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Vážení spoluobčané,
dovolte mi využít posledního letošního čísla Rokytnického zpravodaje k tomu, abych Vám mohl popřát k blížícím se
vánočním svátkům a novému roku a abych opět velmi krátce shrnul důležité momenty končícího roku 2010.
Úvodem bych chtěl nejprve poděkovat jménem kandidátky SLK i jménem svým za Vaše hlasy a projevenou důvěru
v letošních komunálních volbách. Velmi si této důvěry vážím a jsem rád, že díky ní mohu i nadále pracovat pro naše
město. Výsledky voleb mě utvrdily v tom, že jsme Vaši důvěru v průběhu uplynulých čtyř let neztratili a můžeme ve své
práci pokračovat.
Při psaní tohoto článku jsem hodně přemýšlel, zda budu v souvislosti s volbami komentovat, jakým způsobem
byla v některých případech vedena předvolební kampaň, jak probíhala a byla ovlivňována povolební vyjednávání
a jak a kým byla ovlivněna vlastní volba rady města, starosty a místostarosty. I když mě v těchto věcech letošní volby
a zejména někteří lidé zklamali, rozhodl jsem se nakonec, že se k nim nebudu vyjadřovat a nebudu tak dávat jejich
strůjci příležitost rozvíjet dále svoje polopravdy a svůj populismus na stránkách Rokytnického zpravodaje nebo v zastupitelstvu města.
Co se týká hodnocení roku 2010, zmíním se pouze o dvou věcech, které považuji za velmi důležité.
První z nich je skutečnost, že i když byl rok 2010 pro město z důvodu razantního poklesu daňových příjmů ekonomicky nejhorší za posledních několik let, podařilo se díky získaným dotacím zrealizovat investice za více než 12 mil.
Kč. Jednalo se o realizaci chodníku ve Vilémově, revitalizaci městského hřbitova a výměnu oken na staré budově
základní školy. Doufejme, že se nám v příštích letech bude v tomto ohledu dařit minimálně stejně dobře jako v roce
2010. Stejně tak musíme doufat, že se postupně stabilizují daňové příjmy města a vrátí se alespoň na úroveň roku
2008. Ostatně stabilizace daňových příjmů obcí a jejich spravedlivější přerozdělování mezi obcemi a velkými městy
je i prioritou nové vlády ČR.
Druhou významnou záležitostí, kterou musím zmínit, je realizace akce Čistá Jizera a souvisejících investic v roce
2010. Během tohoto roku se v Rokytnici proinvestovalo více než 100 mil. Kč, postavilo se přibližně 8 km kanalizace
a 6 km vodovodů a byly téměř dokončeny dva nové vodojemy na Letní a Zimní Straně. Mimo těchto vodohospodářských staveb bylo kompletně zrekonstruováno 5 mostů a byly již dokončeny kompletní rekonstrukce některých
místních komunikací. Kromě toho, že je tato akce investičními náklady i svým rozsahem největší v historii města, ovlivňuje již dva roky velmi výrazně život téměř všech obyvatel Rokytnice. Z tohoto důvodu bych Vás chtěl všechny znovu
požádat o trpělivost a shovívavost při realizací Čisté Jizery a omluvit se všem za způsobené problémy. Rok 2010 byl
patrně z tohoto pohledu pro všechny nejhorším a nejnáročnějším obdobím. Rozsah prací byl oproti roku 2009 několikanásobně větší, díky čemuž bylo rozkopané téměř celé město. Příští rok 2011, kdy bude celá akce dokončena, by již
neměl být tak náročný. Zbývá dokončit už jen několik málo kanalizačních a vodovodních větví a hlavní stavební práce
budou probíhat zejména na rekonstrukcích komunikací. I když v tuto chvíli není akce Čistá Jizera mnohými vnímána
příliš pozitivně, jsem přesvědčen, že její výsledek bude mít velký přínos pro každého občana Rokytnice.
Vážení spoluobčané,
přeji Vám jménem města i jménem svým klidné a radostné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně štěstí,
zdraví, lásky, spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů a splnění všech přání a novoročních předsevzetí.
Ing. Petr Matyáš – starosta

Slovo–starosty
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Z jednání rady města
RM schválila:
• provozování pravidelných měsíčních prodejních trhů na
Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou panu Janu Berouskovi, Přerovská 842, 530 06 Pardubice v roce 2011 za cenu
5.000,- Kč za prodejní den.
• nabídku společnosti Vydavatelství CBS spol. s r.o. na prezentaci města v projektu Ručně malovaná mapa města Rokytnice nad Jizerou za cenu 14.990,- Kč a pověřila starostu
města podpisem objednávky, případně smlouvy o poskytnutí služeb.
• smlouvu se společností Filip Media, a.s. se sídlem Masarykovo nábřeží 235, 110 00 Praha 1 o právu umístit stavby:
- reklamní plocha - billboard o rozměrech 5,4 x 2,7 na pozemek parc.1070/4 v k.ú. Dolní Rokytnice
- reklamní plocha - billboard o rozměrech 5,4 x 2,7 na pozemek parc.88/1 v k.ú. Dolní Rokytnice
- 2 reklamní plochy - billboardy o rozměrech 5,4 x 2,7 na
pozemek parc.3005/17 v k.ú. Dolní Rokytnice
- 2 reklamní plochy - billboardy o rozměrech 5,4 x 2,7 na
pozemek parc.č.1214/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou a pověřila starostu podpisem této smlouvy
• záměr umístění 3 kusů malovaných map města na dřevěných autobusových zastávkách a 1 kusu malované mapy
v budově radnice s tím, že před vlastním umístěním map
bude nejprve radě města předložen ke schválení konkrétní
návrh umístění s uvedením konkrétních rozměrů map.
• pronájem ppč. 1333/6 a části ppč. 3262/2 v Horní Rokytnici
nad Jizerou za účelem provozování parkoviště pro osobní
automobily v období od 1. 12. 2010 do 30. 4. 2011 společnosti ČSAD Semily a.s. se sídlem Na rovinkách 211, 513 25
Semily, a to za cenu 15.000,- Kč.
• nájemné ve výši 300,- Kč/hodina- v případě pronájmu tělocvičny v čp. 506 v Horní Rokytnici ze strany pravidelných
subjektů v období alespoň 3 měsíců.

zerou – revitalizace veřejného prostranství obnova zeleně“
u Ing. Jitky Novotné – zahradní architektura TILIA, a to za
cenu 330,- Kč/1 hodina.
• zadání veřejné zakázky č. 10008 na akci „Oprava střešního
pláště na budovách ZŠ v Dolní Rokytnici, objektu B a třípodlažní části objektu C“ firmě FAST střechy s.r.o., Smetanova
2065, 547 01 Náchod, a to za nabídnutou cenu 605.842,-Kč
včetně DPH a pověřila starostu města podpisem smlouvy.
• poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000,- Kč na provoz
a úspěšný start Mateřskému centru Krakonošátka.
• zadání zakázky na „Zajištění zimní údržby komunikací v Rokytnici nad Jizerou v letech 2010 – 2015“ firmě ROTES spol.
s r.o. a pověřila starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem
smlouvy o dílo.
RM vzala na vědomí informace o ukončení veřejné sbírky na
pomoc obci Heřmanice postižené povodní za účelem zmírnění
následků živelné pohromy a o celkovém čistém výtěžku sbírky
ve výši 131.841,85,- Kč.
Radě města byl předložen návrh na rekonstrukci elektrické
výbavy teplovodního elektro-kotle Buderus, výr. číslo 446514,
rok výroby 1979. Dne 6. 10. 2010 byla provedena prohlídka,
elektrická měření a zkoušky kotelního zařízení v kotelně bývalé Základní školy čp. 506 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.
Elektrokotelnu je možno provozovat v současné době pouze
s jedním kotlem K2 bez záložního kotle. Kotel K1 není schopen provozu, je nutno provést celkovou rekonstrukci elektrické výbavy kotle. Odhad nákladů je orientačně 34.740,00 Kč
bez DPH, nabídku zpracoval pan Zdeněk RYBKA.
Usnesení:
RM souhlasí s provedením rekonstrukce elektrické výbavy
teplovodního kotle Buderus.
RM vzala na vědomí informace o získání finanční podpory
z Fondu mikroprojektů Euroregionu Nisa v rámci OPPS 2007 –
2013 Cíl 3, Česko – Polsko na projekt „Rokytnická zima aneb
u nás jsou pašeráci doma“, schvaluje realizaci projektu a pověřuje Mgr. Blanku Kučerovou koordinací tohoto projektu.

• objednávku provedení autorského dozoru při obnově zeleně v rámci projektu „Městský hřbitov v Rokytnici nad Ji-

Zprávy z úřadů
Zprávy z města
Informace občanům o důvodech častých výpadků veřejného osvětlení
V rámci výstavby vodovodní a kanalizační sítě v našem městě dochází k poškození zemních vodičů rozvodů veřejného
osvětlení, a to přes všechnu obezřetnost ze strany dodavatelů stavby. V současné době dochází k nejčastějším poruchám
v lokalitách bývalého inf. centra KRNAP, zdravotní středisko,
Horní náměstí, Rokytno, Huťský vodopád, Modrá Hvězda, dílny Zemex. Poškození kabelů se mnohdy projeví až po čase

po jejich zpětném zásypu. Nalézt konkrétní poruchu na určité větvi v.o. je pracná a časově náročná záležitost. Na konkrétní větvi pak odhalí místo poruchy měřící vůz firmy ČEZ
– distribuce. Technicky nebývá oprava příliš náročná, naproti
tomu bývá velice náročná časově. Vedení města se Vám tímto
omlouvá za výpadky nočního osvětlení ulic a žádá veřejnost
o porozumění.
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Provozní doba Městského úřadu Rokytnice
nad Jizerou v době vánočních svátků
V době od 27. 12. 2010 do 31. 12. 2010 budou některé
úseky městského úřadu uzavřeny z důvodu čerpání řádné dovolené. Jedná se o tyto úseky: úsek sociální a matriky, úsek
rozvoje města a investic, úsek správy majetku, úsek evidence nemovitostí, životního prostředí a mezd, zároveň
bude uzavřena kancelář starosty města a kancelář tajemníka městského úřadu.
Otevřeny budou tyto úseky, a to následovně:
Podatelna, sekretariát starosty
pondělí 27. 12. 2010

8.00 - 12.00 hod.

13.00 - 17.00 hod

středa 29. 12. 2010

8.00 - 12.00 hod.

13.00 - 17.00 hod

V případě dotazů kontaktujte pracovnici sekretariátu
paní Kateřinu Rotroeklovou na tel.: 481 549 311

Úsek místních poplatků
pondělí 27.12.2010

8.00 - 12.00 hod.

od 13.00 - 17.00 hod.

úterý 28.12.2010

8.00 - 12.00 hod.

od 13.00- 14.30 hod.

středa 29.12.2010

8.00 - 12.00 hod.

od 13.00 - 17.00 hod.

čtvrtek 30.12.2010

od 8.00 do 14.00 hodin

V případě dotazů kontaktujte příslušnou pracovnici tohoto úseku
paní Hanu Jiroušovou, tel.: 481 549 322.

Finanční úsek, pokladna
pondělí 27. 12. 2010

8.00 - 12.00 hod.

13.00 - 17.00 hod.

úterý 28. 12. 2010

8.00 - 12.00 hod.

13.00 - 14.30 hod.

středa 29. 12. 2010

8.00 - 12.00 hod.

13.00 - 17.00 hod.

čtvrtek 30. 12. 2010

8.00 - 12.00 hod.

13.00 - 14.30 hod.

pátek 31. 12. 2010

od 8.00 do 12.00 hodin

V případě dotazů kontaktujte pracovníky tohoto úseku na tel. 481 549 321.

Stavební úřad
pondělí 27. 12. 2010

8.00 - 12.00 hod.

13.00 - 15.30 hod.

středa 29. 12. 2010

8.00 - 12.00 hod.

13.00 - 15.30 hod.

V případě dotazů kontaktujte pracovníky stavebního úřadu na
tel.: 481 549 314 nebo 481 549 313.
Dispečink pro provádění zimní údržby místních komunikací

V případě připomínek či dotazů ohledně provádění zimní údržby
místních komunikací se obracejte přímo na dispečink spol. ROTES,
s.r.o. na telefonních číslech: 604 187 850 nebo 481 523 681.
*na pevnou linku pouze v pracovních dnech od 07.00 do 15.00 hodin

Provozní doba ve Sběrném dvoře
v Rokytnici nad Jizerou v době vánočních svátků
středa 22. 12. 2010

13.00 - 18.00 hod.

neděle 26. 12. 2010

ZAVŘENO

středa 29. 12. 2010

13.00 - 18.00 hod.

neděle 2. 1. 2011

13.00 - 18.00 hod.

Splatnost místního poplatku za lázeňský
nebo rekreační pobyt a místního poplatku
z ubytovací kapacity
Upozorňujeme ubytovatele na povinnost předložit Městskému úřadu Rokytnice nad Jizerou k datu 31. 10. 2010 ubytovací knihu a uhradit místní poplatky. Kdo tak neučinil, nechť
ubytovací knihu předloží neprodleně, jinak bude dle zákona
o správě daní a poplatku uložena pokuta. Upozorňujeme, že
povinnost předložit ubytovací knihu mají i ti ubytovatelé, kde
nevznikla žádná poplatková povinnost.

Výměna oken na staré budově základní školy
V letošním roce jsme byli úspěšní při podání žádosti na
poskytnutí dotace na výměnu oken na staré budově Základní školy v Dolní Rokytnici. Výzva k podávání žádostí, kterou
v rámci 3. kola výzev pro Obnovu a rozvoj občanské vybavenosti zveřejnila MAS (místní akční skupina) „Přiďte pobejt!“
o.s. se sídlem v Jilemnici, zahrnovala kromě jiných oblastí
i možnost zlepšení podmínek pro činnost a vytvoření kvalitního zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové,
enviromentální a církevní aktivity. Finanční prostředky na realizaci těchto záměrů spravuje a rozděluje Státní zemědělský
intervenční fond, který tyto prostředky získává částečně ze
státních zdrojů (20%) a z prostředků EU (80%). Pro naši oblast
tyto prostředky administruje Regionální odbor SZIFu v Hradci
Králové.
Trvale vysoké provozní náklady na vytápění komplexu budov základní školy nás nutí postupně odstraňovat příčiny
tepelných ztrát. Únik tepla netěsnícími okny je jedna z významných složek takovýchto ztrát. I estetický výsledek vzhledu budovy a prostředí v učebnách má svůj nezanedbatelný
význam, hlavním důvodem však je snaha omezovat provozní
náklady na provoz školy jako celku.
Bylo vyměněno celkem 132 kusů oken, z tohoto počtu se
vztahovala dotace na 117 kusů oken, a to pouze v učebnách
a prostorách souvisejících s provozem školy – chodby, toalety,
šatny apod.. V prostorách, které nejsou využívány pro výuku
žáků, jako je například byt domovníka, služebna městské policie, ordinace zubního lékaře a zubní laboratoř, hradí město
výměnu oken v plném rozsahu z vlastního rozpočtu bez použití dotačního příspěvku. To je dané velmi přísnými pravidly
příslušného dotačního programu, který pečlivě rozlišuje, které činnosti spadají do vzdělávací a kulturní oblasti a které
činnosti jsou provozovány na komerčním principu nebo slouží
k zajišťování provozních potřeb obce, protože zmíněný program není určený na jejich podporu.
Celkový náklad na výměnu oken podpořených dotací byl
1 146 206 Kč včetně DPH. Ze způsobilých výdajů (935 000),
ze kterých je stanovena dotace, byla městu přiznána podpora
ve výši 841 500 Kč.
Celkový náklad na výměnu 15 kusů oken nepodporovaných
dotací dosáhl částky 173 466 Kč včetně DPH.
Celkem stála výměna všech oken 1 319 672 Kč včetně DPH
a tato částka již byla uhrazena z účtu města firmě LG-Dinex
z Jablonce nad Nisou, která výměnu oken provedla. Kontrolní
orgán SZIFu ověřil způsobilost všech výdajů a potvrdil splnění
podmínek pro proplacení příspěvku v plné výši. Město očekává převod částky 841.500 Kč na svůj účet z účtu Ministerstva
zemědělství do konce tohoto roku.
Bez významné pomoci MAS „Přiďte pobejt!“, která nám
poskytovala pomoc při administrativním zpracovávání žádosti
a při styku s Regionálním odborem SZIFu a samozřejmě bez
dotace poskytované z uvedeného dotačního titulu Ministerstva zemědělství, bychom v současné finanční situaci města
nemohli výměnu oken provést, protože rozhodnou část vlastních finančních prostředků města odčerpává akce „Čistá Jizera“.
Spolupráce s místní skupinou MAS „Přiďte pobejt!“ je pro
naše město velmi efektivní. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele opravy ploché střechy nad třípodlažní částí přístavby školy a střechy nad spojovací chodbou se starou budovou.
Předběžně je nám v rámci IV. kola výzvy přislíbená dotace ve
výši cca 480.000 Kč. Nabídková cena vítězného uchazeče zní
na částku 605.842 Kč. Smlouva o dotaci ještě není uzavřena,
ale z průběhu předchozích akcí můžeme oprávněně předpokládat, že oprava střech na přístavbách školy se v příštím roce
uskuteční.
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V průběhu posledních pěti let zajistilo město kompletní rekonstrukci kotelny a její přemístění zpět do sklepních prostor
budovy, výměnu oken ve staré budově a prostředky pro opravu střech. Hodnocení není na místě, to nám vystaví časem
naše děti.

Chodník ve Vilémově je uveden do provozu
Občané Rokytnice a návštěvníci města nepochybně zaregistrovali v průběhu srpna a září tohoto roku stavební činnost podél silnice I/14 ve Vilémově v Dolní Rokytnici. Za prostředky
Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 1 872 162,- Kč
a povinný podíl města 596 623,- Kč, dohromady tedy za částku
2 468 725,- Kč, vybudovala firma EUROVIA chodník podél pravé
krajnice vozovky ve směru na Harrachov a osvětlený přechod
pro chodce s krátkým nástupním chodníkem před autobusovou čekárnou ve směru na Rokytnici. Součástí celé akce byla
i kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení v tomto úseku
v hodnotě 720 000,- Kč. Veškeré údaje o cenách jsou uváděny včetně DPH. Náklady na veřejné osvětlení uhradilo město
v plné výši z vlastních prostředků, protože na něj se možnost
poskytnutí dotace z prostředků fondu nevztahuje, respektive
je financování veřejného osvětlení v podmínkách pro přidělování dotace výslovně zakázáno. Celkový náklad na zhotovení
díla jako celku dosáhl hodnoty 3 188 784,- korun. Na celé dílo
byl již vydaný kolaudační souhlas Silničním správním úřadem
v Jilemnici, který nabyl právní moci. To je důležité z hlediska dodržení termínů uváděných v žádosti o dotaci, protože
dotační prostředky nám byly ze státního rozpočtu uvolněny
s podmínkou, že akce bude realizovaná stavebně do konce
září tohoto roku a do konce roku bude i profinancovaná.
Za povšimnutí stojí některé stavební prvky, které nejsou
hned na první pohled zřejmé. Je to zejména úzký proužek
v tělese chodníku při jeho okraji, který nepatrně vystupuje
nad jeho pochůznou plochu a má jinou strukturu než okolní povrch. Stejné provedení je pak kromě blikajících diod
i v konstrukci přechodu pro chodce. Jedná se o vodící proužek
pro nevidomé, který umožňuje jejich bezpečnou orientaci na
veřejné komunikaci. Dalším opatřením jsou i zešikmení tělesa
chodníku na příčné vjezdy k nemovitostem a ke komunikacím
vyúsťujícím do hlavní silnice. Zešikmení obrubníků a příčný
sklon chodníku jsou konstruovány podle norem pro vozíčkáře,
aby se i oni mohli podél hlavní silnice bezpečně pohybovat.
Z pohledu současně platných požadavků na výstavbu takovýchto dopravních zařízení je možné říci, že parametry chodníku s přechodem ve Vilémově nemá žádný jiný úsek komunikací sloužících pro pěší pohyb osob v Rokytnici nad Jizerou.
Spolu s novým veřejným osvětlením tak ve Vilémově slouží
jejich obyvatelům nové zařízení splňující soudobé přísné parametry na bezpečnost pěších účastníků silničního provozu.
Ing. Tomislav Procházka
úsek rozvoje města a investic

Informace o celkovém výtěžku sbírky na
povodně
V reakci na katastrofální povodně, které v srpnu 2010 postihly nedaleké Frýdlantsko, město Rokytnice nad Jizerou
uspořádalo veřejnou finanční sbírku s názvem Pomoc obci
Heřmanice, IČ: 00672068, postižené povodní. Jak už název
napovídá, veřejná finanční sbírka byla vypsána ve prospěch
obce Heřmanice, která patřila k nejvíce zasaženým obcím
a ve které bezprostředně po povodních pomáhala také jednotka Sboru dobrovolných hasičů Rokytnice nad Jizerou a celá
řada dalších obyvatel našeho města.
Finanční sbírka probíhala ve dnech 13. 8. 2010 až
29. 10. 2010. Pro účely konání veřejné sbírky byl zřízen speciální bankovní účet č. 43-7563270217/0100 vedený u Komerční
banky a.s., na který mohli přispěvatelé převádět své finanční příspěvky ve prospěch sbírky na základě výzvy, která byla
umístěna na webových stránkách města a ve vysílání Infokanálu kabelové televize města Rokytnice nad Jizerou. V rámci konání veřejné finanční sbírky byl také proveden výběr finančních prostředků formou přenosných pokladniček. Výběr
finančních prostředků formou pokladniček byl proveden ve
dnech 6. a 7. září 2010 a dále pak dne 2. října 2010. Touto formou vybrané peněžní prostředky byly vždy v den rozpečetění
pokladniček pověřenou osobou vloženy na speciální bankovní
účet sbírky č. 43-7563270217/0100.
Vybrané finanční prostředky byly v průběhu konání sbírky
průběžně převáděny na běžný účet obce Hařmanice, a to na
základě Dohody o převodu čistého výtěžku finanční sbírky ze
dne 22. 9. 2010. Dne 29. 10. 2010 byla veřejná finanční sbírka
ukončena a zůstatek na speciálním běžném účtu zřízeném pro
účely sbírky byl rovněž převeden na běžný účet obce Heřmanice.
Hrubý výtěžek sbírky:
132.482,35 Kč
Náklady spojené s konáním sbírky:
640,50 Kč
Čistý výtěžek sbírky:
131.841,85 Kč
Celý čistý výtěžek sbírky byl v souladu s účelem konání sbírky převeden na běžný účet obce Heřmanice, IČ 00672068 a to
ve třech splátkách:
• 70.000,- Kč k 24.09. 2010
• 50.000,- Kč k 05.10. 2010
• 11.841,85 Kč k 29.10. 2010
Náklady spojené s konáním sbírky ve výši 640,50 Kč představují poplatky za vedení běžného účtu a poplatky za položky.
Město Rokytnice děkuje všem přispěvatelům za jejich pomoc a za projevenou solidaritu s obyvateli postižených obcí.

Podzimní komunální volby v Rokytnici nad Jizerou 2010
Volby do zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou
se uskutečnily ve dnech 15. – 16. října 2010.
•
•
•
•
•

počet volených zastupitelů:  .  .  .  .  .  . 15
počet voličů v seznamech:  .  .  .  .  .  .   2.515
počet vydaných obálek: .  .  .  .  .  .  .  .   1.308
volební účast:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   52,01 %
počet platných hlasů:  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17.430

Do těchto voleb bylo zaregistrováno celkem 6 volebních
stran a jejich celkový počet získaných hlasů byl následující:
Starostové pro Liberecký kraj
TOP 09
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
KDU – ČSL
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5.002
3.517
3.401
2.803
1.552
1.155

Zvolení zastupitelé podle počtu získaných hlasů:

10. Mgr. Markéta Šmídová  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 376

1.

Ing. Petr Matyáš  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 633

2.

Hana Hejralová  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 499

kandidátní listina: Starostové pro Liberecký kraj

11. Libor Stober  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 331

kandidátní listina: Starostové pro Liberecký kraj

kandidátní listina: TOP 09

12. Mgr. Jana Janouchová  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 317

kandidátní listina: Starostové pro Liberecký kraj

3.

kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat.

MUDr. Daniela Zajícová  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 461

13. MUDr. Jaroslav Folprecht  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 315

kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat.

4.

Paed.Dr. Eva Maloňová  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 458

5.

Jana Černá  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 432

6.

Ing. Petr Štěpánek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 426

7.

Petr Kadavý  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 388

8.

Ing. Leoš Pavlata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 379

9.

Ing. Jaroslav Bulušek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 378

kandidátní listina: Občanská demokratická strana

14. Miloslav Jón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 243

kandidátní listina: TOP 09

kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy

15. Ing. Miroslav Jína  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 210

kandidátní listina: TOP 09

kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

kandidátní listina: Starostové pro Liberecký kraj

Ustavující
zasedání
10. listopadu 2010

kandidátní listina: Občanská demokratická strana

zastupitelstva

města

dne

• starostou města byl zvolen Ing. Petr Matyáš
• místostarostou města byl zvolen Petr Kadavý
• dalšími členy rady města byli zvoleni: Jana Černá,
Ing. Jaroslav Bulušek a Ing. Leoš Pavlata

kandidátní listina: Občanská demokratická strana
kandidátní listina: Starostové pro Liberecký kraj

Vážení voliči,
při volbě místostarosty byli navrženi dva kandidáti –
pan Petr Kadavý a paní Hana Hejralová.Těsně před volbou
těchto kandidátů starosta Matyáš prohlásil, že jeho strana
nepodpoří svou kandidátku paní Hanu Hejralovou a bude
podporovat pana Kadavého za ODS.Toto prohlášení výrazně
ovlivnilo volbu místostarosty a volba skončila těsným poměrem – P. Kadavý 8 a H. Hejralová 7 hlasů. Podotýkám, že
paní Hana Hejralová dostala druhý celkový největší počet
volebních hlasů – 499, zatímco P. Kadavý pouhých 388, což
ho volebně umisťovalo až na 7. místo. Počet hlasů ukázal,
že si občané přejí na radnici změnu. K této změně prozatím nedošlo, protože oblíbená paní Hana Hejralová se stala
pro stranu SLK pouze volebním tahákem a po volbách byla
vlastní stranou hozena přes palubu.Podotýkám, že posléze
se nedostala ani do rady města,ačkoliv byla opětovně navržena.Strana TOP 09 neměla před volbou problém podpořit
jak Ing.Matyáše, tak paní Hejralovou, která by tvořila di-

plomatické pojítko mezi všemi stranami a zastupiteli.
Proč bylo vyvinuto takové úsilí,aby se paní Hana Hejralová nepodílela na vedení města ,a to ani jako členka městské
rady,nechť posoudí občané sami.
Libor Stober, zastupitel města
Vážení občané,
chtěla bych touto cestou poděkovat všem Vám, svým voličům, kteří jste mě podporovali v letošních volbách. Byla
jsem upřímně překvapena a potěšena množstvím získaných
hlasů, které mě vyšvihlo na celkově druhé místo, čehož si
nesmírně vážím. Chtěla bych Vás ujistit, že v zastupitelstvu
budu nadále pracovat co nejlépe pro dobro nás všech. Uvítám Vaše nápady a připomínky. Ještě jednou díky za podporu!
Hana Hejralová

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY - Jilemnice
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátky od 7.30 – 11.30 hodin
11. – 12. 12.

Prosinec 2010
MUDr. Miloš Dědek

Nádražní 1296, Turnov, tel.: 481 324 282

18. 12.

MUDr. Luděk Šubert

Markova 8, Turnov, tel.: 481 325 566

19. 12.

MUDr. Jan Chovančík

24. 12.

MUDr. Jaroslav Hošek

Rovensko pod Tr. 219, tel.: 481 382 372

25. 12.

MUDr. Petr Hnátek

Příšovice 185, tel.: 482 728 390

26. 12.

MUDr. Anna Kovbuz

Jana Palacha 1931, 511 01 Turnov, tel.: 481 324 423

5. května 980, Turnov, tel.: 481 322 491

Aktuální informace získáte na webových stránkách Libereckého kraje, Odbory, odboru zdravotnictví na adrese www.kraj-lbc.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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Město Rokytnice nad Jizerou
č.j. VŘ pers. 1/2010

V Rokytnici nad Jizerou dne 24. listopadu 2010.

Tajemnice městského úřadu Bc. Martina Šubrtová

zveřejňuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

veřejnou výzvu na obsazení funkce investičního referenta úseku rozvoje města a investic
Městského úřadu v Rokytnici nad Jizerou.

I.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk
a splňuje další předpokladypro výkon správních činností stanovený zvláštním právním předpisem.

II.

Další požadavky:
- vzdělání technického směru, min. úplné střední vzdělání s maturitou technického zaměření (stavební, strojní, apod.), vyšší odborné
nebo vysokoškolské vzdělání technického zaměření výhodou,
- praxe v investiční a projektové oblasti nebo praxe ve veřejné správě minimálně 3 roky,
- velmi dobrá a aktivní znalost práce s výpočetní technikou (word, excel, zkušenost s grafickými programy),
- schopnost samostatného jednání a rozhodování, vlastní iniciativa,
- dobré organizační a komunikační schopnosti,
- schopnost přizpůsobit pracovní dobu potřebám úřadu,
- znalost cizího jazyka výhodou,
- řidičský průkaz skupiny B.
Základní charakteristika pracovní činnosti:
• Příprava žádostí a koordinace projektů pro získávání finančních prostředků z dotačních titulů
• Realizace, kontrola a administrativní činnost u projektů, na které byly získány finanční prostředky z dotačních titulů.
• Zadávání veřejných zakázek – příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek
• Příprava, zadávání a kontrola investičních akcí a investičních záměrů, oprav, rekonstrukce a údržby majetku města
• Odborné činnosti na úseku obrany a civilní ochrany
• Správa místních komunikací a veřejného osvětlení
• Podílení se na zpracování a aktualizaci rozvojových koncepcí města (např. Strategický plán).
• Správa elektronického pasportu komunikací a veřejného osvětlení

III.	Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul zájemce,
- datum a místo narození zájemce,
- státní příslušnost zájemce,
- místo trvalého pobytu zájemce,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- datum a podpis zájemce.
K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních
činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením – lze dodat
dodatečně
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- seznam kontaktních údajů na osoby, které by mohly podat referenční informace
IV.

Platová třída odpovídající druhu práce:
9. platová třída – 10. platová třída
(zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě)

V.

Místo výkonu práce:
Město Rokytnice nad Jizerou – Městský úřad Rokytnice nad Jizerou

VI.

Lhůta pro podání přihlášky, místo a způsob podání přihlášek:
Zájemci mohou podávat přihlášky nejpozději do 14. ledna 2011, a to osobně do rukou tajemnice městského úřadu Bc. Martiny Šubrtové
nebo prostřednictvím České pošty doporučeným dopisem.

VII.	Adresa, na kterou se přihláška zasílá:
Městský úřad Rokytnice nad Jizerou
Horní Rokytnice 197
512 44 Rokytnice nad Jizerou
VIII.	Ostatní:
- Předpokládaný termín nástupu – únor 2011
- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce.
- Text výběrového řízení je zveřejněn na www.mesto-rokytnice.cz.
- Další informace podá tajemnice městského úřadu osobně nebo na tel.: 481 549 319.
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ČISTÁ JIZERA Rokytnice nad Jizerou
Horní Rokytnice: A10, MŠ – HR, I, I1, I2, A13, A13-1, A132, A14, A15
F1, Ac, CH2, K1-1
Rokytno:
K, K5 (od č.p. 17 po č.p. 31)

Vážení občané Rokytnice nad Jizerou,
s příchodem zimy ukončujeme pro letošní rok stavební práce v Rokytnici nad Jizerou. V současné době ještě práce probíhají v Horní Rokytnici, a to v Berlíně na kanalizaci větve A9
a vodovodu R3, do konce listopadu zde bude doasfaltován povrch v rýze po budovaných sítích. Dále se pracuje nad radnicí
pod vodojemem Horní Ves, zde probíhá pokládka vodovodu
HV1, práce budou pokračovat ještě první týden v prosinci,
následně bude na dotčeném úseku komunikace položen asfalt
pro zimní provoz. Rovněž se ještě pracuje na kanalizaci větve CH1, zde budou práce rovněž ještě probíhat první týden
v prosinci, poté bude upravena komunikace štěrkem.
Od počátku stavby bylo v Rokytnici nad Jizerou realizováno
cca 8,7 km vodovodního řadu a cca 11,3 km kanalizačního
řadu. Rovněž byly kompletně stavebně i technologicky provedeny oba vodojemy v Dolní Rokytnici na Letní a Zimní Straně.
Zprovoznění obou VDJ včetně dokončení příjezdových komunikací bude provedeno v první polovině 2011, po propojení
potřebného vodovodního potrubí a vodovodních přípojek.
Dále bylo při stavbě opraveno 5 mostů a 1 opěrná zeď. Od
začátku stavby bylo v Rokytnici nad Jizerou proinvestováno
145 mil. Kč bez DPH.
Během podzimu jsme měli štěstí na počasí, při prodloužení stavební sezóny se nám podařilo dohnat počáteční skluz.
Pro rok 2011 již zbývá realizovat zhruba 1,4 km vodovodního
řadu a 1,5 kanalizačního řadu (nově kanalizace okolo MěÚ,
dokončení vodovodu a kanalizace v lokalitě Berlín, dokončení
vodovodu Horní Ves, rovněž dokončení kanalizace a vodovodu
v Dolní Rokytnici na Letní i Zimní Straně).

Vodovodní řady:
Horní Rokytnice: R5, R6, R6-1, R6-2
Rokytno:
HP1
Kanalizaci a vodovod již provozují Severočeské vodovody
a kanalizace a.s., oblastní závod Turnov, Kotlerovo nábřeží
2216, 511 01 Turnov.
Úřední hodiny v kontaktním místě v Rokytnici n. J.:
(č.p. 154 DR, bývalá cukrárna u Nechanických)
Pro zimní období (od 1. 12. 2010 – 31. 3. 2011) byly upraveny úřední hodiny pro veřejnost v kontaktním místě. Přítomen je zde p. Lukáš David, tel.: 725 047 943, e-mail:
asistentrokytnice@seznam.cz .
Pondělí
Středa

Jménem celého realizačního týmu Vám děkuji za trpělivost
při stavebních činnostech a přeji Vám krásné vánoční svátky
a hodně zdraví v nadcházejícím roce 2011.
Andrea Bímová
investiční technik VHS Turnov
26. 11. 2010

V případě zájmu je možné ještě přes zimní období podávat
náměty ke zlepšení úprav chodníků a ostatních zpevněných
ploch. Na jaře 2011 budou odstraňovány vady a nedodělky.
Stavba akce Čistá Jizera bude v Rokytnici nad Jizerou, stejně jako v Turnově, Semilech a Lomnici nad Popekou ukončena
v září 2011. Stavba v Jilemnici, která je rovněž součástí akce
Čistá Jizera již byla ukončena na podzim 2010.
Informace o zprovoznění kanalizace a vodovodu:
V současné době je již možné napojení objektů na následujících kanalizačních a vodovodních řadech:
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), D2-1, Da, D3
Ab, Ab1, G2, Ea
A4, A4a, A4b, A5 (od mostu u archivu od
č.p. 142 do křižovatky na Zimní Stranu
u č.p. 373), A5-1, A5a, C1

14.00 – 17.00 hod.
09.00 – 12.00 hod.

Tisková zpráva o stanovení ceny vodného
a stočného pro rok 2011 na území měst
a obcí sdružených ve Vodohospodářském
sdružení Turnov
Úprava ceny byla schválena na jednání Rady sdružení dne
1. 11. 2010, a to jako výstup z přibližně tříměsíčního opakovaného projednávání. Je stanovena pro města Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou,
Rovensko pod Troskami a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný,
Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna
a Benecko.
1.

Nárůst ceny

Základní nárůst ceny je schválen o 2,50 % u vodného
a o 4,04 % u stočného. Nárůst u celkové ceny vodného a stočného je 3,17 %. Sazba DPH zůstala shodná, tedy nebyla ze
strany státu upravována.
2.

Celková cena (m/3)

Vodné je stanoveno na 36,49 Kč (bez DPH) a stočné na hodnotu 28,95 Kč (bez DPH). Celková součtová cena vodného
a stočného činí 65,44 Kč (bez DPH). Nárůst celkové ceny bez
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DPH představuje 2,01 Kč, a to z 63,43 Kč v roce 2010. Po započítání DPH (10 % ) je vodné stanoveno na hodnotu 40,14 Kč
a stočné na hodnotu 31,85 Kč. V součtu činí celková cena
s DPH 71,99 Kč. Nárůst celkové ceny představuje 2,22 Kč,
a to z 69,77 Kč v roce 2010.
Zjednodušeně a stručně lze konstatovat, že vodné roste o 2,5 %, stočné o 4 % a celková cena o 3,2 %, tedy
o 2,- Kč/m3.
3.

Zdůvodnění úpravy cen

Vlastník vodohospodářské infrastruktury - VHS Turnov – měl
při stanovení ceny na rok 2011 lehčí úlohu než v minulých
letech, protože se mu podařilo úspěšně projít procesem koncesního řízení – provést výběr nejvýhodnějšího provozovatele
na příštích 10 let. Nemusel tedy s provozovatelem absolvovat obtížná jednání o výši jednotlivých nákladových položek
v kalkulaci, protože jejich hodnota byla předložena provozovatelem v soutěžní koncesní nabídce.
Provozovatel majetku – Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.– předal v koncesním řízení z pohledu vlastníka velmi výhodnou nabídku, která pro VHS přinesla svým dopadem

skvělé finanční podmínky – zejména vyšší nájemné sloužící
pro obnovu a investice majetku VHS. Je současně důležité,
že také pro zákazníky přineslo koncesní řízení vyšší kvalitu
i rozsah prováděných služeb za srovnatelné meziroční náklady a současně zásadní ponížení zisku provozovatele. Všechny
popisované peněžní vstupy proto přinesly velmi malý tlak na
navyšování ceny vodného a stočného.
Zástupci měst a obcí ve VHS využili této optimální situace a předem stanovili, že mají pro rok 2011 zájem navyšovat cenu co nejméně, a to proto, že v předchozích letech
musela být úprava ceny daleko výraznější. Díky koncesi však
i malý nárůst ceny přinesl potřebný nárůst nájmu. Z nájmu
je prioritně hrazen vlastní podíl investora na akci Čistá Jizera. V příštích letech z něj budou financovány další klíčové
akce, na které VHS získá dotační prostředky, např. intenzifikace ČOV na Benecku, vodovod a kanalizace na Malé Skále
a v Rovensku pod Troskami, vodovody v Líšném, Tatobitech,
odkanalizování Přepeř, intenzifikace úpraven vody v Jilemnici
a v Příkrém, atd.
V Turnově, dne 7. 11. 2010

Ing. Milan Hejduk,
předseda Rady sdružení VHS Turnov

Komunitní plánování sociálních služeb
Dne 22. 11. 2010 se sešla skupina komunitního plánování
pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, která se schází
běžně v Jilemnici, Základní škole praktické a Základní škole
speciální v Rokytnici. Důvodem bylo oficiální otevření terapeutických dílen v prostorách školy. Paní ředitelka Mgr. Jana
Janouchová měla krásně připravenou prezentaci. Přítomní se
dozvěděli něco o rozsahu a náplni terapeutických dílen, klientech a možnosti rozšíření na dílny chráněné.

Schůzka vyhodnotila i problémy mládeže na autobusovém
nádraží v Jilemnici a otevření nízkoprahového centra pro volnonočasové aktivity.
Děkujeme za hezkou přípravu
kolektiv kom. plánování

Rokytnice nad Jizerou na sklonku roku 1918
Vznik Československého státu 28. října 1918 se v prostoru
Čech, Moravy a Slezska setkal s pozitivní reakcí pouze u českého obyvatelstva. Oblasti se silnou německou většinou se
s jeho existencí odmítly smířit a vytvořily si vlastní republiky,
které se měly stát součástí státu Německé Rakousko. Nejinak
tomu bylo i v severovýchodních Čechách, kde existovala provincie Deutschböhmen se sídlem v Liberci, pod jejíž pravomoc spadala až do prosince 1918 i Rokytnice nad Jizerou. Tato
zajímavá kapitola z dějin města stála dosud na okraji zájmu
historiků, a proto ji budeme dnes věnovat pozornost. Vybízí
k tomu ostatně 92. výročí vzniku Československa. Významným
zdroj informací představuje fond Okresní úřad Jilemnice, a to
konkrétně tzv. Prezidiální spisy z let 1893–1942. Tyto archiválie jsou uloženy ve Státním okresním archivu v Semilech. Cenné údaje o průběhu sklonku roku 1918 na Rokytnicku přináší
i kniha Jaromíra Horáčka Jilemnicko. Světová válka-převrat,
kterou vydalo město Jilemnice v roce 1938.
V průběhu podzimu 1918 si provincie Deutschböhmen vybudovala základní organizační strukturu. V jednotlivých okresech na území této provincie se zřizovaly okresní národní rady
(Bezirksnationalräte), které tu měly převzít veškerou moc
jménem Zemské vlády v Liberci. Rady měly vykonávat svou
činnost vedle již stávajících okresních hejtmanství (Rokytnice
nad Jizerou spadala pod hejtmanství v Jilemnici) a zastupitelstev s úkolem připravit přechod dosavadních správních insti-

tucí do nového státu. Rady zároveň sloužily jako poradní orgán vlády, který monitoroval situaci v jednotlivých regionech
a pravidelně o ní podával zprávy do Liberce. Posláním rad
bylo také sjednocovat zástupce zájmových organizací a politických stran, postarat se o zřízení lidobrany (Volkswehru)
a rovněž neustále bojovat za právo na sebeurčení pohraničních provincií.
Pod kontrolu vlády Deutschböhmen se tenkrát dostaly rovněž oblasti v Krkonoších s německou majoritou, tedy i Rokytnice nad Jizerou. V listopadu 1918 se zde vytvořil Volksrat,
tedy v překladu lidová rada, složená ze všech složek obyvatelstva. Z nařízení zemské vlády Deutschböhmen se zastupitelstvo Rokytnice nad Jizerou usneslo na tom, aby byl v místě
zřízen Volkswehr v počtu 60 mužů a aby jeho členové v rámci
udržení veřejného pořádku a klidu byli ozbrojeni. V dochovaném seznamu je uvedeno 59 příslušníků Volkswehru, kteří
všichni bydleli v Rokytnici, a to konkrétně 26 v Horní Rokytnici, 20 v Dolní Rokytnici, 11 v Rokytnu a po jednom ve Vilémově a Studenově. Jednalo se o muže narozené v rozmezí
let 1869–1899 s různými vojenskými hodnostmi. Zemská vláda
v Liberci činnost rokytnického Volkswehru podpořila dodávkou 60 zastaralých pušek typu Werndl spolu s 4 000 ostrými
náboji. Pušky byly rozdány mužstvu s úkolem střežit nádraží
v Rokytnici, aprovizační (zásobovací) skladiště, sídla úřadů
a další důležitá místa, a to pro případ plenění ze strany vo-
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jáků navracejících se domů z bojišť právě skončené světové
války. Rokytnická jednotka byla rozdělena na dva oddíly po
třiceti mužích, jejichž prozatímními veliteli se stali šikovatelé Emil Lucke z Dolní Rokytnice čp. 330 a Franz Pech z Horní
Rokytnice čp. 432. Na jejím chodu se podílel rovněž policejní
strážmistr Josef Vater. Do činnosti rokytnického Volkswehru
zasáhl i strážmistr František Wettengl, který se měl zasazovat
o to, aby lidobrana: „nevystupovala jako nějaký oddíl bojovný“ a aby v případě příchodu československého vojska do Rokytnice nekladla žádný odpor.

dráha k Jilemnici a dále k horám a způsobiti potíže v dopravě
approvisace pro celý politický okres Jilemnický“. Odpověď
z Jičína byla rychlá a již 30. listopadu dorazilo na nádraží
v Martinicích 32 mužů s jedním důstojníkem z tamního 11.
střeleckého pluku. Jejich výzbroj mimo jiné tvořily dva kulomety. V místě se ubytovali v hostinci U Horáčků. Nedlouho
poté (7. prosince 1918) bylo čs. vojskem obsazeno bez odporu
i Vrchlabí.
Za situace, kdy se hroutila moc Deutschböhmen nad jedním městem za druhým rezignovali i Rokytničtí. Dopoled-

Puškami typu Werndl byl vyzbrojen rokytnický Volkswehr
(foto Muzeum Pokdrkonoší v Trutnově)

Jedním z úkolů Volkswehru bylo zabránit pašování, respektive vývozu potravin z regionu. Zejména z průmyslového Jablonecka se sem totiž vydávaly osoby, které v Rokytnici
a Vítkovicích nakupovaly potraviny a poté je většinou za nehorázně vysoké ceny dále prodávaly. To vše se dělo v době tvrdého lístkového systému, kdy byla většina potravin na příděl
a mnoho osob hladovělo. V drtivé většině tenkrát rokytnický
Volkswehr zabavoval máslo, pouze ojediněle maso, sýry či
tvaroh. Víme, že například mezi 3. a 8. prosincem 1918 zadržel celkem 18 osob s podezřelými potravinami. Připomeňme
si několik případů. Antonu Möwaldovi z Liberce bylo zabaveno
máslo o váze 1,35 kg, které koupil od Franze Fischera z Vítkovic. Zabavené máslo bylo odevzdáno obchodníkovi Franzi
Müllerovi, kde byla sběrna másla. Hugo Kraus z Krausových
Bud koupil 2 kg másla od Wenzela Krauseho rovněž z Krausových Bud. Také v tomto případě putovaly potraviny do sběrny másla k F. Müllerovi. Fritz Zinnecker z Desné zase koupil
v Křižlicích 7,65 kg másla a 5,85 kg tvarohu. Máslo skončilo
ve sběrně u F. Müllera, zatímco tvaroh u zdejšího Volkswehru.
Jediný případ zabaveného masa bylo 17,5 kg telecího, které
bylo konfiskováno Eduardovi Müllerovi z Horního Polubného.
Maso bylo prodáno členům rokytnického Volkswehru.
Mladý čs. stát nebyl v prvních dnech své existence schopen
zajistit odbojné pohraničí. První krok k vojenskému zajištění
středních a západních Krkonoš tak provedl až na konci listopadu. Dne 28. listopadu 1918 bylo telefonicky požádáno vojenské velitelství v Jičíně o zajištění nádraží v Martinicích z toho
důvodu, že na trati v úseku Trutnov-Martinice jsou všechna
nádraží a stanice až do Kunčic obsazena ozbrojenou německou stráží a údajně dokonce existuje plán separatisty obsadit
se dvěma kulomety také Zálesní Lhotu. Na Jilemnicku tehdy
panovaly obavy, že: „v případě potřebných represálií proti Trutnovu, mohla by německá stráž ozbrojená pokusiti se
obsaditi též české nádraží v Martinicích, odkud vede místní

ne 12. prosince 1918 (uváděn i 13. prosinec) složil místní
Volkswehr zbraně. Zbraně a munice (60 pušek a 4 000 nábojů)
byly uloženy v zasedací místnosti Městského úřadu v Rokytnici, kde je již následující den převzal okresní četnický velitel
z Jilemnice. Dne 16. prosince byly zbraně spolu s municí převezeny do Jičína důstojníkem od 11. střeleckého pluku v doprovodu dvou vojáků, kteří byli za tím účelem do Rokytnice
vysláni. Téhož dne slíbili zástupcům Národního výboru v Jilemnici poslušnost zaměstnanci poštovních úřadů na Novém
Světě a v Harrachově a celního úřadu v Novém Světě. Stejnou proceduru musel tehdy postoupit v Rokytnici nad Jizerou
komisař finanční stráže Alois Barthell, naddozorce finanční
stráže Hugo Formann a z poštovního úřadu v Horní Rokytnici
poštmistr Friedrich Hille a poštovní oficiál Josef Staude.
Přechod Rokytnice do struktur čs. státu popsala již vzpomínaná kniha Jaromíra Horáčka Jilemnicko. Světová válkapřevrat, kterou vydalo město Jilemnice v roce 1938. Přináší
cenné informace, ovšem citelně zde chybí jakékoliv přesné
datum. Na základě shora uvedených informací ovšem můžeme s jistotou říci, že přibližuje události v Rokytnici nad Jizerou po 12. prosinci 1918: „Do Rokytnice se vypravil pravděpodobně ještě v roce 1918 starosta dr. Čermák, jako předseda
Okresního národního výboru s přednostou jilemnického berního referátu Jaroslavem Starým. První jejich cesta byla na
berní úřad v Rokytnici. Představivše se vedoucímu úředníku,
žádali od něho především určité prohlášení, nevede-li účet
provincie Deutschböhmen. Ujistil oba naše zástupce, že sice
něco takového bylo, ale už je vše v pořádku a daně se vybírají
jménem republiky. Z berního úřadu šli na poštu a k finanční
stráži, kde se vše hladce odbylo. Posléze navštívili starostu
městyse. Žádali od něho, aby slíbil věrnost Československé
republice. „Pánové, to je věc tak závažná, že o ní nemohu
rozhodovati sám, nýbrž spolu s obecním zastupitelstvem, jež
by bylo nutno svolati.“ Zástupci Národního výboru vyčkali.
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Když se posléze zastupitelstvo sešlo, pozvalo české vyslance, kteří pouhým letmým pohledem zjistili napjatou náladu.
První otázkou bylo, mají-li čeští zástupci legitimace. „Nemám“, odpověděl dr. Čermák, „ale téměř všichni mne, pánové, znáte a přicházím jako předseda okresního národního
výboru. Trváte-li na tom, že se mnou nebudete jednat bez
legitimace, odejdeme a přijdeme s vojenskou asistencí. Žádáme od Vás, abyste vykonali slib věrnosti Československé
republice!“ – Dali hlavy dohromady a po chvíli některý člen
ze zastupitelstva požádal o půl hodiny na rozmyšlenou. Naši
lidé se vzdálili. Po stanoveném čase se vrátili a tu uslyšeli, že
zastupitelstvo Rokytnice slíbilo již věrnost Deutschböhmen.
„Pánové, to nemůžete mysliti vážně“, namítal dr. Čermák,
„kde máte to vaše Deutschböhmen? Za půl hodiny jste v čes-

kých Pasekách, na druhou stranu daleko nedojdete. Dostane
se právě asi tak na rokytnické nádraží a dost. Jste enklávou
mezi českým živlem. Proto nemohu považovati vaše sdělení
za rozvážné a rozumné. Dávám vám ještě půl hodiny času na
rozmyšlenou a déle nečekáme!“ – S tím Češi odešli. Když opět
přišli, bylo rozhodnuto. Rokytnické zastupitelstvo kapitulovalo a slíbilo věrnost Československé republice.“
V prosinci 1918 se Rokytnicko dostalo definitivně pod kontrolu čs. státu. Nastalo poměrně 20 poklidných let prvorepublikového Československa, poznamenaných ovšem od první
poloviny 30. let nástupem Adolfa Hitlera k moci v Německu.
Mgr. Ondřej Vašata, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Český lázeňský spolek ustaven při NJS v Harrachově – Novém Světě.

Slib věrnosti Československé republice složili v prosinci 1918 i členové finanční stráže v Horní Rokytnici.
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Rozjímání vánoční
Motto:
Ó Vánoce, vy svátky nad vše drahé,
v nichž jejich tajemno kol nás se mihotá,
ó vraťte mi na chvíli dětství blahé,
s tou krásnou poezií života.
Píše se rok 2010 a na sklonku svém má. A skutečně zanedlouho
završí náplň svého Časového počtu, posune se do prostoru Nekonečna, v němž zcela zanikne. Ještě dříve však před odstupňovanou, závěrečnou svou fází stejně jako všechny roky předešlé, naposledy se
zaskví kouzelným časem Vánoc, které když i jinde ve světě oslavované zvláště u nás v horách krkonošských, dávnou svoji připomínkou
k tradované památce narození Jezulátka tenkrát tam v daleké Palestině. „Spi, Jezulátko, spi. Zas chudých lidí, chudé dítě, - jen do jesliček
uloží Tě. Už tolikrát jsi světu dáno a Jidáši zaprodáno, spi, Jezulátko,
spi. A naber v spánku nové síly, máš přece konat mnohé divy, - spi,
Jezulátko, spi…“.

Monumentální předzvěst Vánoc bývala i bezprostředně spjata
s denním rozvrhem prací obyvatel krkonošských hor a společně tak
i prožívána. Ta zobrazovala způsob jejich obživy z části výdělkem
domácího tkalcovství, podstatněji však výnosem z drobného zemědělství, jak vesměs při chalupách bývalo. Trochu toho ovsa a brambor
si skoro každý chalupník vypěstoval, k tomu i něco drůbeže, obvykle
kravku nebo kozu si držel. To pro takto získávané základní živobytí
vyžadovalo nemalé, celoroční pozornosti, pečlivou i starostlivou prací plně zaměstnávalo. Každodenní shon ustával až pozdě na podzim,
kdy již veškeré hospodářské plodiny sklizeny a ukončeny i přípravné
polní práce pro zabezpečení příští úrody. Tu bývalo po chalupách již
volněji a stále častěji i vzpomenuto, že zanedlouho přiblíží se čas
vánoční a s ním i nálada sváteční.
Nejprve čas adventní to předznamenal, z kostelů zazníval a nesl
se rorátní zpěv zvěstující radost všech lidí dobré vůle nad příchodem
toho, jenž zdávna prorokován jest a spasením světa bude. Tak, jak již
celý kraj, tak i jeho obyvatelé přioděli se v pomyslný sváteční háv
již dávno před tím, než pak v poklidu Svatvečera usednou v celých
Krkonoších jako jedna rodina k bohatěji prostřenému stolu, na něm
výjimečně alespoň jednou v roce bude večeře bohatší než obvyklá
prostá denní strava. Nejvíce však rozzářeny budou dětské zraky nad
celou tou neobvyklou svátečností domova, doplněného vonnou zelení stromečku, třpytivými ozdůbkami vyšperkovaného i lákavými
dobrůtkami ozdobeného, z něhož možno otrhávat a mlsat hlavně různá zpodobnění čokoládové kolekce. Pod něj nakladeny budou zajisté
i četné dárky „od Ježíška“ v radostném očekávají jejich obsahovosti.
Ve své době ale v každém tom vesnickém stavení stavěn hlavně
pěkný, obvykle dřevěný i někdy dosti veliký betlém jako mívali
v Mrklově Hofmanovi nebo dokonce „chodící“, jaký býval k vidění
u Petráků v Dolních Štěpanicích.

Vraťme se však ještě k počátku toho všeho dění a vzpomeňme
i vžité tradice řezu letorostů třešní, 5. prosince, tzv: „Barborek“. Dne
následujícího připadá památka sv. Mikuláše, který ve svém důstojném vzezření sestupuje z nebeských výšin k hodným dětem, aby je
pochválil i obdaroval. To hlavně zajímalo rozdychtěnou mysl dětskou, zda-li přijde právě tam, kde je očekáván a s příchodem večera
se neklid stupňoval. Ale to již velebný zjev Mikuláše v ornátě, s mitrou na hlavě a dlouhou berlou v ruce, v doprovodu sličného anděla i ošklivého čerta, ploužil se zšeřelou vesnicí. Za dveřmi zacinkal
zvonek, čert „zahudroval“, metla zachrastila, a maškaráda vhrnula
se do stavení. Mikuláš pochválil hodné děti, čert vyplácel ty zlobivé
a vlídný anděl nakonec pochválil i podělil dárky všechny. Tento teatrální výstup dobře sehraný měl přes svoji napodobeninu dojem čehosi nadpřirozeného a podnes má svoji tradici i vžitou opakovatelnost
každoroční. V ten čas bývaly v Konsumech, vesnických prodejnách
za první republiky, vystavené a ke koupi nabízené větší tvarované
perníky a marcipány dle pestrých obrázků Mikuláše, čerta nebo čarodějnice. I to patřilo v té předvánoční atmosféře k mikulášskému
doplňku, časově se dodržovalo i opakovalo.
Ovšem hlavní předvánoční náplní býval tradiční jarmark okresu jilemnického a svým rozsahem i bohatostí sortimentu nepředstavitelný
dnešní mladé generaci. V paměti setrvávající pouze nám, tehdejších
současníků i pamětníků. Poslední výroční předvánoční jarmark odbýval se v roce 1937 a každý jeho návštěvník procházející Dolení ulicí
nejprve míjel vyzdobený koloniální obchod u „Nosků“ a protější známou cukrárnu u „Buďárků“, načež opodál zabočil vpravo. Zasklené
nároží, v současnosti stejné jak před lety, sloužilo tehdy za výstaviště
místní Mlékárny. Z paměti nikdy nevymizí pohled na vystavené a navršené bochníky ementálského sýra i dalších lákavých mléčných výrobků, všeho nad všeho. Prostorným průchodem ve směru k náměstí
proudíval dav návštěvníků a celý prostor rynku zaplněn byl boudami,
krámy a nestačil. Jejich zástavba pokračovala dál, až do prostoru před
bývalou Sokolovnou. Věcí i různého zboží bylo nepřeberné množství
a často se nesl tržištěm pokřik: „Tři za pět!“ A právě staří pamětníci
mi dají za pravdu, že takto bylo vyvoláváno zboží na krámě, z něhož
bylo libovolně možno vybrat si tři věci za Kč 5,-. Obvykle jsem žadoníval, aby bylo do počtu pamatováno i na kapesní nůž, který jsem
během roku zas určitě ztratil. Býval to moc pěkný spíše zavírací nůž
z dobré oceli, střenky zpodobněny do srnčího spárku.

Na větším počtu otevřených krámů bylo vystaveno zboží s betlémskou tématikou a obrovském množství, cenově od kusu. Velký výběr
býval v betlému papírovém, tištěném i raženém a takové hlavně produkoval obchod Svobodův na náměstí, nynějšího knihkupectví.
Nezbytným doplňkem bohatšího stolu štědrovečerního, na nějž se
celý rok těšili skutečně mnozí a byl většinou při skrovném jídelníčku
horalů, ponejvíce domácích tkalců, něčím už svým jmenným významem výjimečným, bývala pletenka – štědrounice. Tento původní ná-
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zev pečiva vešel nyní do pojmu vánočka. Její výroba praktikovala se
alespoň u nás doma tak, že se vyhnětlo potřebné těsto, to pak zaneslo
se k místnímu pekaři, ten štědrovnice upletl a v chlební peci krásně
do zlatova vypekl. Pak se toto voňavé pečivo nakladlo do čtyřhranné
proutěné putny s popruhy, svrchu přikrylo plachetkou a dopravilo
domů, kde se v komoře rozložilo. Štědrovnice byly rozpočteny tak,
aby konzumací vystačily na celé svátky i Silvestra.
Na vánočním pochutnání nemohl na stole scházet ani tradiční
slaný hubovec, dobře okořeněný. Babička, pocházející z Benecka,
zavedla i zřejmě tamní doplněk – knedlíky se sušenými švestkami,
posypanými buď mletým mákem nebo perníkem a omaštěných máslem. Děda – tkadlec vždy pokládal na stůl výjimečné hojnosti i svoji
černou, otřelou peněženku, nikdy v ní moc peněz nemíval, jen co
tkalcovina vynášela a toho bylo poskrovnu. Nesvitla ani naděje, že se
kdy větším příjmem načechrá, jen víru tu choval. Kdybych tak mohl
celou tu dávnou dobu z nenávratna vyvolat, podstrčil bych mu do
té letité portmonky něco peněz, aby uvěřil, že pověra štědrovečerní
i jemu přispěla.
Doma ve světnici stávaly betlémy dva. Děda snesl z podkroví
půdy „stupník“, takové skutečně stupňovité monstrum, které zavěsil
na stěnu. Polovinu zaplňovaly domky „města, druhá potažena byla
„skalním“ papírem a znázorňovala poušť. Já měl svůj malý betlímek
na poličce v rohu stěn. Z obou těch betlémů se zachovalo něco daráčků příležitostně doplněných výrobky ještě posledního kraslického
řezbáře. Před monumentem chléva se sv. rodinou a jesličkami, které
kdysi zhotovil můj otec, stával původně olejový kahánek se řepkovými olejem, osvit umožňoval plovákový knůtek. Jsou to už léta letoucí, kdy naposledy zazářil, ale ve vzpomínce zachována je podnes ona
vůně spáleného oleje. Ale to už je všechno moc dávno a jen tiskne
slzu v oku nad tím, co nenávratně pominulo.
A další vzpomínka rozzáří se jako světlem mnoha svící, v němž
tonul tehdy horno-štěpanický kostelík Svatotrojický, obvykle na půlnoční mši do posledního místa zaplněný. Mnozí lidé ze vzdálenějších
míst docházeli i s lucernami, byla-li temná noc. To bylo zcela samozřejmostí, a tak se i dodržovalo.
A jako tenkrát i v současnosti má tajemný čas Vánoc své záhadnosti a nemůže proto ani udivit, protkne-li ticho mrazivé noci svist,
přelud se mihne, snad andílek to je. Slétnul na zem, aby jako již dávno před tím, tam u betlémských jeslí, hlásal slávu na výsostech Bohu,
- a na zemi pokoj lidem dobré vůle!
***************************************************
Pověděl jsem a popsal již vše a nezbývá tedy, abych se vypravil
také v biblickou krajinu, z níž po sněhu půjdu čistém, hru v srdci
zvonkovou, vánoční země je mým cílem, až hvězdy vyplovou. Mír
ovane mě, jak by z chléva, v němž vůl a oslík dřímají, světýlka střiknou zprava, zleva, noc modrá vzlykne šalmají. To budu blízko již,
- snad pastýři mě poznají.
Všem rokytnickým občanům i odběratelům místního Zpravodaje
přeje příjemné prožití svátků vánočních
Josef Fait

Popis tradičního vánočního jídla:
Vánoce mají svoji náplň nejen mytologickou, ale sváteční
všehojností i gastronomickou. Jedním nezbytným doplňkem je
to spíše tradiční hubovec, jenž právě v celých horách krkonošských traduje se v lidové mluvě jako „odjakživa“ v každé chalupě připravovaný. Mezi všemi těmi vánočními pochoutkami
byť jednoduchou náplní svoji, ván je králem pokrmů. Ukázalo
se však, že jeho příprava je různí i názvem: v dominantní rozloze Benecka i celého regionálního podhůří až po Jilemnici
znám i zván je hubovcem, jinde „černým kubou“ apod. Učitel,
pan M. Gerstner z Vrchlabí, podrobně se věnoval názvů i receptury pokrmů starých horalů a souhrnně vložil do Krkonošské kuchařky. Z ní také vyjímám tři různé návody k přípravě
hubovce, jejichž společnou ingrediencí jsou sušené houby. Domnívám se, že i rokytničtí příznivci uvítají a na hubovci připraveném trojím způsobem si pochutnají. Proto také, asi i zcela
zbytečně, nicméně popřávám „Dobrého pochutnáníčka!“.
Slaný hubovec
Povaříme sušené houby, čím více, tím lépe, aby byl hubovec
opravdu hodný i názvu „černý kuba“. Při vaření přidáme do
vody jiskřičku másla, aby houby zůstaly vláčné a neztratily
vůni. Pak do litru mléka nakrájíme 5 – 6 rohlíků, přidáme čtyři lžíce krupice, tři až čtyři vajíčka, v soli utřeme čtyři velké
stroužky česneku, asi půl litru smetany, trošinku mletého pepře a nakonec vlijeme do směsi nasekané houby i s vývarem.
Vše dobře rozmícháme a pak pečeme na pekáči vymaštěném
horkým máslem.
Sladký hubovec
Pekl se v katolických rodinách. Hospodyně zde měla možnost širokého uplatnění kulinářské fantazie. Nejdřív dáme vařit houby, ne moc, ne málo – aby neztratily vůni, ale aby se
daly snadno rozkrájet. Pak navaříme hustou krupicovou kaši
a houby do ni vmícháme i s vývarem, směs osolíme, přidáme
sušené ovoce, hlavně odpeckované švestky, rozinky, nakrájení
fíky, 3 – 4 vajíčka a vše vlijeme na vymaštěný pekáč. Svrchu
hubovec postrouháme perníkem a pak jej upečeme, aby měl
krásné kůrky.
Masný hubovec
Pekli jej evangelíci, kteří o Štědrém dnu nemuseli držet půst.
Je nákladný, ale šetřili jsme celý podzim, tak proč se jednou
nepomět. Do 1 litru mléka nakrájíme šest rohlíků, rozbijeme
šest vajec, přidáme celou, utřenou paličku česneku, ale pozor
– nepřesolit! Přidáme třeba až půl kilogramu uzeného masa,
předem už vařeného, aby nebylo tvrdé. Vodu z něho do hubovce nelijeme. Zato dáme hodně rozsekaných vařených hub
i s nálevem. Pečeme na zastudena vymaštěném pekáči. Mohou
se přidat do tohoto hubovce i rozinky, podle chuti.
Josef Fait
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Nové knihy na listopad
České knihy
Viewegh – Biomanželka
Lanczová – Milenky a hříšníci
Soukromé pasti 1
Zajícová - Nezbytné pomůcky zralé
ženy (fejetony)
Žídková – Deník zelené vdovy
Vaněk – Sebedrás
Kavurová – Pekelný spasitel
Romány pro ženy
společenské romány
Steelová – Šlechetná žena
Greenová – Druhá sezóna
Garlocková – Jezero naděje
Le Calletová – Věnečky
Fieldingová – Ještě mě nezabíjej
Veneziová – Jsem tady už tisíc let
Westonová – Ostře rudá
Napětí

(thrillery a detektivky)

Blatty – Exorcista
Willett – Kurz tvůrčího psaní
Connelly – Básník
Grafton – U … jako Utrpení
McDermid – Horečka nenávisti
Reichs – 206 kostí
Rendell – Bezejmenná oběť
Vondruška – Letopisy královské komory
V

Populárně - naučná literatura
Rodinné svátky a oslavy (Vondrušková)
Na co se nás často ptáte. Ze zkušeností
jazykové poradny
Na co se často ptáte. Ze zkušeností
dětského lékaře
Stříhání vlasů (Kroegerová)
Setkání se smrtí (Simpson)
Anabáze. Drama československých legionářů v Rusku 1914-1920 (Sak)
Jiří Štaidl (Kříženecký)
Karel Hvížďala. Interviewer (rozhovor
s M.Marešovou)
České snění (Kosatík)
Nové knihy na prosinec
České knihy
Anczová – Milenky a hříšníci
Váňová – Kukaččí mládě
Janečková – Zrada
Monyová – Dvacet deka lásky
Soukupová – Zmizet
Kawuloková - Stačí zavřít oči
Pelant – Hraběnky
Koubková – Boleslav. Příběh bratrovraha
Frýdlová - Ženy v bílém. Deset životních příběhů českých lékařek

Romány pro ženy
a společenské romány:
Brownová – Večeře v horách
Bradfordová – Rodinný nepřítel
Letteová - Manželství na neurčito
Ephronová – Nikdy nelži
Robertsová – Ohnivý soumrak
Ostatní próza

(psychologická, filozofická):

Mawer – Mendelův trpaslík
Thoreau – Walden aneb Život v lesích
Gounelle – Muž, který chtěl být šťastný
Koreis – Poutníci v čase (Cesta světem
tarotů)
Napětí:
O´Connor – Padající stíny
McBain – Těžký prachy
Rendellová – Svědek má zemřít
Gerritsenová – Neznámá
Granger – Květiny na jeho hrob
Vondruška – Zloději ostatků
Populárně-naučná literatura:
Čarovné bylinky (Krauerová) – dar Libereckého kraje
Východočeské hory od Jizery po Tichou Orlici (Pilous)
…ismy. Jak chápat módu (Mackenzie)
Atlas oblaků (Häckel)
Nikdo to tu nepřežije (Hopkins)
Tajemství katedrál (Fulcanelli)

Městská knihovna bude otevřená i mezi vánočními svátky, 27. 12. 2010 - 30. 12. 2010.

Společenská kronika
Vítání občánků
Přivítáni byli:
Hančilová Melánie
Pacák Tomáš
Pacák Jakub
Pouchová Olivie
Šatava Šimon
Novotný Jakub
Matyáš Vojtěch
Machačka Karel
Kadavá Ema
Rybínová Anežka
Děkujeme dětem a paní učitelce z Mateřské školy
v Dolní Rokytnici za velmi hezké vystoupení a rovněž děkujeme panu Oldřichu Šturmovi za hudební doprovod.
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Životní jubileum slaví v měsíci listopadu a prosinci 2010 tito naši spoluobčané včetně občanů
odjinud v místním domově důchodců:
80 let
81 let

82 let

Bešinová Mária
Valášková Vlasta
Škrabálková Božena
Kefurtová Milada
Černá Antonie
Jiroušová Libuše
Janurová Miloslava
Pacholík Stanislav
Libiš Rudolf
Zeman Karel
Arpa Silvestr
Jiřincová Blažena

83 let
84 let
85 let
86 let
87 let

88 let
89 let

Topičovská Jana
Holubcová Miloslava
Kaprasová Jarmila
Kobr Karel
Kaprasová Vlasta
Polívková Alžběta
Márynka Josef
Hrbková Libuše
Doubková Irma
Procházka Otakar
Hanuljáková Anna

90 let
91 let

Všem oslavencům
blahopřejeme!

Vernisáž výstavy p.Markéty Hajné
První adventní neděli se sešli přátelé a obdivovatelé starých časů,zručnosti našich předků na výstavě „Krajky našich babiček“.
Čtrnáctá hodina otevřela vrata Starého kravína. Cestu do galerie zdobily čajové svíčky,hrála vánoční hudba,ozdobený stromeček a na konci
nás vítala vůně čaje,vánočního punče a stůl napečených dobrot. Mezi tím
diskutovaly postavičky oblečené do starodávných kostýmů z Jilemského
spolku paní a dívek.
Paní Hajná zahájila výstavu,popovídala o tvorbě krajek,jejich historii
a potom předala slovo p.Slávince Hubačíkové a zazněla vánoční poudačka
i koleda.Krásné adventní odpoledne.
Výstava potrvá do konce března a všechny srdečně zveme.
Přejeme krásné Vánoce a hodně štěstí, zdraví v novém roce a těšíme se
na Vaši návštěvu.
Kolektiv Starého kravína
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Skalská Květuše
Setunská Ludmila

Zájezd do Hudebního divadla Karlín

Vánoční trhy na Dolním náměstí
• v sobotu 18. 12. 2010 od 13.00 hodin
Vánoční koncerty v kostele sv. Michaela
• v neděli 19. 12. 2010 od 17.00 hodin, vystoupí orchestr
Waldorfské školy Semily

Orchestr Waldorfské školy
Semily

si Vá
Vás dovoluje pozvat na poslední
poslední adventní
adventní koncert
do kostela sv.
sv. Michala v Rokytnici nad Jizerou
dne 19.12.
.
19.12 2010 od 17:00 hodin
Zazní stredoveké a barokní skladby, ale i koledy
z ruzných koutu Evropy a Cech
Za podpory MÚ Rokytnice nad Jizerou
Vstupné dobrovolné
• ve středu 29. 12. 2010 od 17.00 hodin, vystoupí pěvecký
sbor Řetízek ze Železného Brodu

Jilemnice
• 11. 12. 2010 Vánoční jarmark na náměstí v Jilemnici
(v 17.00 hodin slavnostní ohňostroj)
• 19. 12. 2010 Divadlo Kukadlo:
Jak chtěl skřítek zaspat Vánoce
– pohádka pro děti. Představení je spojeno s Mikulášskou nadílkou. Informace v IC
Jilemnice, tel.: 481 541 008.
• 6. 1. 2011
Divadlo Járy Cimrmana
Vražda v salonním coupé
od 19.00 hodin v SD Jilm
• 1. 2. 2011
Divadlo R. Brzobohatého
Vyhazovači, od 19.30 hodin v SD Jilm
• 20. 2. 2011 Koncert Jiřího Škváry
od 19.00 hodin v SD Jilm
• 27. 2. 2011 Divadlo HP Praha
Jak víla Modrovláska splnila tři přání
od 14.30 hodin v SD Jilm
• 26. 3. 2011 Tomáš Klus – koncert
od 19.30 hodin v SD Jilm

Akce v okolí
• 17. 12. 2010
Vánoční koncert skupiny OLYMPIC
od 19.00 hodin v KC Golf v Semilech
• 23. 12. 2010
Vánoční koncert sborů Skřivánek
Mládí a Kalandra, od 19.00 hodin
v kostele sv. Prokopa v Jablonci nad Jizerou
• 26. 12. 2010
Na Štěpána na Štěpánku
turistické setkání na Turnovské chatě u rozhledny Štěpánka. Můžete přijet autem, na kolech, na lyžích nebo přijít pěšky. Účastníci obdrží pamětní suvenýr. KČT Benešov
u Semily 481 623 030. Od 11.00 do 14.00 hodin.
• 7. – 9. 1. 2011 Lety na lyžích
Světový pohár v letech na lyžích v Harrachově. Bližší informace na www.skiflying-harrachov.cz.
• 9. 1. 2011
Jizerská 50
Již 44. ročník závodů v běhu na lyžích. Start: Lyžařský
stadion v Bedřichově v 09.00 hodin. Bližší informace na
www.jiz50.cz.

Letos v létě si snad všichni museli všimnout mediálního
„humbuku“ okolo příprav jednoho z nejslavnějších a nejvýraznějších muzikálových počinů všech dob. V Hudebním divadle Karlín se sešel staro-nový tým pod vedením amerického
režiséra Gabriela Barra, aby nově nastudoval muzikál Jesus
Christ Superstar.
Když 11. listopadu proběhla premiéra, byli všichni novináři
u vytržení. Psalo se to v novinách, mluvilo se o tom v televizi
i rádiích. V Karlíně, ač nebyly Vánoce, se zrodil nový Ježíš
a všichni byli nadšení.
Myslím, a dovoluji si to tvrdit, že nebylo člověka, jenž jel
v neděli 21. listopadu 2010 s námi do Prahy, aby něco o novém
nastudování nečetl nebo neslyšel. Celý autobus byl zvědavý
a natěšený, kdo že to bude zpívat Ježíše, vždyť všichni jedou
na Kamila Střihavku!? A ano, tato otázka je na místě, neboť
v pátek odpoledne mi v divadle na dotaz: Jaké bude v neděli
obsazení? odpověděli: To Vám, paní Kučerová, nemůžu s jistotou říct, oni totiž mají v souboru chřipku a každý den se to
mění. Trochu mě jala panika, jak tohle ženským vysvětlím!?
Ale utrousila jsem: Tak to abychom se už dneska začali modlit, aby ti, co Střihavku alternují, byli marod. Paní na druhém
konci drátu se jen usmála.
Vyjeli jsme tedy už dopoledne, v Praze si v klidu zašli na
oběd. I na kávu a dortík bylo dost času. Před třetí hodinou
jsme se začali scházet v divadle. Jaké to bylo překvapení,
když nám nástěnka s obsazením odpověděla na hádanku, kdo
že to bude hrát. Snad všem se muselo ulevit: v roli Ježíše
Kamil Střihavka, Maří Magdalena Bára Basiková, Herodes Jiří
Korn a Pilát Pontský Václav Noid Bárta.
Další překvapení následovala. Ten, kdo byl na prvním uvedení Ježíše ve Spirále, možná nečekal tak bohaté pojetí scény
a kostýmů. Nenechte se však mýlit, žádné velké pompéznosti
připomínající operu jsme se nedočkali ani my. Kostýmy židovského obyvatelstva, tedy sboristů, Ježíše i Magdalény byly
prosté, farizeové už nabyly na vážnosti lesklými doplňky včerných róbách a vysokých kloboucích (i když odborník by je  nazval jinak). Za to vládcové se opravdu leskli, obzvlášť pak
Herodes. Co ale zaskočilo všechny, byla scéna. Její jednoduchost, její variabilita, její bohatost a její tajemství v závěru,
kdy se ukřižovaný Ježíš vznese na nebesa, aniž by bylo vidět
jak. Pěvecké výkony byly výborné. Ono taky kdo jiný by mohl
být lepší než Kamil „Ježíš“ Střihavka!? Sboristé nejen že dodávali na objemu vokálům v davových scénách, ale také úžasně tancovali, střídali jednoduché kostýmy za extravagantní.
Snad to ode mne nebude troufalé, když na závěr svého popisného vyprávění uvedu, že se všem muzikál líbil!
A abych nezapomněla, nesmím zapomenout Vás pozvat na
nové zájezdové představení – na jaro příštího roku (nejspíš na
květen) máme zamluvené lístky na představení Pan Kaplan má
třídu rád v Divadle ABC. Termín představení bude upřesněn.
Blanka Kučerová, Městský úřad v Rokytnici nad Jizerou

Apropo jede do Zelené země,
tedy do Grónska
Pokud patříte mezi pravidelné návštěvníky promítání a povídání, vězte, že pan Ľubomír Turčan na nás nezapomněl. Listopadový termín návštěvy nám nevyšel. S omluvenkou jsme
tedy naplánovali náhradní! Čtete-li ještě „teplý“ výtisk zpravodaje, vězte, že promítání a vyprávění o Grónsku se bude
konat v sobotu 11. prosince 2010, na obvyklém místě (tedy
v Kulturním domě v Rokytnici nad Jizerou) od 15.00 hodin.
Všichni jste srdečně zváni!
Blanka Kučerová
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Rokytnická zima
aneb u nás jsou pašeráci doma
V září letošního roku byla podána žádost do Fondu mikroprojektů Cíl 3 (Česká
republika – Polsko) v rámci Euroregionu Nisa o finanční příspěvek na akci nazvanou:
Rokytnická zima aneb u nás jsou pašeráci doma. Projekt se skládá ze dvou částí,
Vánoční trhy a Pašeráckej vejkend a navazuje na spolupráci partnerských měst Rokytnice nad Jizerou a Wojcieszów (Vojtěšov). Pod heslem: „překračujeme hranice“
bychom rádi prohloubili vztahy našich občanů. V současnosti vnímaných především
jako spolupráci dobrovolných hasišů a základních škol.
V průběhu listopadu jsme obdrželi výsledek Euroregionálního řídícího výboru.
Jeho znění bylo potěšující. Naše dvě setkání byla podpořena a dnes můžeme říci:
Projekt: Rokytnická zima aneb u nás jsou pašeráci doma je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA.
Jak již bylo napsáno, první rokytnické setkání se uskuteční v jednom z nejkrásnějších období roku. V čase plném světélek a vůní, v době adventu. Vánoční trhy
se budou konat v netradiční době, v sobotu 18. prosince 2010 (začátek od 13 hodin).
Návštěvníci vánočních trhů, které se rozprostřou na Dolním náměstí, si přijdou koupit vánoční stromeček nebo kapříka, ale také si doplnit poslední drobnosti, které
by mohly na Vánoce chybět. Říkáte si, že program je jako každý rok? A kde že je
schovaná ta slavnost? Kde že jsou ty novinky?
Rokytnickému stříbrnému smrku již léta chřadne jeho vánoční slavnostní oděv.
Rozhodli jsme proto, že vánoční setkání s přáteli z polského Vojtěšova využijeme
také k tomu, že ošatíme smrk do nového osvětlení. A aby mu nebylo při té slávě
smutno, zazpívají mu k tomu děti koledy. Doprovodnému programu a jeho znění se
již nyní věnují předškolní i školní zařízení u nás v Rokytnici. Poslední adventní sobotu se k nim přidají jejich polští kamarádi, kteří předvedou, jak Vánoce a příchod
Ježíše na svět slaví oni. V odpoledním pořadu vypomohou i zpěváčci z pěveckého
sboru Skřivánek a hráčci na flétničky ze sousedního Jablonce nad Jizerou. Vánoční poudačku odvypráví Slávka Hubačíková. Program rokytnických Vánočních trhů
zakončí starostové Matyáš a Maciejczyk společným rozsvícením nového osvětlení.
Druhou částí naší žádosti je oblíbený masopustní rej - Pašeráckej vejkend. Pašeráci se k nám do Rokytnice sjedou v pátek 18. února 2011. I tento den bude mít svou
tradiční podobu. Ráno před radnicí postavíme stánky pro trhovce, půlku prasete
pověsí a ovárek uvaří pan řezník, sejkory napečou dobrovolní hasiči, u kterých si
kdekterý z příchozích uhasí i žízeň.
Ani u pašeráckého sjezdu nebudou chybět děti. Vystrojení mladí pašeráci budou
během dopoledne rozdávat vlastnoručně upečené koláče, které každoročně připravují. Pečení koláčů ale nebude jediné pole působnosti rokytnických a vojtěšovských
dětí. Jejich hlavním úkolem bude setkání u kastrůlků, u rendlíků, prkének, nožů
a vařeček. Děti se ve dvou družstvech pustí do vaření krkonošských a podkrkonošských polévek. A která bude ta nejlepší? To rozhodnou návštěvníci Pašeráckého
jarmarku v odpoledních hodinách, protože právě na Dolním náměstí budou děti své
polévky rozlévat.
A jaký že to bude program pro ty, co nebudou péct a vařit? Jarmark před radnicí
zahájíme před polednem. Pomocí moderátora, jeho průvodního slova a hudební
produkce, se dozvíme něco o trhovcích, jejich výrobcích, ale také o návštěvnících
jarmarku. Děti i dospělé zabavíme divadélkem a malovátky na tváře. Vystoupí děti
s pásmem o pašerácích. Navštíví nás Jilemský spolek dam a dívek. Předvedou se
ve starodávných modelech, o které se poctivě a pečlivě doma starají. Ve stejném
starodávném stylu zazní také „kerkonošská poudačka“. V navozené atmosféře se
pak ze všech koutů hor i podhůří začnou sjíždět pašeráci. K poznání určitě budou,
vždyť z kapsy jim bude koukat „nějaký to pašovaný zboží“ a přes ramena budou
mít přehozené staré ski. Okolo 17. hodiny se shromážděný dav pašeráků, skijáků
i diváků, v čele s Krakonošem vydá na Studenov.
Na studenovském kopci se předvedou borci na skijích, jak ve vážném, tak nevážném (až nevázaném) pojetí svého umu. Na úvod se rozcvičí, předvedou secvičenou
scénku na pašerácké a skijácké téma. Poté se vydají skákat a sjíždět připravenou
trasu. V rukou jim nebudou ani tentokrát chybět ohně. Závěrečné okamžiky pátečnímu sjezdu pašeráků budou patřit ohňostroji.
Mgr. Blanka Kučerová, Městský úřad v Rokytnici nad Jizerou
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Městské KINO
Jablonec nad Jizerou
Prosinec 2010/Leden 2011
sobota 11. 12. v 19.45 h.

HABERMANŮV MLÝN
České širokoúhlé drama režiséra Juraje Herze (127min). Hrají: Karel Roden, Mark Waschke, Hannah Herzsprung, Zuzana
Kronerová, Jan Hrušínský, Andrej Hryc, Oldřich Kaiser, Ben
Becker - legendární režisér Juraj Herz se rozhodl otevřít jednu
z nejkontroverznějších kapitol českých dějin, poválečný odsun Němců, při němž se spravedlivý hněv často mísil s těmi
nejnižšími pudy a spolu vytvářely nesmazatelnou krvavou
stopu. Jednou z obětí dějin psaných vítězi měl být i německý
průmyslník Habermann, který žil s rodinou na severní Moravě. Okolnosti jeho konce zůstávají dodnes nejasné. Filmový
příběh se jeho životním osudem pouze volně inspiroval, ale
paradoxy nejšílenějších let dvacátého století prezentuje hrůzně dokonale. Život před válkou v pohraničí nebyl dvakrát idylický. Doba si žádala, abyste se přiklonili na jednu či druhou
stranu a jen ti nejsilnější dokázali zůstat nad věcí. Patřil k nim
bohatý podnikatel August Habermann (Mark Waschke), který
bez předsudků dával práci Čechům i Němcům, a jeho nejbližší
přítel Březina (Karel Roden). Po začlenění Sudet do Třetí říše
tlak ještě zesílí, na tomto místě personifikovaný esesákem
Koslowskim (Ben Becker). Habermann i přesto dál vytváří
pro své české zaměstnance ochranný štít a odmítá se plně
podvolit „mateřské“ ideologii. Jenže šílená doba nakonec dostihne i jeho. Při volbě ze dvou možností, z nichž ani jedna
není dobrá, učiní rozhodnutí, které se stane záminkou k tomu,
aby se bezprostředně po válce stal hlavním cílem na seznamu
„českých vlastenců“, z nichž většinu tvoří jeho bývalí chráněnci. Samozvaným soudcům a katům jde ale spíš o jeho
majetek než o spravedlnost. Dokáže před nimi Habermann zachránit alespoň ženu a dítě? Vstupné 60- Kč, přístupný (12).

sobota 18. 12. v 19.45 h.

ČARODĚJŮV UČEŇ
Americký širokoúhlý dobrodružný film (110 min.). Nejlepší
džob všech dob.Balthazar Blake (Nicolas Cage) je čarodějným mistrem, který se v současném Manhattanu snaží ubránit město před svým úhlavním nepřítelem Maximem Horvathem (Alfred Molina). Balthazar na to ale sám nestačí a proto
vyhledá pomoc Davea Stutlera (Jay Baruchel), zdánlivě obyčejného člověka, který v sobě ale ukrývá netušené možnosti,
a učiní z něj navzdory jeho pochybám svého učně. Čaroděj
svého nedobrovolného žáka v rychlosti zasvětí do základů
tajného umění magie a kouzel a společně se tato neobvyklá
dvojice pokouší s pomocí svých schopností postavit jedněm
z nejagresivnějších – a nejzákeřnějších – čarodějů všech dob.
Dave je nucen v sobě najít veškerou odvahu k tomu, aby jako
Čarodějův učeň svůj výcvik přežil, zachránil město a získal
srdce své vyvolené. Vstupné 70,- Kč, přístupný.

středa 25. 12. v 18.00 h.

KARATE KID

Americké širokoúhlé rodinné akční drama v českém znění
(140 min.). Hlavní hrdina filmu Karate Kid, dvanáctiletý Dre
Parker (Jaden Smith) mohl klidně být tím nejpopulárnějším
klukem v celém Detroitu, ale poté, co je oba kariéra jeho
matky zavede do Číny, má s navazováním přátelství se svými vrstevníky velké problémy. Nakonec se mu podaří najít si
cestu ke své spolužačce Mej Jing, kterou, jak se zdá, Dre také
zajímá, ale jejich přátelství záhy narazí na kulturní odlišnosti. A Dre si navíc znepřátelí třídního rváče Čchenga. Dre zná
sice základy karate, ale v zemi kung fu mu to k ničemu není
a Čcheng mu snadno dá za vyučenou. Dre, který se v cizí
zemi cítí zcela osamoceně, nemá jinou možnost než se obrátit
s prosbou na údržbáře pana Hana (Jackie Chan). Ten o sobě
tají, že je mistrem kung fu, ale začne Dreho trénovat na nadcházející kung fu turnaj, kde by se mohl Čchengovi postavit.
Zatímco mu pan Han vysvětluje, že kung fu nestojí na úderech
a chvatech, ale na rozvážnosti a klidu, zjišťuje Dre, že postavit
se třídním rváčům bude úkol, jaký v jeho životě neměl dosud
obdoby. Vstupné 70,- Kč, přístupný

sobota 1. 1. 2011 v 19.45 h.

SCOTT PILGRIM proti zbytku světa
Americká komedie (112 min.). Scott Pilgrim proti zbytku
světa je všechno, jen ne tradiční film. Roztomile potrhlá
romantická komedie říznutá akcí, světem videoher a vizuálními i slovními fóry snad v každé vteřině pochází z dílny
Edgara Wrighta, který už párkrát prokázal, že mu není nic
svaté. Ani nebezpeční zombíci (Soumrak mrtých) nebo
příliš aktivní důchodci (Jednotka příliš rychlého nasazení).
Scott Pilgrim vám pro změnu ukáže, jak moc lze také trpět
pro lásku. Vstupné 65,- Kč, přístupný (12).

TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou

Členské příspěvky na rok 2011
Dospělí .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200,- Kč
Děti do 14-ti let (97´) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100,- Kč
Studenti do 26 let (96´ - 85´)  .  .  .  .  .  . 150,- Kč
Rodič na mateřské dovolené  .  .  .  .  . 150,- Kč
Senioři .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150,- Kč

Sokol Martinice
Sokol Zálesní Lhota
Sokol Roztoky
SK Mírová B
TJ Vysoké nad Jizerou
SK Studenec

13.
14.

13
13
13
13
13
13

6
5
3
3
3
3

0
2
4
3
3
2

7
6
6
7
7
8

39: 37
18: 38
22: 31
22: 28
18: 27
16: 23

18
17
13
12
12
11

(0)
(-7)
(-5)
(-9)
(-6)
(-10)

Sokol Kruh

13 2

5

6

20: 30

11

(-7)

Sokol Mříčná

13 3

2

8

19: 35

11

(-7)

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

FK Košťálov
SK Studenec
Sokol Jablonec
Sokol Rovensko
FK Sedmihorky
Spartak Rokytnice
Sokol Roztoky
FC Víchová

6
7
5
5
5
4
7
7

Nově zvolený výbor TJ Spartak
Novotný Zdeněk, ml.
Tošovský Lukáš
Revizní komise:
Martínková Eva, Mgr.
Neumannová Helena
Trejbalová Naďa

+ 0

-

(Prav)

Tým

Body

Rk.

Záp

Okresní přebor starší žáci

Příspěvky je možno platit v kanceláři
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
ve sportovní hale Spartak Rokytnice a.s. od 13. 10. 2010
(do začátku zimní sezóny na počkání)

Braun Slavomil
David Lukáš
Hejral Jaroslav, Ing.
Herber Jiří
Jirman Jiří
Kubíček Jan, Ing.
Neumann Zbyněk

7.
8.
9.
10.
11.
12.

6
6
3
2
2
1
1
1

0 38: 2 18
1 32: 6 18
2 7: 20 9
3 10: 11 6
3 5: 17 6
2 4: 6
4
5 6: 20 4
6 6: 26 3

( 9)
( 6)
( 0)
( 0)
( 0)
( -2)
( -8)
( -6)

0
0
0
0
0
1
1
0

Skóre

Kuželky

Dne 22. 11. 2010 byl výborem TJ zvolen přesedou TJ Spartak
Rokytnice nad Jizerou pan Slavomil Braun.

ASPV Rokytnice nad Jizerou

Spininng

v klubovně sportovní haly
Po 18:00 – 19:00 hod
Dumková (Mob.: 775 948 457)
Út 18:00 – 19:00 hod
Šaldová (Mob.: 732 821 130)
Stř 18:00 – 19:00 hod
Fantová (Mob.: 728 146 742)
Stř 19:00 – 20:00 hod	Královičová (Mob.: 604 480 612)
Ne 19:00 – 20:00 hod	Barešová (Mob.: 602 263 874)
Cena: 80,-Kč / hod
Pro členy TJ Spartak: 50,-Kč/hod
(nutné zaplacení členských příspěvků na příslušný rok)

Rezervace na jednotlivé hodiny u cvičitelek.
Místa jsou omezená!!!

Vážení sportovní přátelé,
Jubilejní 10.ročník Rokytnického turnaje dvojic je již minulostí. Zaznamenali jsme druhou největší účast hráčů z celé
ČR hrajících soutěže u nás i v zahraničí. Letos se zúčastnilo
turnaje 182 dvojic. Zhlédli jsme několik velmi pěkných výkonů ve všech kategoriích,kde za zmínku stojí již tradičně
kvalitní výkony hráčů M. Jirouše a R. Hejhala hájící barvy
německého Staffesteinu.
V ženách jsme byli svědky překonání rekordu kuželny v podání L. Hrdinové z SKK Jičín výkonem 482 kuželek. V silné
konkurenci ligových hráčů se neztratili ani hráči našeho oddílu,kdy po 10-ti letech vystoupili dokonce i na stupně vítězů. Velice kvalitním výkonem se blýskl Novotný Zd. st.,který
posunutím rekordu kuželny domácích na 499 kuželek výrazně
přispěl k celkovému 2.místu dvojice s Novotným Zd. ml. Velmi
pěkné 6.místo obsadili i hráči M. Kučera a J. Stejskal. Ačkoli
jsme pouze dvoudráhová kuželna,turnaj byl hodnocen velmi
kladně. Důkazem je i to,že příští rok v květnu bude 11. ročník
zároveň součástí seriálu Mistrovství ČR dvojic v kuželkách.
Na závěr bychom chtěli všem hráčům poděkovat za hojnou
účast a těšíme se na shledání na příštím ročníku.

Fotbal
Okresní přebor muži

FC Ingeo Lomnice B
Sokol Stružinec
Spartak Rokytnice
FK Košťálov B
Sokol Horní Branná B
Jiskra Libštát

- Skóre

(Prav)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

+ 0

Body

Tým

Záp

Rk.

Šachy

13
13
13
13
13
13

9
8
8
7
6
6

1
3
3
5
3
4

30
26
26
22
22
21

(9)
(5)
(8)
(1)
(4)
(3)

3
2
2
1
4
3

33: 16
29: 15
28: 21
47: 24
31: 25
28: 26

1. A mužstvo - 8 členné hraje v této sezóně krajský přebor
/dříve divize/ Libereckého kraje,kde startuje 12 mužstev. Po
3. kole jsou naši na 8. místě.
2. B mužstvo - zásluhou reorganizace bylo zařazeno do krajské soutěže 1. třídy. Zde staruje 10 mužstev, rovněž 8 členných.Jako nováček to nemá lehké,obvzlášť,když ještě v minulé sezóně bylo mužstvo 5 členné.Po 3. kole je zatím bez
bodů,ale s relativně slabšími soupeři bude teprve hrát.
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3. Koncem října se zúčastnili 3 hráči našeho oddílu turnaje
„OPEN LIBEREC 2010“.Turnaj se hrál s mezinárodní účastí,
startovalo 85 hráčů z devíti států Evropy + jeden zástupce
Iránu. Těsně v prvé polovině se umístil Zdeněk Hollmann,
kde ziskem 4.5 bodu z 9 partií skončil na 42. místě.
4. VÁNOČNÍ RAPID. Jako každý rok pořádá náš oddíl
26.12.2010 již tradiční Vánoční turnaj v rapid šachu - hraje
se zkráceným tempem 2x15 min. na partii - 9 kol. Začátek
v 9 hod. v klubovně sportovní haly. Zveme příznivce šachu!!!
5. Oddíl by rád uvítal nové adepty,hlavně z řad mládeže
o tuto královskou hru. V minulosti pracoval docela dobře
šach.kroužek mládeže. V poslední době se ale zájem vytrácí,
je to škoda,oddíl má trenéra,který je ochoten s mládeží pracovat.

Volejbal

V

1.

TJ Sokol Radim A

14

13

1

0

40:16 1288:1049

27

2.

TJ Semily A

14

11

3

0

39:18 1306:1149

25

3.

TJ Benešov u Semil A

14

7

7

0

30:24 1176:1013

21

4.

VK Harta A

14

7

7

0

29:26 1189:1187

21

5.

TJ Spartak
Rokytnice nad Jizerou A

14

6

8

0

26:32 1246:1308

20

6.

TJ Sokol Dřevěnice B

14

6

8

0

21:28 1077:1071

20

7.

TJ Sokol Libáň A

14

5

7

2

21:33 1016:1222

17

8.

TJ Harant Pecka A

14

1

13

0

11:40 908:1207

15

p.

družstvo

P

K

sety

míče

body

utkání

Volejbal muži – tabulka po 14. kole – Královehradecký
kraj muži, skupina 2A

Další výsledky Paraglide clubu:

družstvo

V

P

K

sety

míče

body

utkání

Volejbal ženy - Krajský přebor Libereckého kraje
p.
1.

TJ Lokomotiva
Liberec B

12 12

0

0

36:5

997:742

24

2.

TJ Sokol Tesla
Stráž nad Nisou A

14 10

4

0

36:20

1214:1155

24

3.

TJ Sokol ŽBS
Železný Brod A

12

9

3

0

28:18

1019:915

21

4.

TJ Spartak
Rokytnice nad Jizerou A

14

7

7

0

24:24

1059:1024

21

5.

TJ Jiskra Nový Bor A

12

7

5

0

24:20

994:984

19

6.

TJ Bižuterie
Jablonec nad Nisou A

12

7

5

0

24:22

1004:985

19

7.

TJ Sokol
Mnichovo Hradiště B

14

3

11

0

22:39

1237:1347

17

8.

TJ Jablone
Jablonec nad Nisou A

10

5

5

0

19:15

744:689

15

9.

TJ Jiskra Tanvald A

14

1

13

0

11:41

970:1207

15

10

1

9

0

8:28

663:853

11

10. TJ Slovan Varnsdorf A

Red Bull Dolomitenmann je nejtěžší štafetový závod
družstev na světě, odehrávající se v rakouských Alpách.
Skládá se z běhu do vrchu, paraglidingu, divoké vody- jízdy na
kajaku a cyklistiky. Každá z těchto disciplín je velice náročná
a vyžaduje notnou dávku fizických sil, odhodlání, dovedností
a určitě i štěstí. Proto zde na startovní listině často potkáte zvučná jména, která přidají již tak oblíbenému závodu na
atraktivitě . A o to je lepší, když mezi těmito jmény můžeme
najít jména rokytnických rodáků.
Letošní závod se odehrával ve městě Lienz na hranici Dolomit. Na startovní listině bylo 120 profesionálních i amatérských družstev ze 17ti zemí světa.
Marek a Borek Nechaničtí letos nebyli nováčky, jelikož již
v minulých letech zde dosáhli slušných výsledků. Avšak Broněk Patočka, který na závod dorazil stopem ze Španělska, se
účastnil poprvé.
Borek o závodě: „ Je to krásný závod. I když si každým rokem v cíli unavený slibuji, že je to naposled, tak se sem vždy
rád vracím. Je to opravdový svátek sportu a je zde krásně
vidět, jak se dělají akce v zahraničí, kde to funguje. Nutno
říci, že se máme hodně co učit, jak ve sportu, tak v byznysu.
Naši závodníci závodili v barvách vysokoškolského teamu
Technika Brno. Marek Nechanický získal krásné 19. místo
v kategorii profesionálních sportovců. Borek Nechanický
a Broněk Patočka se svými teamy obsadili mezi amatérskými družstvy 36. a 61. místo. Což mezi 120 kvartety na
startovní listině nelze nechat bez povšimnutí. Jistě by bylo
dobrým poselstvím, kdyby se úspěchy rokytnických závodníků
začaly množit právě v době, kdy sport mezi mladými upadá.
Budiž tedy výkony našich “padáčkářů“ dobrou motivací, či
dokonce výzvou jak pro další sportovce, tak pro mladé, kteří
chtějí „třeba jen“ přestat kouřit.

Broněk Patočka
Marek Nechanický
Borek Nechanický
Pavlína Herberová

2. místo Tatra Open
2. místo Adrenalin cup
11. místo Outdoor trophy
1. místo akad. MČR v přesnosti přistání
2. místo Adrenalin cup

Bližší informace naleznete na www.paragliding-rokytnice.cz

Paragliding
Rokytničtí paraglidisté na extrémním závodě štafet Red
Bull Dolomitenmann
Letos se již potřetí zúčastnili tohoto závodu zástupci rokytnického sportu. Tentokrát již v silné sestavě tří pilotů. A nutno
říci, že rozhodně nedělali ostudu.
– 19 –

stolní tenis

Okresní přebor 2
Tabulka soutěže - Základní část po 7. kole

Krajský přebor II. třídy
Tabulka soutěže - Základní část po 9. kole

Mužstvo

Utkání

V

R

P

1.

Turnov F

6

6

0

0

60:17

18

2.

Košťálov C

6

4

1

1

53:28

15

3.

Lomnice-Tuhaň C

6

3

2

1

51:42

14

4.

Studenec B

6

4

0

2

43:35

14

5.

Vesec B

6

3

1

2

51:33

13

6.

Jesenný A

6

3

1

2

55:41

13

7.

Víchová A

6

3

1

2

55:42

13

8.

Rokytnice C

6

2

0

4

44:50

10

Poř.

Poř.

Mužstvo

Utkání

V

R

P

Zápasy Body

1.

Jiskra Nový Bor C

9

8

0

1

114:48

25

2.

Spartak Rokytnice A

9

6

2

1

104:58

23

3.

Cvikováček Cvikov A

9

5

4

0

98:64

23

4.

Spartak Chrastava A

9

5

2

2

87:75

21

5.

Jiskra Raspenava B

9

5

1

3

93:69

20

6.

SKST Liberec I

9

5

0

4

93:69

19

7.

TJ Zákupy A

9

3

1

5

78:84

16

8.

Sokol Košťálov A

9

2

3

4

73:89

16

9.

TTC PS Lomnice-Tuhaň B

9

2

3

4

78:84

16

10.

Slovan Hrádek A

9

2

2

5

68:94

15

11.

Bižu Jablonec E

9

2

0

7

65:97

13

12.

Sokol Turnov C

9

0

0

9

21:141

9

Zápasy Body

9.

Turnov G

6

2

0

4

35:53

10

10.

Nová Ves C

6

2

0

4

35:56

10

11.

Syřenov A

6

1

0

5

26:58

8

12.

Syřenov B

6

0

0

6

7:60

6

Okresní přebor 1
Tabulka soutěže - Základní část po 7. kole
Poř.

Mužstvo

Utkání

V

R

P

1.

Turnov D

7

7

0

0

Zápasy Body
70:13

21

2.

Vesec A

7

4

1

2

53:38

16

3.

Nová Ves A

5

5

0

0

50:13

15

4.

Rokytnice B

5

4

0

1

43:15

13

5.

Studenec A

6

2

1

3

39:43

11

6.

Horní Branná A

6

2

0

4

28:56

10

7.

Nová Ves B

5

1

1

3

30:46

8

8.

Bradlecká Lhota A

5

1

0

4

20:43

7

9.

Turnov E

5

0

1

4

17:49

6

10.

Košťálov B

5

0

0

5

16:50

5

Akciová společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, odd. B, vl. 1019, spisová značka Firm 14236/93 ze dne 17. 12. 1993.

S ČSAD SEMILY, a.s. DO NEJVĚTŠÍHO OBCHODNÍHO
sCENTRA
ČSAD
SEMILY,
a.s.
NA
SEVERU
ČECH
NISA
LIBEREC
Do NEJVĚTŠÍHO oBchoDNÍho cENTRa NA SEVERU ČECH

inzerát

ČSAD Semily, a.s. • Na rovinkách 211 • 513 25 semily

Prodám nepoužívaný
IS ROTOPED NEPTUN

do 6.10.2011 v záruce. Původní cena 3.990 Kč, současná
2.990 Kč. Telefon: 604 647 993

Nisa
LiBEREc
ZDARMA

zDaRMa

ZA VÁNOČNÍMI SOBOTNÍMI NÁKUPY od 13.11. 2010 do 22.12. 2010
navíc jedeme i ve dnech 19.12., 20.12., 21.12. a 22.12. 2010
ODJEZD:
Rokytnice n. Jiz., ČSAD  .  .  .  . 13.00
Rokytnice n. Jiz.,

ZPěT:
Liberec, OC Nisa .  .  .  .  .  .  .   19.25
Tanvald, aut.st. 3  .  .  .  .  .  .  . 20.10
zastaví na všech zastávkách
Desná, centrum .  .  .  .  .  .  .  . 20.15
Jablonec n.Jiz., nám.  .  .  .  .  . 13.10
NAVÍC JEDEME I VE DNECH 19.12., 20.12.,
21.12.
A 22.12.2010
Kořenov,
Příchovice,
Motorest .   20.25
Rokytnice n. Jiz., Vilémov  .  .  . 13.15
Harrachov, sklárna  .  .  .  .  .  .   20.35
ODJEZD:
Rokytnice
Jiz.,1ČSAD
Harrachov,
aut.
nádr.n.st.
 .  .  . 13.30 13.00
Harrachov, aut. nádr. st. 1  .  .  . 13.30
Rokytnice
n.
Jiz.,
zastaví
na
všech
zastávkách
Harrachov, sklárna  .  .  .  .  .  .   13.35
Jablonec n.Jiz., nám.
13.10
Rokytnice n. Jiz., Vilémov  .  .  . 20.50
Kořenov, Příchovice,
Rokytnice n.Motorest .  
Jiz., Vilémov 13.45 13.15
Jablonec n.Jiz., nám.  .  .  .  .  . 20.55
Harrachov, aut. nádr. st. 1 13.50 13.30
Desná, centrum .  .  .  .  .  .  .  .
Harrachov, sklárna
13.35
Rokytnice n. Jiz. .  .  .  .  .  .  .   21.00
Tanvald, aut. st. 3  .  .  .  .  .  .   13.55

ZA VÁNOČNÍMI SOBOTNÍMI NÁKUPY
OD 13.11.2010 DO 22.12.2010

Kořenov, Příchovice, Motorest

13.45

Liberec, OC Desná,
Nisa .  .  .  .  .  .  .  
14.55 13.50
centrum

Tanvald, aut. st. 3
13.55
Liberec, OC Nisa
14.55
*Mládež bez doprovodu dospělých a osoby pod vlivem alkoholu budou z přepravy vyloučeni.

ZPĚT:

Liberec, OC Nisa
19.25
Ing. Tomáš
Roubiček
Tanvald, aut.st. 3
20.10
Desná, centrum
Generální ředitel20.15
ČSAD Semily,
Kořenov, Příchovice, Motorest
20.25
Harrachov, sklárna
20.35
Harrachov, aut. nádr. st. 1
13.30
Rokytnice n. Jiz., Vilémov
20.50
Jablonec n.Jiz., nám.
20.55
Rokytnice n. Jiz.
21.00

a.s.

Vážení čtenáři,
přejeme Vám klidné a radostné
vánoční svátky, v novém roce
2011 především pevné zdraví,
mnoho příjemných dní strávených
se svými blízkými a splnění většiny
Vašich přání. Rokytnickému zpravodaji přejeme hodně čtenářů
a podnětů v rubrice Máte slovo.
Svými připomínkami, dotazy, ale
také poukázáním na věci špatné
přispějete k lepšímu životu v našem městě.
Za redakční radu
Martina Šubrtová a Eva Martínková

TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou - lyžařský oddíl
ve spolupráci s Klubem Masters TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou pořádá

15. 1. 2011

3. ročník

MEMORIÁL

Dr. Jana Vedrala
FIS závod v obřím slalomu – MASTERS ČR,
který se koná pod záštitou předsedy Českého olympijského výboru MUDr. Milana Jiráska,
hejtmana Libereckého kraje Mgr. Stanislava Eichlera
a starosty Města Rokytnice nad Jizerou Ing. Petra Matyáše.

Skiareál Horní Domky – slalomový svah
Start prvního závodníka v 9:00 hodin.
Závodů se zúčastní bývalí reprezentanti Československé republiky, mistři sportu,
závodníci z České republiky, ze Slovenska, Polska a Německa.
Informace – Jiří Jirman (tel.: +420 603 299 580), Vladimír Málek (tel.: +420 603 828 342)
Přihlášky – tel.: +420 481 523 627, martina.holubcova@skiareal-rokytnice.cz
– 21 –

TJ SPARTAK

ROKYTNICE NAD JIZEROU
STŘEDISKO ZIMNÍCH SPORTŮ

MEMORIÁL DR. JANA VEDRALA 2011
FIS závod v obřím slalomu – Masters ČR

Sponzoři závodu:

Pension

MATULA

krmá Harr

ov

Spor
t

SPOL. S R. O.

h
ac

če

zEMEX

– 22 –

za letní provoz lanové dráhy
na Lysou horu.
My, občané níže podepsaní,
žádáme, aby bylo přezkoumáno a přehodnoceno
záporné stanovisko Správy KRNAP a MŽP k
žádosti o povolení letního provozu lanové dráhy
na Lysou horu v Rokytnici nad Jizerou.

Prosíme Vás o pomoc při řešení spuštění letního provozu lanové dráhy.
Tato nezávislá občanská iniciativa vzniká jako podpůrný materiál dopisu na Ministerstvo životního prostředí.
Věříme, že nový ministr podpoří naši snahu a umožní obnovit jednání o spuštění letního provozu.

Žádáme všechny občany, kterým není lhostejná budoucnost města Rokytnice
a kteří by ocenili letní provoz LD nebo jen chtěli podpořit město v boji za lepší zítřky,

aby svými podpisy pomohli v jednání.

Řádně vyplněné petiční archy prosím odevzdejte :
na Městském úřadě v Rokytnici nad Jizerou,
v kterékoli z provozoven firmy SkiSport
nebo v kanceláři TJ Spartak (ve sportovní hale)
Nejpozději však do 31. 3. 2011
Máte-li možnost, tak nakopírujte petici a poskytněte ji dalším spoluobčanům. Za Vaši pomoc velice děkujeme.
Více informací najdete na

www.rokytnice-info.eu/petice
nebo na

petice-rokytnice@email.cz
petici můžete podpořit také na facebooku
– 23 –

b u S #

0
0
1
〈
1
2
2
4
5

0
0
1
2
3
4
4
6
7

9
8
7
6
5
4
3
2
1

od






↓
př

od






↓
př

Rokytnice n.Jiz.,Horní Domky . . . . . . . .
Rokytnice n.Jiz.,prostřední park. . . . . . . .
Rokytnice n.Jiz.,Eprona . . . . . . . . . . . . . .
Rokytnice n.Jiz.,prov.ČSAD . . . . . . . . . . .
Rokytnice n.Jiz.,klub mládeže . . . . . . . . .
Rokytnice n.Jiz.,host.u zast. . . . . . . . . . . .
Rokytnice n.Jiz.,nám. . . . . . . . . . . . . . . . .
Rokytnice n.Jiz.,pila . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rokytnice n.Jiz.,host. . . . . . . . . . . . . . . .

Rokytnice n.Jiz.,host. . . . . . . . . . . . . . . .
Rokytnice n.Jiz.,pila . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rokytnice n.Jiz.,nám. . . . . . . . . . . . . . . . .
Rokytnice n.Jiz.,host.u zast. . . . . . . . . . . .
Rokytnice n.Jiz.,klub mládeže . . . . . . . . .
Rokytnice n.Jiz.,prov.ČSAD . . . . . . . . . . .
Rokytnice n.Jiz.,Eprona . . . . . . . . . . . . . .
Rokytnice n.Jiz.,prostřední park. . . . . . . .
Rokytnice n.Jiz.,Horní Domky . . . . . . . .
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9 35
9 36
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28
jede od 25.12.2010 do 13.3.2011
69
jede od 17.12.2010 do 3.4.2011, nejede 24.12.
78
jede od 17.12.2010 do 3.4.2011
BEZPLATNÁ PŘEPRAVA
SLOUŽÍ VÝHRADNĚ PRO PŘEPRAVU LYŽAŘŮ
Kostenlosebeförderung - dient ausschliesslich den Skiern
〈
vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem)

9101
9101
9101
9101
9101
9101
9101
9107
9107

opačný směr
km Tč
ZÓNA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
1
3
3
4
〈
4
5
5

9107
9107
9101
9101
9101
9101
9101
9101
9101

0
1
3
3
4
5
6
7
7

km Tč

ZÓNA
45

Platí od 17.12.2010
do 3.4.2011

Přepravu zajišt’uje : ČSAD Semily, a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Rokytnice n. Jiz., Rokytnice 65, tel.481 368431,481368631, fax 481368439
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Rokytnický zpravodaj vydává MěÚ Rokytnice nad Jizerou, Horní 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Příspěvky shromažďuje sekretariát starosty. Informace a inzerce na
tel. 481 549 319, e - mail : mesto@mesto - rokytnice.cz. Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 19. 1. 2011.

PETICE - dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.
My, občané níže podepsaní, žádáme, aby bylo přezkoumáno a přehodnoceno záporné stanovisko
Správy KRNAP a MŽP k žádosti o povolení letního provozu lanové dráhy na Lysou horu v Rokytnici nad Jizerou.

jméno

příjmení

bydliště (město, ulice, číslo )

zaměstnání

DĚKUJEME

podpis

Za petiční výbor: Borek Nechanický, bydlištěm v Horní Rokytnici nad Jizerou č. 323, 51244
za vyřízení naší žádosti.
Bronislav Patočka, bydlištěm v Horní Rokytnici nad Jizerou č. 676, 51244
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: Jaromír Beran, bydlištěm v Dolní Rokytnici nad Jizerou č. 445, 512 44
PETIČNÍ ARCHY ODEVZDEJTE NEJPOZDĚJI DO 31.3.2011 NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ V ROKYTNICI N/JIZ. Nebo na adresu Horní Rokytnice n.Jiz. č.323, 51244

