocenit péče i obětavosti
pracovnic pečovatelské služby v titulu pečovatelek – sester,
paní Gitě Janákové, Vlastě Kubíčkové, Monice Hnykové a Heleně Čechové s ubezpečením, že všichni si Vaší záslužné snahy
vážíme. O to více, že často až nad standard vašich běžných
povinností. Proto i mnoho vděčnosti a díků od nás všech, kteří
služeb vašich každodenně potřebují a jimž v osamělosti jejich životního údělu přinášíte přítomností i slovem útěchu
i další životní perspektivu. Potěšitelné je i vědomí, že poslání
rokytnické pečovatelské služby těší se podpoře veřejnosti,
pana starosty, radních města, v součinnosti i pana doktora
Folprechta. Závěrem se uchýlím i k závěrečným slovům někdy
vojenské přísahy: „A tím konáte věc lidsky dobrou, - i krásnou!“. A toto krásné úsloví platí zde dvojnásob.
Josef Fait – klient pečovatelské služby

ZPRACUJEME Vaši daňovou evidenci
(dříve jednoduché účetnictví) i za rok 2010
Od 1.1. 2011 povedeme Vaše účetnictví
(dříve podvojné účetnictví)

Ing. Zdeněk Zbroj a Eva Zbrojová | Nový Svět 579, 51246 Harrachov
Telefon: 481 529 098, 603 266 253, 603 325 486 | E-mail: zbroj@tiscali.cz | evazbrojova@gmail.com

Odvezeme
– Přivezeme

odvezeme nebo Vám přivezeme náklad
dodávkou do max. 1500kg.

cena 10,-Kč / 1km

(počítá se cesta tam a zpět)

JK – market

(Janata velkoobchod)
Diskontní prodejna potravin a nápojů. Každý
měsíc super akce na vybrané zboží. Sudové
a lahvové pivo za nejlepší ceny.

Vyzvedněte si SLEVOVOU KARTU
a nakupujte celý rok za velkoobchodní ceny!

Příklad:
Liberec cena 1000,-Kč
J.Gora cena 1000,-Kč
Praha cena 2800.-Kč

Slevové karty vydáváme od 10. 10. 2010
tak nezaváhejte!
Po – Pa
So

Objednávky na tel:
+420 602

8,00 – 15,30
8,00 – 11,30

Informace: +420 602

626 358
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626 358

Městské KINO
Jablonec nad Jizerou
Říjen 2010
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na centrálních
parkovištích
v Horní Rokytnici
Občerstvení

a posezení zajistí SDH
Rokytnice nad Jizerou

sobota 9.10. v 19.45 h.

POČÁTEK
Americký film - sci-fi (148 min). Toto léto bude vaše
mysl místem činu. ... Vstupné 65,- Kč, přístupný (15).

středa 13.10. v 19.45 h.

TO BYL ZÍTRA FLÁM
Americká komedie (100 min.). Hrají: John Cusack, Rob
Corddry a Craig Robinson. Vstupné 70,- Kč, přístupný
(12).

sobota 6.10. v 19.45 h.

SEXI 40
Americká širokoúhlá romantická komedie o nečekané
přitažlivosti (95 min.). )V hl. roli hraje: Catherine ZetaJones. Vstupné 70,- Kč, přístupný.

středa 20.10. v 19.45 h.

DOKONALÝ ÚNIK
Americký širokoúhlý akční thriller (97 min.). KAŽDÝ OBČAS POTŘEBUJE ZMIZET. Hrají: Steve Zahn, Milla Jovovich, Timothy Olyphant, Kiele Sanchez, Chris Hemsworth, Marley Shelton. Vstupné 65,- Kč, přístupný (15).

sobota 23.10. v 18.00 h.

2. - 3. října

MACHŘI

Program na sobotu

2. 10. 2010 na spodním parkovišti:
13.30 hodin
14.00 hodin
15.30 hodin
17.30 hodin
19.30 hodin

Vystoupení mažoretek Melissa z DDM Pod Střechou
Rokytnice nad Jiz. a mažoretky Čekanky a Berušky z Poniklé
Krkonošská dechovka Jablonec nad Jizerou
NABOSO – country skupina z Rokytnice nad Jizerou
VicHR z HOR – poprocková skupina z Víchové nad Jizerou

OHňOStROJ

Americká komedie (102 min.). Snímek Machři s Adamem Sandlerem, Kevinem Jamesem, Chrisem Rockem,
Davidem Spadem a Robem Schneiderem je komedií
o pěti mužích, kteří byli jako malí kluci nejlepšími kamarády a teď se poprvé po třiceti letech rozhodnou společně se svými rodinami hromadně strávit víkend oslav
svátku 4. července. Vstupné 70,- Kč, přístupný (12).

středa 27.10. v 19.45 h.

22 VÝSTŘELŮ
Francouzský širokoúhlý akční thriller (118 min.). Tahle
krev nikdy nezaschne. Film vypráví o podsvětí francouzské mafie v Marseille. Režisér Richard Berry staví na
části románu L´lmmortel. Film je fikcí založenou na faktech a realitě každodenního života. Hl.role - Jean Reno.
Vstupné 70,- Kč, přístupný (15).

Změna programu je vyhrazena, čas jednotlivých vystoupení je orientační.

sobota 30.10. v 19.45 h.

KAJÍNEK

Kulturní dům Rokytnice nad Jizerou

1. 10. 2010 (pátek) od 19.30 hodin

uvede
DS Jirásek Rokytnice nad Jizerou reprízu komedie Vladimíra Renčína

Nejkrásnější válka

Hra popisuje, jak řecké ženy dokázaly netypickým způsobem donutit své muže, aby
skončili válku. Do té doby se totiž s nimi odmítly milovat. Zábavný pohled je nejen
na zdrcené hrdiny, ale také na statečné hrdinky, pro které je jejich plán stejně
těžkým trestem jako pro jejich polovičky. Strhující komedie se odehrává ve starém
Řecku. Nejkrásnější válku provázejí chytlavé melodie a texty písní, které ji částečně řadí do muzikálové roviny.

Předprodej vstupenek v drogérii u Šárky.

Výtěžek z prodeje vstupenek bude použit na veřejnou sbírku
„Pomoc obci Heřmanice, IČ: 00672068, postižené povodní“.

Český širokoúhlý akční thriller (118 min.). Akční thriller
inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka, který je považován
za prvního nájemného vraha v České republice. Režie
Petr Jákl, hrají Konstantin Lavroněnko, Tatiana Vilhelmová, Boguslaw Linda, Michal Dlouhý, Vladimír Dlouhý,
Werner Daehn, Václav Noid Bárta, Deana HorváthováJakubsiková, Alice Bendová a další. Vstupné 70,- Kč,
přístupný (15).

sobota 6.11. v 19.45 h.

Expendables: POSTRADATELNÍ
Americký širokoúhlý akční film (99min). Elektrizující
akční thriller, s nímž se na plátna vrací Sylvester Stallone,
Jason Statham, Jet Li, Dolph Lungren, Mickey Rourke
a další. Vstupné 70,- Kč, přístupný (12).

sobota 13.9. v 19.45 h.

THE DOORS
Americký širokoúhlý hudební dokument (86 min). První
celovečerní dokumentární film o skupině The Doors napsal a režíroval Tom DiCillo a komentář namluvil Johnny
Depp. Vstupné 70,- Kč, přístupný (12).

sobota 20.11. v 19.45 h.

ROMÁN PRO MUŽE
Česká komedie Michala Viewegha (100 min). Podle
vlastního bestselleru Román pro muže napsal Michal
Viewegh scénář ke stejnojmenné komediitava. Přístupný
(12), Vstupné 70,- Kč.
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27. 10. 2010
od 19.00 hodin
(středa – před státním svátkem)
Travesti show

Hanky Panky
Předprodej vstupenek v Drogérii u Šárky
(budova Eprony, a.s. na Dolním náměstí)

cca od 11. 10. 2010
Vstupné: 170,- Kč

Po předchozím úspěchu a zhruba po půl roční odmlce se do Rokytnice
nad Jizerou opět vrací známá pražská travesti skupina HANKY PANKY,
tentokrát zcela premiérově s pořadem „Z pohádky do pohádky“. Další zcela nová zábavná show, plná nápaditých převleků, humoru, choreografií
a známých hudebních melodií spolu se slečnami Dolores, Stefany, Sofií
a Alexem. Jak napovídá už samotný název pořadu, tento večer se bude
odehrávat v duchu pohádkových melodií a nejen těch. Pořad je koncipován opět tak, že si na své přijdou zaručeně všechny věkové generace. Kromě ráčkující princezny přivítáme na jevišti například Leonu Machálkovou,
Hanku Zagorovou s Petrem Rezkem, Lucii Bílou, Pink, Dádu Patrasovou,
legendární duo Petra Kotvalda a Standu Hložka, současnou královnu hitparád Lady Gagu a nebo zavzpomínáme na muzikál Pomáda. Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.hankypankyshow.eu.

Další kulturní akce:
• V měsíci září, respektive na jeho konci, jsme pro Vás společně s Vavrochovým kvartetem připravili Odpolední
matiné s hudbou W. A. Mozarta a M. Ravela. Koncert
studentek Pražské státní konzervatoře můžete navštívit
v neděli 26. září, od 15:00 hodin v kostele sv.
Michala.

• Apropo pro Vás na středu 29. září

připravuje promítání a povídání prim. MUDr. Aleny Schmoranzové. Stěžejním
tématem celé besedy bude ruka a Ústav plastické chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou,
kde letos oslavili 35. výročí specializace na tuto část lidského těla. Dozvíme se, jak specializace na ruku vznikla,
jak se pracoviště i samotná práce vyvíjela a čím se zabývají
ve Vysokém dnes. Možná dojde i na Vaše konkrétní dotazy.

Pozvánka na 4. koncert do kostela sv. Michala

Vážení spoluobčané, rád bych Vás touto formou pozval
na letošní 4. koncert klasické hudby do našeho kostela. Po
úspěšném konání vánočního a letního koncertu, kde zahrál
orchestr Waldorfské základní školy a po velikonočním vystoupení Podkrkonošského symfonického orchestru se opět
v Rokytnici chystají další koncerty. Účast na koncertech byla
dosud výborná. Všechny akce se konaly za spolupráce s velmi
vstřícným panem farářem Kvapilem a za finanční spoluúčasti
Města Rokytnice nad Jizerou. Není proto důvod, proč v započatém díle ustávat. První z avizovaných koncertů proběhne
dne 28. 11. 2010 od 17:00, zahraje zde Podkrkonošský symfonický orchestr. V předvánočním období nám sváteční chvíle
zpříjemní orchestr Waldorfské školy, který zahraje v Rokytnici
19. 12. 2010 rovněž od 17:00. Vstupné na všechny koncerty
je dobrovolné. Věřím, že i nadále bude účast na koncertech
vysoká a vychutnáme si spolu krásu klasické hudby v nádherných prostorách našeho kostela.
Těším se na viděnou. Jaromír Beran

Cestovní kancelář z Berlína s 19 lety zkušeností a 850 objekty

A & A Reisen

HLEDÁ

další byty, pokoje, domy, penziony, hotely - objekty ke dlouhodobé spolipráci v Krkonoších
i v podhůří. V zimní sezoně se SILVESTREM. Hosté platí při příjezdu v EURO.
Tel.: 604 200 306 | Tel./fax: 499 425 142
E-mail: ofice@a-a-reisen.de (nabídky můžete psát česky) | www.a-a-reisen.de
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OSMISMĚRKA

Po vyškrtání
18 názvů rostlin
získáte 22 písmen,
které tvoří přání
k nadcházejícím
dnům.
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Ohlédnutí za letní sezónou

Letní sezóna v Horních Domkách byla slabší, neboť počasí
se střídalo, a když to shrneme, tak bylo buď ošklivo anebo
zase naopak velké parno. Těch typicky turistických dnů bylo
pomálu, a to se odrazilo na návštěvnosti i tržbách lanové dráhy Horní Domky. Oproti loňské sezóně nás navštívilo o 5 tisíc
návštěvníků méně a tržby byly menší o 1/3.
I když nejsou zisky výrazné (celková tržba letního provozu
by se dala přirovnat jednomu víkendovému dni v zimě), těší

nás, že se o Rokytnici nad Jizerou ví i v letním období. Doufejme všichni společně, že i naše město se postupem času bude
rozvíjet a přibližovat se střediskům cestovního ruchu jako je
Harrachov a Špindlerův Mlýn.
Návštěvnost bikerů byla oproti loňsku také menší. Bikeparky totiž po České republice rostou jako houby po dešti
a my si uvědomujeme, že nesmíme usnout na vavřínech a náš
doposud velice oblíbený bikepark musíme i nadále rozvíjet
a modernizovat. Náš stavitel Michal Martinek, mimochodem
sám bývalý závodník, nosí v hlavě hodně plánů, jak bikepark
vylepšit, tak aby neupadal na oblíbenosti, a za to mu právem
patří náš dík, právě tak jako obsluze lanovky. Bikeři si mimo
dobře postavených tratí chválí také příjemnou obsluhu. Naši
chlapci dovedou být na jezdce při nakládání kol na sedačky
usměvaví i přesto, že takové sjezdové kolo váží přes 20 kg .
Letní sezónu definitivně ukončíme o pouťové neděli
3. 10. 2010. Takže Rokytničtí, Ti z Vás, kteří to letos ještě
nestihli, přijďte se svézt na „labutích“ do Horních Domků .
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za Spartak Rokytnice,a.s.
Renata Žalská

Druhé setkání členské základny tj Spartak
Rokytnice nad Jizerou, o.S.
V Rokytnici nad Jizerou dne 20. 8. 2010
Jídelna ZŠ Rokytnice nad Jizerou

Program setkání:
1. Shrnutí výsledku setkání členské základny dne
18. 6. 2010 – Jiří Jirman – předseda TJ
2. Informace k problematice a návrhy řešení záměru lyžařského střediska Studenov – ing. Petr Ceé – ředitel
a.s.
3. Diskuse
1.
Ředitel a.s. ing. Petr Ceé informoval o třech variantách řešení záměru Studenova
• Varianta s účastí finančního partnera, získaní prostředků
grantu na podporu rozvoje. Tato varianta by řešila vybudování přivaděče vody k zasněžování Studenova a HD, retenční nádrže a rozvody vody na Studenově. Pro žádost o dotaci
bylo nutné založit společnost Studenov, s.r.o., ve které je
jediným majitelem TJ a v současné době prokuristou ing.
Petr Ceé. V případě schválení dotace vstoupí partner s majetkovou účastí do společnosti Studenov, s.r.o. Rozjednán
partner Harrachov a bude řešena výše majetkové účasti
v  s.r.o.
• V případě, že nebudou Libereckým krajem schváleny dotační prostředky, bude scénář stejný jako v předchozím bodě,
ale s nižšími investicemi v rozsahu majetkového vstupu
partnera. Tato varianta je ale stále v rozvoji progresívnější
než poslední níže jmenovaná.
• Zůstane stávající majetková situace na Studenově, které
ale nezaručí rozvoj střediska minimálně ještě na tři roky,
kdy majitel – a.s. se musí vypořádat s dosavadním úvěrovým
zatížením.
Z diskuse: Návrh, který je revoluční myšlenkou přeměny jediné akcie Spartak a.s. na prodejné akcie a tím by byl umožněný vstup kapitálu do stávající Spartak a.s., který by byl
použit na rozvoj střediska Studenov.
2.
Ing. Petr Ceé – S auditorem projednal návrh prodeje akcií. V případě přeměny jediné akcie na prodejné emise
akcií získává z prodeje finanční prostředky TJ Spartak jako
jediný akcionář a ten by pak získané prostředky musel vložit
do a.s. Další je možnost vydání zvláštní emise akcií akciovkou
a tím navýšit základní jmění a.s.
Jednání o odběru vody z Jizery s majiteli vodních elektráren na toku Jizery. Na jednání padl návrh na založení fondu
Jizery, příspěvky na rybaření, které trpí vodními elektrárnami. Jednání budou vedena dále. Pro a.s. je rozhodující výsledek jednání s majitelem panem Karnetem.
Ke vstupu investora – Harrachov
Studenov a.s. – vklad majetku – zařízení Studenova - to se
musí ocenit a podle ceny se stanoví podíl. Harrachov chce
podíl 50%, vidí ve společném projektu perspektivu, protože
v Harrachově nemají možnost kam investovat. Je však možný
vstup dalšího investora – P. Udatný. Ideální by bylo zapojení
všech podnikatelů na Studenově.

V případě, že nedopadne dotace, bude postup jinou cestou,
a to po etapách budovat zasněžování jen na Studenově. Jak
– řešení je více menších akumulačních nádrží. To je o jednání
s Krnapem.
V Horních Domkách se také řeší náhradní řešení zdroje
vody akumulačními nádržemi. Při stávajícím Územním plánu
se neuspělo, nícméně se musí jednat dále.
Ing. Ceé – minulý týden se jednalo se zástupci Města Rokytnice. Řešil se vztah spolupráce. Je nutné podpořit podnikatelské prostředí. Hledají se další letní aktivity. Ministerstvo životního prostředí zamítlo žádost o letní provoz LD Lysá
i po odvolání. Nová zónace Krnapu se na MÚ připomínkuje.
Na úřední desce visí připomínkování pro veřejnost. Tato věc
je pro Rokytnici důležitá a je proto důležité zapojení široké
veřejnosti. Iniciátorem by mohlo být Sdružení podnikatelů.
Termín je do 30. 9. 2010.
Krnap pozval zastupitele MěÚ na vrchol Lysé k prohlídce
tunderské traviny. Dle Krnapu se musí chránit. Ale pro koho,
když tam nikdo nesmí.
Krnap má 4 vize:
•
zachovat stávající stav
•
povolí regulovaný letní provoz
•
posun horní stanice směrem dolů
•
mezistanice na Harrachovské cesty
* Město a Spartak je jen pro druhou variantu vize.
Studenov přichází o klientelu. Co s tím? Např. rozhodnutím o předčasném ukončení provozu v minulé sezóně.
Ing. Ceé – podle ekonomického rozboru a průzkumu u ubytovatelů byl signál, že se nevyplatí dál zařízení na Studenově
provozovat. Byly však negativní ohlasy a na příští sezónu se
bude pečlivě zvažovat doba ukončení provozu. Ekonomicky
správné rozhodnutí mělo velmi negativní dopad na klientelu.
Co velká aktivita na celý rok? Např. bazén.
Ing. Ceé – to je velká investice, na kterou rozhodně nemáme. Je to o možnosti investovat. Spartak ale musí investovat
do rozvoje středisek – Studenov a Horní Domky. V plánu je
náhrada Zalomeného vleku lanovou dráhou.
Rokytnici chybí velká ubytovací kapacita a společenský sál.
Nabízí se komplex Rotextile, ale opět je to o financích.
Jak se podporuje Krnap? Jak se mu vychází vstříc?
Ing. Ceé – Nepodporujeme. Krnap nechce a nepotřebuje.
My nabízíme protihodnoty – zalesňování, výměny zón atd.
Ing. Ceé – závěr:
Další postup: rychlý, tzn. v druhé polovině září by měl být
známý výsledek přidělení dotace.
Pokud: ano – řešit partnera
ne – sdružení podnikatelů na Studenově
S MěÚ se jedná o změně Územního plánu – prodloužení
LD Studenov. Další změna – vytipovat vodní plochy – nádrže
na vodu. K tomu bude třeba schválení postupu konferencí
TJ Spartak.

3.
Diskuse
Jak zapadá rozvaděč vody do rozvoje Studenova?
V případě dotace z LK ano. Je to záměr přivedení vody jak
na Studenov, tak i na Horní Domky.
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V Rokytnici nad Jizerou dne 20. 8. 2010
Zapsal Jiří Jirman – předseda TJ Spartak
Rokytnice nad Jiz., o.s.

TJ Spartak děkuje…
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, o.s.
uspořádala dne 10. 8. 2010 bleskovou
akci pro městečko Raspenava postiženou
povodněmi.

Další sbírka na pomoc Raspenavě proběhla
v pátek 13. 8. 2010.

Akce byla spontánní a narychlo svolaná, neboť včasná pomoc je v těchto situacích nejdůležitější. Do našeho VW Transportéru se vešlo až neskutečné množství materiální pomoci.
Přispěli:
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, o.s., Spartak Rokytnice,
a.s., p. Kousal, p.Vladimír Svatý, p. Jiří Herber, p.Banýrová,
drogerie Rokytnice, p. Chárová, p. Braun, p. Jarmila Vávrová,
p. Petr Doubek, rodina Poupova, MUDr. Soukupová, p.Doubek,
p.Marek, p. Hartych, p. Černý, p. Lukáš David, p. Jitka Janouchová, rodina Erbanova, p. Kučera, p. Bachtík, p. Štěpánková, p. Olazsová, firma Pro Kart, p. Martina Jindřišková, rodina
Borovičkova, rodina Biemannova, firma Rotes, p. Palmová,
rodina Szabova, p. Zahradník, rodina Ditzova, p. Mařasová,
rodina Langerova, p. Erlebachová, p. Klára Jonová, rodina
Žalských, rodina Zuzánkova, p.Eva Martínková …

Přispěli:
Doubek Petr, Hejral Jaroslav, Mikulášek Jan, rodina Korbelářova, rodina Nechanických, Ski Sport Nechanický – Svatý,
rodina Samohelova, Krejčí Vladimíra.
Ti, kteří přispěli a v seznamu se nenašli, se omlouvám, ale
neznám je všechny jmény.
Všem, kteří přispěli, bych chtěla jménem TJ Spartak moc
poděkovat a zároveň vyřídit poděkování od pana starosty Lžičaře a náčelníka dobrovolných hasičů pana Hanzla z Raspenavy.
Za TJ Spartak Rokytnice
Martina Holubcová

TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, o.s.

děkuje

Jakubovi SEDLÁČKOVI

za příkladnou reprezentaci TJ Spartak na MS juniorů Plzeň
v silovém trojboji a gratuluje

k 3. místu

777,5 kg národní rekord
Benč: 215 kg – 2. místo (národní rekord)
Dřep: 300 kg – 4. místo (národní rekord)
Mrtvý tah: 262,5 kg – 11. místo
Jiří Jirman – předseda TJ Spartak, v Rokytnici nad Jizerou dne 8. 9. 2010
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FOTBAL

Rokytnické volejbalové dny 2010

Fotbal – aktuální tabulky

konané pod záštitou Města Rokytnice nad Jizerou

Okresní přebor muži

21. 8. 2010
34. ročník Turnaje Rokytnicka
– pro amatérská družstva místních podniků
a organizací
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ETC autodoprava
Penzion Samohel
OVB Mařas
Sport 69
Bufet u rozšklebenýho párku + FINA + KOKO(=FIKOBU)
Papírnictví Morávek
Rolbaři Spartak Rokytnice
České dráhy
Penzion Kamínek
Penzion SAVAL
Packé boudy
Alpin club

NEJ…
Nejlépe vystupující družstvo
Nejlepší hráčka
Nejobětavější zákrok
Nejlepší hráč na síti
Nejlepší rozhodčí

Penzion SAVAL a Rolbaři Spartak
Rokytnice
Petra Čechová
celé družstvo FIKOBU
Jan Suchánek
Vláďa Janata a Petr Voborský

23. 8. 2010
Memoriál Zbyňka Neumanna – pro družstva mužů
krajských soutěží
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chalupáři (Dukla Liberec)
Nějaká splácanina
Kladno
Dvůr Králové nad Labem
Rokytnice n.J.
Vysoké nad Jizerou
Jablonec n.N.

NEJ…
Nejlepší nahrávač:
Nejlepší hráč na síti:
Nejlepší hráč v poli:

Luboš Novák (Chalupáři)
Matěj Rydval (Nějaká splácanina)
Vláďa Němeček (VK Kladno)

Body

Prav.

12:7

16

(4)

0

20:4

15

(3)

1

2

14:10

13

( 4)

4

0

2

27:9

12

(0)

3

2

2

16:12

11

(2)

7

3

1

3

17:18

10

(1)

Sokol Zálesní
Lhota

7

3

1

3

10:24

10

(-5)

8.

Sokol
Martinice

6

3

0

3

17:16

9

(3)

9.

Sokol Roztoky

7

2

3

2

15:14

9

(0)

10.

SK Studenec

7

2

1

4

11:13

7

(-5)

11.

SK Mírová B

7

1

3

3

9:13

6

(-6)

12.

Sokol Kruh

7

1

2

4

7:17

5

(-4)

13.

TJ Vysoké nad
Jizerou

7

1

1

5

7:16

4

(-5)

14.

Sokol Mříčná

7

1

1

5

7:22

4

(-5)

Rk.

Tým

Záp +

0

-

1.

Sokol
Stružinec

7

5

1

1

2.

FC Ingeo
Lomnice B

7

4

3

3.

Spartak
Rokytnice

7

4

4.

FK Košťálov B

6

5.

Jiskra Libštát

7

6.

Sokol Horní
Branná B

7.

Okresní přebor starší žáci
0

-

Skóre

Pořadí nejlepších:

Skóre

VOLEJBAL

3

0

0

18:2

9

( 6)

2

1

0

1

6:3

3

( 0)

Sokol
Rovensko

2

1

0

1

5:4

3

( 0)

4.

Sokol
Jablonec

1

1

0

0

3:2

3

( 0)

5.

FK Sedmihorky

2

1

0

1

2:3

3

( 3)

6.

FC Víchová

3

1

0

2

9:15

3

( -3)

7.

Spartak
Rokytnice

2

0

1

1

2:8

1

( -2)

8.

Sokol Roztoky

3

0

1

2

1:9

1

( -5)

Rk.

Tým

Záp +

1.

FK Košťálov

3

2.

SK Studenec

3.

Body (Prav)

Pořadatel:
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou – volejbalový oddíl
Poděkování dalším sponzorům:
RS Semily, s.r.o.
Kuželna bar – Zdeněk Novotný
Penzion BONA
Zpracoval: Gebrt
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tel. 481 549 319, e - mail : mesto@mesto - rokytnice.cz. Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 19. 11. 2010.

