Rokytnický zpravodaj
Ročník 2004

Číslo 3/4

Cena 18,- Kč

„KDE TO JE?“
Bydlíte v Rokytnici nad Jizerou třeba již řadu let, a přesto stále nacházíte nová
a nová zákoutí? Všímáte si míst a staveb kolem sebe? Myslíte si, že když Vám
ukážeme fotografii nějakého místa či domu v Rokytnici, budete si hned jisti, kde
to je? Tak toto je soutěž přesně pro Vás. Na zveřejněné fotografii je jedna
chaloupka, která se nejen nachází v Rokytnici nad Jizerou, ale navíc byla
prohlášena za kulturní památku. Uhádnete, kde se tato chalupa nachází, a zjistíte
např. i její číslo popisné? Své odpovědi nám zašlete nejpozději do 31. 5. 2004
buď na adresu: Městský úřad, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou,
nebo e-mailem na: mesto@mesto-rokytnice.cz. Vylosovaný výherce získá roční
předplatné Rokytnického zpravodaje, který mu bude zasílán přímo do domu.
Kde to je, prozradíme v příštím čísle RZ.

Jaro je tu …
Zimní sezóna je za námi a nedávné Velikonoce a takřka mizící sníh z našich hor
nám přinesly jaro. Čas probuzení, nových životů, ale i úklidu po zimě. Z tohoto
důvodu upozorňujeme občany, že na konci měsíce dubna (poslední dvě soboty
v měsíci) bude proveden sběr železného šrotu odstaveného k místním
komunikacím. V následujících týdnech také započne výstavba nového sběrného
dvora, kde bude následně možné odkládat nebezpečný a velkoobjemový odpad
z domácností. Jestliže mají trvale žijící občané a osoby vlastníci objekty sloužící
k individuální rekreací uhrazený místní poplatek za odpad, budou moci svůj
odpad odkládat v rámci tohoto poplatku.
– MŠ –
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Zprávy z města
 1. Rada města schválila pronájem

 4. Město zajistilo odstranění hava-

výlepových ploch města na obecních
pozemcích. Nabídka pronájmu byla
zveřejněna na úřední desce. Přihlásil
se jediný zájemce – spol. Rengl
Liberec. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Po skončení
pronájmu budou nově zřízené plochy
nabídnuty městu k odprodeji za
zůstatkovou cenu. Spol. Rengl zajistí
opravy, výměny a instalaci nových
ploch na své náklady – předpokládaná
částka je 70.000,- Kč. Město bude mít
výlep úředních plakátů zdarma.

rijního stavu obecního majetku:
• Základní škola – trhliny v příčkách,
mezi obvodovým pláštěm a stropní
konstrukcí a stropů. Statistický
posudek budovy vypracoval Ing.
Chaloupský. Opravy provedla firma
Janda za cenu 23.570,- Kč.
• Pokles podlahy v kancelářích MP
a kabelové televize v budově ZŠ.
Zároveň došlo i k poklesu ležaté
splaškové kanalizace odvádějící
splašky ze soc. zařízení a její
průchodnosti. Práce provedla firma
Janda. Cena za opravu zdiva
28.080,- Kč a za opravu splaškové
kanalizace 19.335,- Kč.
• Pracovníci Drobných služeb Rokytnice provedou opravu osazení cca
12 ks litinových deklů vpustí dešťové vody a opravu mostu v Dolní
Rokytnici (u Paulů), kde jsou poškozeny mostní patky.
• Město nechá zpracovat rozpočet
napojení budovy ZŠ na kanalizaci.

 2. Ministerstvo životního prostředí
zaslalo městu prostřednictvím Správy
Krnap vyhlášku, která vymezuje tzv.
„Ptačí oblast Krkonoše“. Hranice této
chráněné „Ptačí oblasti“ zasahuje
nejen po hranici 3. zóny Krnap, ale
v některých místech ji překračuje
(Rokytno, Františkov, Sachrův kopec,
V Rybníčkách…). Vzhledem k tomu,
že se jedná o místa, kde se soustřeďuje nejvíce aktivit cestovního
ruchu, uplatnilo město připomínku
k této vyhlášce, v níž nesouhlasí
s překročením 3. zóny Krnap.

 3. Rada města schválila nákup
4 botiček pro MP. Budou hrazeny
z vybraných pokut za špatně zaparkovaná vozidla.

 5. Zastupitelstvo schválilo záměr
uzavřít smlouvu se spol. Severočeské
komunální služby Jablonec nad Nisou
o zřízení a provozování sběrného
dvora. Ten by měl být umístěn
v prostoru nad sídlem Drobných služeb města, čp. 143 v Dolní Rokytnici.
Rozsah přijímání odpadního materiálu

bude obdobný jako u bývalého
sběrného dvora. Občané, kteří platí
poplatek za odvoz domovního odpadu, budou mít příjem nebezpečného
odpadu a různého dalšího odpadního
materiálu zdarma. Sběrný dvůr by měl
být v provozu do 4 měsíců.

 6. Rada města vzala na vědomí
informaci Ing. Matyáše o záměru Vodohospodářského sdružení Turnov, které
připravuje projekt pro získání finančních
prostředků z fondu EU na dobudování
kanalizačních sítí a čističek odpadních
vod. Jedná se o tzv. Fond soudržnosti,
kdy se spojí větší města v rámci povodí
Jizery (počet obyvatel nad 2000)
a společně požádají o přiznání dotace
na dobudování kanalizačních sítí.
Předpokládaná spoluúčast města na
zafinancování celé akce je 20% – 30%.
Kanalizační sítě v obcích musí být
dobudovány do r. 2010. Pokud obec
svoji povinnost nesplní, může jí být
udělena pokuta do výše 1 mil. korun.
Rada města pověřila Ing. Matyáše
dalším jednáním.

 7. Rada města schválila návrh Ing.
Matyáše pověřit finanční úsek sledováním a evidencí mimořádných
příjmů a výdajů nad rámec rozpočtu
města pro větší přehled o finančních
možnostech města.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 31. 3. 2004
 Prodeje obecních pozemků
Schválení prodejů pozemků konkrétním osobám (záměr prodeje byl
vyvěšen na úřední desce, žádný další
zájemce se nepřihlásil)
a) Správa KRNAP Vrchlabí – žádost
o bezúplatný převod ppč. 2913,
2902 a 2907 v k.ú. Dolní Rokytnice.
Cenová mapa (CM) neřeší. ZM 4. 2.
2004 us. č. 310 schválilo záměr
bezúplatného převodu vlastnictví
místních komunikací ppč. 2902
a 2907 v k.ú. Dolní Rokytnice za
podmínky zachování volného průjezdu tímto úsekem komunikace.
Zastupitelstvo tento prodej schválilo. Zastupitelé tento převod schválili za výše uvedených podmínek
a za podmínky pravidelné údržby
této komunikace.
b) Slavíková R., Horní Rokytnice 492
– žádost o prodej části ppč. 2112/2
a 2135/6 v k.ú. Horní Rokytnice na
výstavbu dvojgaráže. CM 330,-/m2.
ZM 4. 2. 2004 us. č. 311 schválilo
záměr prodeje části ppč. 2112/2
a části ppč. 2135/6 v k.ú. Horní

Rokytnice za účelem výstavby dvojgaráže za podmínky, že vklad do
katastru nemovitostí (KN) bude proveden až po kolaudaci stavby.
Zastupitelé tento prodej schválili
s tím, že smlouva bude podepsána
po doložení geometrického plánu
(GP) na odměření části pozemku a za
podmínek stavební komise (SK).
c) Ježek Bruno, Hradec Králové –
žádost o prodej ppč. 1369/13 v k.ú.
Horní Rokytnice. CM 240,-/m2. ZM
4.2.2004 us. č. 314 schválilo záměr
prodeje ppč. 1369/13 v k.ú. HR.
Zastupitelé tento prodej schválili za
cenu dle CM.
d) Ing. Hájek Ivan, Turnov – žádost
o směnu části stpč. 27/1 za část
ppč. 3000/1 v k.ú. Dolní Rokytnice.
CM 560,-/m2. ZM 4.2.2004 us. č. 315
schválilo směnu části stpč. 27/1
v k.ú. DR ve vlastnictví Ing. Hájka za
část obecní ppč. 3000/1 v k.ú. DR
s tím, že náklady na GP ponese
žadatel i Město ve výši 1/2. Zastupitelé tuto směnu schválili s tím, že
o rozsahu směny bude znovu jednáno po doložení geometrického plánu.
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e) Brožovi Karel a Jarmila, Františkov
20 – žádost o prodej ppč. 1033/3
2
v k.ú. Dolní Rokytnice. CM 55,-/m .
ZM 4. 2. 2004 us. č. 314 schválilo
záměr prodeje ppč. 1033/3 v k.ú.
DR. Zastupitelé tento prodej schválili za cenu dle CM.
f) VČE, a.s. – žádost o prodej části
ppč. 1214/1 v k.ú. HR za účelem
výstavby trafostanice. SK chápe
nutnost vybudování nové trafostanice, přesto nedoporučuje umístit
běžnou trafostanici hned u komunikace při vstupní bráně do areálu
Lysá hora. V této lokalitě je nutné
klást důraz na architektonické
ztvárnění objektu, případné možné
zabudování trafostanice do většího
objektu. Záměr prodeje pozemku
byl již z důvodu urychlení této záležitosti zveřejněn na úřední desce,
zastupitelé prodej schválili s tím, že
ze strany investičního oddělení bude uplatněn požadavek na vyhovující architektonické ztvárnění objektu a na provedení sadových úprav
okolí.



 Zpráva o hospodaření VAK s.r.o.
Členům zastupitelstva města byla
předložena „Zpráva o hospodaření
spol. Vodovody a kanalizace města
Rokytnice nad Jizerou, s.r.o.“. Z tohoto dokumentu je evidentní, že ekonomická situace společnosti je špatná, společnost v minulém roce byla
ztrátová a její hospodaření nepříznivě
ovlivňuje zejména pokuta ze strany
finančního úřadu a doměrek daně. Ke
zprávě byla předložena i zpráva
auditora a kontrola účetnictví společnosti. Z předložené kalkulace ceny
vodného a stočného se dále předpokládá, že k datu 1. 7. 2004 dojde opět
k navýšení cen vodného a stočného.
Úplná a přesná kalkulace bude zastupitelům předložena ke schválení po
30. 4. 2004. V případě závazků vůči
finančnímu úřadu může hospodaření
nepříznivě ovlivnit i skutečnost, že po
úhradě splátek bude společnosti
doměřeno penále, které může být až ve
výši 1 mil. Kč. Výše penále je závislá na
době a termínu splacení pohledávek.
Tento fakt prakticky odsuzuje společnost VaK, s.r.o. k likvidaci. Možností by
byla okamžitá úhrada finančnímu
úřadu. Ing. Matyáš navrhl, aby Město,
jako zakladatel a jediný podílník této
společnosti, poskytlo vodovodům jednak bezúročnou půjčku ve výši
400.000,- Kč a jednak finanční dotaci na
úhradu ztrátovosti ve výši 400.000,- Kč.
Rozprava:
• Ing. Jína – vodní zdroj a jímání
z Huťského potoka má vyšší PH
a ze Sachrova kopce má nižší PH –
uvedl, že by bylo možné vykompenzovat tento fakt přírodní cestou.
• Pan Linek – vedení společnosti ze
strany pana Šedého bylo děsivé
a na jednání zastupitelstva chybí
zdůvodnění, proč se tak stalo.
Někdo za tuto situaci může a město
má nyní napravovat to, co nezpůsobilo. Přitom se pan Šedý bude tlouci
stále v prsa, ale občané platit více
za vodné a stočné.
• Pan Vrdlovec – ve společnosti přeci
musela pracovat nějaká účetní, která na věci nese díl viny. Ing. Matyáš
uvedl, že na vině nebyla účetní, ale
pravděpodobně ekonomický poradce, kterým byl Ing. Stuchlík. Ale
v tomto případě se bude těžko hnát
k zodpovědnosti.
• Ing. Jína – i ta skutečnost, že nebyl
evidován materiál, byla zásadní.
• K věci se vyjádřil Ing. Miloslav Votoček, který ve VaK za kontrolní výbor
prováděl kontrolu. Značné finanční
prostředky byly vypláceny firmám
Stumaj a JSS za ekonomické
poradenství. Tyto dvě společnosti
by hnal k zodpovědnosti.

• Ing. Matyáš – může se o to sice
pokusit, ale domnívá se, že je to
nadlidský úkol. Pan Vrána poznamenal, že by se tyto částky měly
soudně vymáhat po bývalém jednateli panu Šedém. Ing. Matyáš dodal,
že z časového hlediska se stejně
finančnímu úřadu zaplatit musí a to
nyní. V každém případě může celou
problematiku projednat s právním
zástupcem města a zjistit šance
města na úspěšný soudní spor.
• Ing. Štěpánek – za vedení každé
firmy zodpovídá její jednatel. V době vzniku těchto závazků byla spol.
VaK, s.r.o. v soukromém vlastnictví
pana Šedého a ten je zodpovědný
za ekonomický chod firmy.
• Pan Šturma dodal, že veřejnosti bylo
stále tvrzeno, že funkci jednatele
vykonává zadarmo, ale jak je vidět,
zadarmo to nebylo, společnost VaK,
s.r.o. to stálo podstatně víc.
Pozn.
7. dubna 2004 proběhlo jednání na
Finančním úřadě v Jilemnici ohledně
výše uvedené půjčky a dotace spol.
VaK, s.r.o., kdy bylo zjištěno, že výše
penále je již doměřena v částce cca
1.3 mil. Kč, tudíž tato opatření z časového hlediska již nejsou relevantní.
VaK po dohodě s Městem odstupuje
od dotace a půjčky a pokračuje
v rámci svých finančních možností
v plnění splátkového kalendáře. Příslušné peněžní prostředky (dotace
a půjčka) budou ze strany města
efektivně směrovány do jiných nákladových položek. Na následujícím
zastupitelstvu města bude ze strany
Ing. Matyáše navržena revokace těchto usnesení.

 Prodej městského majetku
ve prospěch SFŽP ČR
Chtěl bych občany města Rokytnice
nad Jizerou informovat o připravovaném prodeji městského majetku
ve prospěch Státního fondu životního
prostředí ČR, který se týká bytových
domů č.p. 648 a 649 a objektu č.p.
196 (zelenina) a který se uskuteční na
základě předběžné dohody o narovnání závazků, z nichž vychází i návrh
na soudní smír mezi městem a SFŽP.
Ze sjednávaného soudního smíru
mimo jiné vyplývá, že město si ponechává možnost určit si způsob prodeje.
Město rozhodlo o prodeji formou
rozpadu na jednotlivé bytové jednotky
(+ nebytové prostory v případě domu
č.p. 196) za cenu stanovenou úředním odhadem, která v případě bytových domů č.p. 648 a 649 činí 4500Kč
za m2 bytové plochy a v případě
objektu č.p. 196 „Zelenina“ je odhadní
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Z městského úřadu:
 Vlajka pro Tibet
Na 10. březen připadlo v letošním
roce výročí povstání Tibeťanů v Lhase, které bylo násilně potlačeno
čínskou armádou. V měsíci březnu
proběhla vedle mnoha akcí zasazujících se za lidská práva a svobodu
pronásledovaných Tibeťanů i kampaň Vlajka pro Tibet, během které
města i obce na celém světě vztyčují
tibetskou vlajku jako symbol solidarity. Tato kampaň vznikla v polovině
devadesátých let v západní Evropě
jako připomínka násilného potlačení
tibetského povstání ve Lhase v roce
1959. Ke kampani se Česká republika aktivně připojila v roce 1996, kdy
vlajku vyvěsily první čtyři radnice.
V loňském roce akci podpořilo již
184 měst a obcí České republiky.
Rada města se na svém březnovém
jednání rozhodla připojit se ke
kampani Vlajka pro Tibet. 10.3.2004
byla na budově rokytnické radnice
tibetská vlajka vyvěšena.

 UBYTOVATELÉ, NEZAPOMĚŇTE,
že do konce měsíce dubna je
termín pro předložení domovních
knih a zaplacení ubytovacích poplatků za rok 2003! Domovní knihy
můžete předkládat denně:
PONDĚLÍ 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
ÚTERÝ
8.00 – 12.00 12.30 – 14.30
STŘEDA 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
ČTVRTEK 8.00 – 12.00 12.30 – 14.30
PÁTEK
8.00 – 12.00 12.30 – 13.30
Úsek místních poplatků – Hana
Zuzánková, Městský úřad Rokytnice
nad Jizerou – kancelář č. 22 (pozor –
změna), tel. 481 549 322

 S účinností od 1. března 2004
došlo ke změně ceny pronájmu
smuteční síně v Rokytnici nad
Jizerou. Nová výše je 1.300,- Kč
včetně hudby a výzdoby.

 S účinností od 1. dubna 2004 již
Městský úřad Rokytnice nad Jizerou
nevydává rybářské lístky. Dle novely
zákona o rybníkářství Vám tyto
rybářské lístky budou vydány na
úřadě s rozšířenou působností, tj. na
Městském úřadě v Jilemnici, odboru
životního prostředí (budova bývalého internátu SPTŠ vedle kostela).

 Jak již bylo zveřejněno v posledním čísle Rokytnického zpravodaje,
od 1. 4. 2004 již městský úřad nezajišťuje službu výlepu plakátů. Výlepové plochy byly pronajaty spol.
Rengl, s.r.o. Liberec. Novým sběrným místem pro příjem plakátů je

grafické studio SURA, s.r.o., sídlící
na Dolním náměstí v I. patře obchodní pasáže. Provozní doba je stanovena od pondělí do pátku od 8.00 do
17.00 s polední přestávkou od 12.45
– 13.30 hodin. Telefonní číslo je
481 522 696.
• Počet plakátovacích ploch celkem: 9.
• Dále se nabízí možnost plakátování v Desné, v Harrachově a dalších městech dle objednávky.
• Základní ceník:
Formát
A0
A1
A2
A3
přelepky

Cena za 1. týden
a 1 plakát
56,35,21,14,7,-

+ každý další
den/1 plakát
8,5,3,2,1,-

• Minimální hodnota zakázky činí
200,- Kč.
• Výlep v jiný den než standardní
300,- Kč.
• Příjem objednávek se uzavírá vždy
v pátek ve 12.00 hod., standardním výlepovým dnem je NEDĚLE.
Výlep plakátů v jiný den je MIMOŘÁDNÝ a provádí se pouze po
předchozí dohodě.
• Ostatní podmínky jsou k dispozici
buď na sběrném místě, nebo i na
městském úřadě.

cena 5000Kč za m2 bytové plochy
a 8200Kč za m2 nebytových prostor
(prodejna Ovoce a zelenina). Volbou
tohoto způsobu prodeje, i když je pro
město technicky náročnější a finančně méně výhodný, chce radnice vyjít
vstříc současným nájemníkům v těchto objektech, umožnit jim tak odkup
bytů do osobního vlastnictví a zároveň
tak předejít některým problémům,
které vznikly v případě prodejů
v nedobrovolných dražbách (problémy nájemníků s novými majiteli domů). Také cena prodávaných bytů je
přijatelná a je hluboko pod tržní cenou
bytů v tomto regionu (Byt 3+1 vychází
zhruba na 360.000,-Kč). 25. 3. 2004
byla svolána schůzka s nájemníky
v prodávaných objektech, byla jim
vysvětlena celá situace a byli požádáni, aby do 5. 4. 2004 vyjádřili své
stanovisko.
V tuto chvíli je jasné, že všichni
nájemníci souhlasí s koupí svého
bytu, resp. nebytových prostor, za výše
uvedených cenových podmínek a je
tak možné provést měření bytů, připravit podklady pro prohlášení vlastníka (rozpad objektů na bytové
jednotky), vypracovat návrhy kupních
smluv a vést jednání se SFŽP o formě
poskytování kvitancí resp. příslibů
o poskytnutí kvitance.

 Povinná preventivní akce – orální
vakcinace lišek k předcházení vzniku a šíření nebezpečné nákazy –
vztekliny.
Jako každý rok i letos bude provedena orální vakcinace lišek na
území našeho města, a to v době od
19.4. do 28.4.2004. Vakcinovat se
bude shozem návnad z letadla
v závislosti na počasí.
Je nutné dodržovat tyto základní
pokyny:
• nedotýkejte se návnad
• nepoužívejte k výkonu práva
myslivosti lovecké psy
• v případě potřísnění očkovací látkou, která je v plastikovém obalu
uvnitř návnady, vyhledejte lékaře
• poučte své děti!

 Zdravotnické pohotovostní služby
v Libereckém kraji – rok 2004 –
garantované Libereckým krajem
AAP – Akutní ambulanční péče
Poskytuje v nezbytném rozsahu
ambulantní péči občanům v případě
ohrožení života, náhlého onemocnění, nebo zhoršení zdravotního stavu vzniklého mimo pravidelný provoz
zdravotnických zařízení poskytující
obvodní služby. Není určena pro
běžné vyšetřovací nebo léčebné
úkony.



Petr Kadavý
místostarosta

 Diskuse
• Pan Rostislav Šturma navázal na
hospodaření spol. VaK, s.r.o., o kterém bylo již hovořeno, a připomněl
jednu skutečnost. Společnost VaK,
s.r.o. byla založena jako společnost
ve stoprocentním vlastnictví města.
Stanislav Šedý přitom jako starosta
města a jednatel této společnosti
uvedl v minulosti zastupitelstvo
v omyl, a to tím, že je třeba navýšit
základní jmění společnosti o 105 tis.
Kč. Ačkoliv toto jmění mělo být
navýšeno ze strany města, bylo tak
učiněno ze strany Stanislava Šedého, jako fyzické osoby, který se
následně stal 51%, tedy majoritním
vlastníkem společnosti. V době,
kdy společnost hospodařila v tomto
stavu, nemělo město žádnou majoritu ani kontrolu. Je třeba zdůraznit,
že všechno se událo bez souhlasu
zastupitelstva města, které nikdy
neodsouhlasilo prodej obchodního
podílu. Veškerou zodpovědnost tedy
nese osoba pana Šedého. Také
navrácení podílu zpátky Městu
neprobíhalo standardním způsobem, rozhodla rada bez zastupitelstva.
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PRODÁM
RODINNÝ DŮM
v Rokytnici nad Jizerou
100 m od radnice
za smluvní cenu.
Tel. 728 045 349
• Paní Farská se zeptala zastupitelů,
kam ji dají, až skončí na ulici, neboť
dostala výpověď z bytu bez náhrady. Zda-li skončí pod mostem. Ing.
Matyáš uvedl, že v této fázi jí
nemůže pomoci, jedná se o vztah
mezi novým majitelem bytu a nájemníkem bytu. Tento případ ovšem
jasně ukazuje, aby ti, kterým jsou
nyní byty nabízeny k odprodeji, této
šance využili. Paní Farskou může
odkázat pouze na organizaci Sdružení nájemníků, kteří mají i vlastní
právní poradnu a sídlí také v Liberci
– kontakt na organizaci byl předán
paní Čermákové. V každém případě
město v současné době nemá
žádný volný byt.
• Paní Neťuková se zeptala, kdo
zodpovídá za výlepovou plochu
u Kroupů, která je ve velkém nepořádku, plakáty jsou strhány a občané Dolní Rokytnice nemají žádnou
možnost, jak být informováni. Městský rozhlas u nich nefunguje.
Ing. Matyáš uvedl, že odpovědnost
za plakátovací plochy nese dosud
Město, ale již došlo k podpisu
nájemní smlouvy s firmou RENGL
Liberec.
• Pan Vrána dále uvedl, že s odstupujícím sněhem vylézá stále větší
počet autovraků. Ing. Matyáš odpověděl, že věc bude ze strany městské policie řešena.
• Pan Vrána doporučil zvýšit poplatek
za psy (problémy se psími výkaly na
sídlišti, veřejných prostranstvích,
apod.) a doporučil, aby městský
strážník kontroloval pejskaře, zda
po svých psech výkaly uklízejí.
• Paní Nechanická se zeptala, jak se
bude postupovat, pokud si některý
ze současných nájemníků nebude
chtít nebo z finančních důvodu
nebude moci byt odkoupit. Bylo
odpovězeno, že v tomto případě
může být byt nabídnut komukoliv
jinému, i cizí osobě. Tato osoba
ovšem koupí byt s nájemníky.
V každém případě se ale nájemníkům doporučuje byty odkoupit,
hrozí nebezpečí jako u nedobrovolných dražeb, kdy je nový majitel
schopen nájemníka dostat snadno
fyzicky pryč.

Dostavba kanalizace v Rokytnici nad Jizerou
Dne 23. ledna 2004 nabyla účinnosti novela zákona č. 254/2001
o vodách. Ta zavádí pro města nad
2000 obyvatel důležitou povinnost
zajistit nejpozději do 31. prosince
2010 odkanalizování a čištění odpadních vod. Obci, která tuto povinnost
nesplní, může Česká inspekce životního prostředí uložit pokutu do výše
1 000 000,-Kč.
Tato povinnost znamená pro Rokytnici podle posledních propočtů
investovat do roku 2010 na dokončení kanalizace 78 270 000,-Kč. Vzhledem k současné ekonomické situaci
města bude splnění této povinnosti
a zajištění potřebných finančních prostředků na dobudování kanalizace
velmi složité. Finanční prostředky se
bude město snažit získat z fondů
Evropské unie, která na tyto projekty
poskytuje dotaci ve výši 70 – 80%

celkových nákladů. I přes tuto vysokou investiční náročnost je třeba si
uvědomit, že ČOV a základní páteřní
řad byly již vybudovány a splňují
náročné podmínky platné od letošního roku. Díky tomuto stavu stojí
před městem úkol zainvestovat
„pouze“ dostavbu kanalizace v uvedené výši. Povinnost investovat do
likvidace odpadních vod se u srovnatelných obcí pohybuje řádově ve
stovkách miliónů.
Povinnost se však nedotkne pouze
města, ale i občanů. Ti, kteří neprokážou funkčnost stávajících soukromých zařízení na likvidaci odpadních
vod, tzn. septiků, žump a domácích
ČOV, budou nuceni se na kanalizaci
připojit.
Ing. Petr Matyáš

Ordinační hodiny:
• Pracovní dny (17.00 – 22.00 hod.)
• Soboty, neděle, svátky
(8.00 – 22.00 hod.)
Stomatologické pohotovostní služby
Oblast Semilska
Pro oblast Semilska stomatologické pohotovostní služby zajišťují
dle rozpisu privátní stomatologové
ve svých ordinacích takto:
leden – duben Semily
květen – srpen Jilemnice
září – prosinec Turnov
Ordinační hodiny:
Soboty, neděle, svátky od 8.00
do 12.00 hodin

STAVEBNÍ FIRMA P&P spol. s r.o.
Vysoké nad Jizerou

přijme

ZEDNÍKY jak do zaměstnaneckého poměru, tak i na ŽL
Za slušnou práci – Slušný výdělek

Dále přijmeme ženu či muže na částečný
či plný pracovní úvazek pro práci v kanceláři.
Podmínkou je znalost práce na PC,
schopnost samostatné komunikace
se zákazníky, základy rozpočtování staveb,
řidičský průkaz skupiny B
a chuť UČIT SE !

Oblast Semilska:
• Nemocnice s poliklinikou v Semilech (pouze pro dospělé),
tel. 481 661 111
• Městská nemocnice Turnov,
tel. 481 319 212 (211)
• Masarykova městská nemocnice
v Jilemnici, tel. 481 544 121

Nabízíme:
– odpovídající ohodnocení
– příjemné prostředí
– věrnostní odměny
– cílové odměny

Informace na tel.: 481 593 121, 777 882 882 nebo osobně

Pásová pila Fagus Vysoké nad Jizerou si Vám dovoluje nabídnout
prodej stavebního a truhlářského řeziva ( tzn. trámy, fošny, latě,
prkna atd.), i jednotlivě a v malém množství, třeba i hoblované
nebo jinak opracované za bezkonkurenční ceny ve vysoké kvalitě.
Dále nabízíme pořez jehličnaté a listnaté kulatiny
až do průměru 90 cm.
Nespornou výhodou naší technologie je hladký řez,
optimální výběr řeziva a nelze opomenout vysokou výtěžnost.
Informujte se prosím na tel čísle 777 737 800, 777 882 882.
V případě zájmu o objednávku Vám rádi zpracujeme cenovou nabídku.
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Výjezdové skupiny ZZS LK
• Rychlá lékařská pomoc je určena
k řešení náhlých akutních změn
zdravotního stavu ohrožujících
zdraví nebo život občanů. Na
základě operačního střediska
(tísňová linka 155) vyjíždí posádka
ve složení řidič, sestra a lékař.
Nejbližší místa dislokace: Rokytnice nad Jizerou (Domov důchodců), Jilemnice, Semily, Turnov,
Tanvald, Jablonec nad Nisou.
• Letecká zdravotnická záchranná
služba – Místo dislokace – Liberec
– letiště
• Rychlá zdravotnická pomoc je
určena k prvotnímu nelékařskému
ošetření akutních stavů. Posádku
tvoří sestra a řidič.
Nejbližší místa dislokace: Turnov,
Jablonec nad Nisou
• Tísňová linka 155 přebírá veškerá
tísňová volání z mobilní telefonní
sítě v Libereckém kraji.
Nejbližší zdravotní operační středisko je v Jablonci nad Nisou –
tel. 483 345 142 a v Turnově –
tel. 481 319 212.

 Ve dnech 11. a 12.června 2004 se
konají volby do Evropského parlamentu. Volby proběhnou ve známých okrscích, a to v Pensionu Alf
v Dolní Rokytnici, v budově městské
radnice a ve sportovní hale TJ
Spartak. Bližší informace lze získat
na městském úřadě, hlasovací lístky
Vám budou včas dodány, max. tři
dny před konáním voleb.

Nový územní plán Města Rokytnice nad Jizerou
Již od roku 2002 shromažďoval pořizovatel územního plánu, Město Rokytnice nad Jizerou (dále jen pořizovatel),
individuální žádosti vlastníků jednotlivých nemovitostí o zařazení pozemků
v územním plánu do zón určených
k zástavbě. Z důvodu značného nárůstu
žádostí (dnes je evidováno již kolem 140
žádostí na celé území všech katastrů
Rokytnice nad Jizerou) a toho, že stávající dožívající územní plán sídelního
útvaru Rokytnice nad Jizerou neumožňuje
již další plnohodnotný vývoj a rozvoj celé
obce, byl na jaře roku 2003 zastupitelstvem města schválen záměr zpracování nového územního plánu (dále jen
ÚPO) Města Rokytnice nad Jizerou.
Z tohoto důvodu se proto již nebudou
schvalovat pouze dílčí změny ještě stávající
územně plánovací dokumentace (dále jen
ÚPD).
Po vypsání patřičné veřejné zakázky
na projektanta ÚPD byla v září loňského
roku vybrána komisí pro územní plánování na základě svých referencí,
vzdáleností od Rokytnice nad Jizerou
a i toho, že zpracovává územní plán velkého územního celku Libereckého kraje, firma SAUL, s. r. o. Liberec (dále jen
projektant). V říjnu 2003 byla mezi
pořizovatelem a projektantem podepsána smlouva o dílo na zpracování
nového ÚPO, ve které byly vymezeny
lhůty pro zpracování jednotlivých etap
pořízení. V tomtéž okamžiku byli občané
a podnikatelské subjekty Rokytnice nad
Jizerou formou letáků umístěných na
vývěskách v Rokytnici nad Jizerou
a článkem uvedeným v Rokytnickém
zpravodaji vyzváni, aby do konce měsíce listopadu 2003 podali své podněty ke
zpracování nového ÚPO. K posouzení
podnětů a žádostí se scházela každý
týden komise pro ÚPO, aby poskytla
projektantovi co nejpřesnější a nejpodrobnější informace o řešeném území.
Jednotlivé podněty byly poté postoupeny projektantovi k zapracování do
první části pořizování, kterou jsou průzkumy a rozbory, jejichž cílem je vyhodnotit současný stav a podmínky využívání území a zjistit jeho hodnoty, rozvojové tendence, problémy a střety zájmů
v řešeném území. Jsou podkladem pro
zpracování zadání a pro řešení ÚPD.
Lhůta pro zpracování a předání průzkumů a rozborů pořizovateli k posouzení a připomínkování byla z důvodu
zajišťování podkladů ze strany pořizovatele projektantovi stanovena do 31. 3.
2004. Po projednání výsledku průzkumů
a rozborů bude zpracovateli opět
poskytnut nějaký čas na vypracování
návrhu zadání. Ten bude posléze předložen pořizovateli, který oznámí místo
a datum projednání návrhu zadání
veřejnou vyhláškou v místě obvyklém.

Samotný návrh zadání územně plánovací dokumentace bude vystaven u pořizovatele po dobu 30 dnů k veřejnému
nahlédnutí. Do 15 dnů od posledního
dne vystavení může každý uplatnit své
podněty. Dotčené orgány státní správy
(dále jen DOSS) mají lhůtu ještě o 15
dnů delší a návrh zadání ÚPD s nimi
musí být dohodnut. Dále musí být návrh
zadání ÚPD projednán s nadřízeným
orgánem územního plánování (v našem
případě tedy Krajským úřadem Libereckého kraje, odbor územního plánování
a stavebního řádu).
Na základě schváleného zadání ZM
zajistí pořizovatel zpracování konceptu
řešení. Tento koncept se bude projednávat na veřejném jednání, jehož součástí bude odborný výklad. Místo
a doba konání veřejného jednání bude
pořizovatelem oznámena opět veřejnou
vyhláškou nejméně 30 dnů předem
a nad rámec jeho povinností vyplývajících ze zákona budou s tímto termínem
ve stejné lhůtě seznámeni písemnou
formou všichni žadatelé (na jejich uvedené adresy na žádostech, podnětech).
Ve lhůtě do 30ti dnů od konání veřejného jednání mohou podat vlastníci pozemků a staveb, jejichž práva jsou
konceptem ÚPD dotčena, námitky. Pořizovatel zároveň vyzve DOSS, aby ve
stejné lhůtě sdělily svá stanoviska. Ve
stejné lhůtě může každý uplatnit své
připomínky. Na základě výsledků projednání konceptu řešení zpracuje pořizovatel souborné stanovisko (dále jen
SS) s pokyny pro dokončení návrhu
ÚPD. SS dohodne s DOSS, které uplatnily své stanovisko ve stanovené lhůtě.
Dále jej pořizovatel předloží spolu
s vyjádřením nadřízeného orgánu územního plánování ke schválení.
Poté následuje etapa zpracování návrhu, kde jsou opět upraveny lhůty k podávání připomínek, námitek a stanovisek. Tato etapa projednávání nás však
čeká s téměř stoprocentní jistotou až
v druhé polovině příštího roku, proto je
zatím zbytečné s ní čtenáře seznamovat.
Dle harmonogramu prací je počítáno
se schválením a s platností nového
územního plánu Města Rokytnice nad
Jizerou počítáno začátkem roku 2006.
Závěrem upozorňujeme občany, že je
nutno sledovat veřejnou vývěsku a také
Rokytnický zpravodaj, kde budou se
vším, co se děje se zpracováním nové
ÚPD, seznamováni. Další případné
informace o pořizování nové ÚPD
mohou občanům poskytnout zaměstnanci Stavebního úřadu v Rokytnici nad
Jizerou (pan Nechanický, paní Čižinská
či paní Slavíková).
kolektiv zaměstnanců SÚV
Rokytnici nad Jizerou
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Upozornění Policie ČR Semily
V uplynulém období zaznamenali
policisté na okrese Semily zvýšený
výskyt případů krádeží finančních
hotovostí, kdy poškozenou skupinou
jsou staří a většinou osamělí lidé.
Scénář je podobný. Skupina pachatelů si nejprve vytipuje staršího osamělého člověka, ke kterému se pod
nějakou záminkou dostane do bytu
nebo domu. Prezentují se buď jako
zástupci firem nabízející nějaké zboží
(deky, nádobí, nože,…) nebo nesou
nějakou výhru, například od zdravotní
pojišťovny či příspěvek k důchodu
nebo přeplatek za pojištění. Z bankovky, kterou předají poškozenému
většinou žádají nějakou finanční částku nazpět. Při tomto využijí situaci
a zjistí, kde má občan peníze. Jeden ze
skupiny následně staříka nebo stařenku zabaví a další ze skupiny mu peníze
zcizí. Tyto osoby se na místo dopravují
většinou ve starších vozidlech.

Tímto bychom rádi na takové podvodníčky občany upozornili. Pokud
zjistíte v blízkosti svého domu nebo
bytu přítomnost takových „spoluobčanů“, využijte možnosti a upozorněte policii, která Vaše oznámení
prověří. K dispozici je Vám linka
Policie ČR – 158 nebo linka Městské
policie – 156.

Víte, že
zákonem č.101/2004 Sb. došlo k novele zákona o státních svátcích, o významných dnech a dnech pracovního
klidu?
Pro zajímavost zveřejňujeme uzákoněné významné dny ČR, které sice
neplní funkcí státních svátků, takže do
práce budeme muset, ale pro ČR
přesto mají svůj význam, jak napovídá
jejich označení:
27. leden
Den památky obětí holocaustu a přecházení zločinu proti lidskosti
8. březen
Mezinárodní den žen
12. březen
Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)
5. květen
Květnové povstání českého lidu
27. červen
Den památky obětí komunistického
režimu
11. listopad
Den válečných veteránů
Došlo i ke změně názvu státního svátku dne 8. května – Den osvobození,
který se od letošního roku bude
nazývat Dnem vítězství.

Nová organizační struktura, personální obsazení a kontakty
Městského úřadu Rokytnice nad Jizerou s účinností od 1. dubna 2004
Jméno a příjmení
Ing. Petr Matyáš
Petr Kadavý
Martina Šubrtová
Kateřina Rotroeklová

Odbor, oddělení
starosta města
místostarosta „uvolněný“
tajemnice
kancelář úřadu

Telefonní kontakt
481 549 316
481 549 327
481 549 319
481 549 311

Kancelář č., podlaží
15 – I. poschodí
15 – I. poschodí
19 – I. poschodí
15 – I. poschodí

481 549 320
481 549 315
481 549 317
481 549 312
481 549 312
481 549 321
481 549 318
481 549 326
481 549 324
481 549 322

20 – I. poschodí
3 – přízemí
3 – přízemí
4 – přízemí
4 – přízemí
1 – přízemí
18 – I. poschodí
18 – I. poschodí
21 – I. poschodí
22 – I. poschodí

481 549 314
481 549 313
481 549 323
481 549 328
481 549 328

14 – I. poschodí
14 – I. poschodí
14 – I. poschodí
14 – I. poschodí
14 – I. poschodí

481 549 324
481 549 324

21 – I. poschodí
21 – I. poschodí

Správní odbor
vedoucí správního odboru

Ing. Michal Janáček
Iva Hornová
sociální úsek
Jana Hartigová
úsek matrik,
Věra Soukupová
občanské průkazy a pasy
Hana Hilmarová
úsek finanční
Alexandra Olaszová
úsek evidence nemovitostí, pozemky, nájem hrobů Eva Kučerová
úsek personální a životního prostředí
Lenka Bogdányová
úsek správy majetku, vynětí ze ZPF
Ing. Jana Sajdlová
úsek místních poplatků, odpadové pytle
Hana Zuzánková

Stavební úřad
vedoucí stavebního úřadu
zástupce vedoucí
referentka
referentka
referentka

Hana Petráková
Jaroslav Nechanický
Petra Čižinská
Romana Primásková
Radka Slavíková

Úsek investic – samostatný úsek vedený přímo starostou města
investiční referent
stavební referent

Ing. Tomislav Procházka
Zdeněk Hák

Ostatní kontakty
Fax
Webové stránky
Elektronická pošta
GSM brána pro mobilní hovory
Městská policie – Miroslav Dlouhý
Kabelová televize
Drobné služby města – Karel Horn

481 522 310
www.mesto-rokytnice.cz
mesto@mesto-rokytnice.cz
605 205 306
604 816 065, 481 522 880
481 523 274
604 147 790

Ptáme se za Vás
Ing. Petra Matyáše, starosty města:
V Horní Rokytnici začne výstavba
bytového komplexu firmou Slavia
Real Estate. Bude se v souvislosti se
stavbou rozšiřovat komunikace
vedoucí v její těsné blízkosti?
Ano, bude. V současné době dokončuje spol. Slávia Real Estate, s.r.o.
zpracování projektové dokumentace
na rozšíření komunikace. Po vydání
stavebního povolení, o které bude
žádat Město Rokytnice, bude zahájena stavba rozšíření komunikace.
Veškeré náklady s touto stavbou ponese na základě smlouvy o spolupráci
spol. Slávia Real Estate, s.r.o.

Ing. Miroslava Macha, statutárního náměstka hejtmana Libereckého kraje, pověřeného vedením
resortu dopravy:
Bude v letošním roce provedena
generální oprava hlavní silnice II.
třídy vedoucí městem Rokytnice
nad Jizerou?
Vážený pane starosto,
dne 9. února mi byl doručen Váš
dopis týkající se žádosti o provedení
opravy silnice II/294 vedoucí městem
Rokytnice nad Jizerou od křižovatky
u čerpací stanice v Dolní Rokytnici až
po chatu Rezek.
Musím Vám sdělit, že máme velké
obavy, jak se vůbec podaří rok 2004
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po stránce oprav komunikací v Libereckém kraji, a to z důvodů finanční
náročnosti probíhajícího zimního
období. V červnu tohoto roku se bude
rozhodovat v orgánech kraje o rozdělení hospodářského výsledku Libereckého kraje za rok 2003. O získání části
těchto finančních prostředků budeme
usilovat. Pokud se nám je podaří získat, je téměř jisté, že Vámi požadované opravy bude možné rozhodující
měrou realizovat ještě v letošním roce.
V tomto roce bude zahájena akce na
silnici III/28623 Poniklá – Jestřabí,
která bude financována z prostředků
Státního fondu dopravní infrastruktury
v objemu 12 mil Kč.

Náš rozhovor
Otázky pro Oldřicha Doubka,
vedoucího okrsku Horské služby
v Rokytnici, připravila Eva Martínková.
1. Jaká byla letošní zima ve srovnání s těmi předcházejícími?
V letošní zimě byly výborné sněhové
podmínky pro provoz lyž. vleků. Ve
středisku Horní Domky pomohlo ke
zkvalitnění sjezdových tratí i nové
umělé zasněžování. Co se týče úrazů,
byl asi 10% nárůst, přibývá těžkých
úrazů.
2. Která letošní záchranná akce
byla největší?
Jedna z největších záchranných
akcí proběhla 25. února na sjezdovce
pod Dvoračkami. Starší běžkař z Prahy si při sjezdu nevšiml terénní nerovnosti a spadl. Při pádu si způsobil
zlomeninu páteře a zlomeninu pažní
kosti. Po ošetření jsme přivolali Leteckou záchrannou službu z Liberce
(LZS). Vrtulník jsme posadili nedaleko
chaty Technometra. Následovalo
zajištění pacienta posádkou LZS. Jenže za tuto dobu se natolik zhoršily
povětrnostní podmínky, že nebyl
možný odlet vrtulníku. Proto jsme museli pacienta přeložit na saně a šetrně
ho dopravit do údolí. Tam již čekala
pozemní záchranná služba z Rokytnice, která ho dopravila na specializované pracoviště do liberecké nemocnice. My jsme se vrátili na místo úrazu,
kde jsme pomáhali se zajištěním
vrtulníku. Ten mohl nakonec odletět
až příští den navečer.
3. Jaký vliv mají na počet a závažnost
úrazů rychlejší carvingové lyže?
Vliv určitě mají. Přibylo úrazů kolenního kloubu, protože při oblouku jsou
kolena více namáhána. Projevuje se
to nejčastěji u netrénovaných a „svátečních“ lyžařů.
4. Myslíte si, že při současné kapacitě lyž. vleků a lanovek je únosné,
aby si na sjezdovkách jezdil každý,
jak chce, bez pravidel chránících
bezpečí ostatních „účastníků provozu“?
Již delší dobu čekáme na zákon
o horách, který by měl tento problém
řešit.
5. Jak spolupracujete se záchrannou službou, kolikrát jste musel
zavolat k úrazu Leteckou záchrannou službu?
Se záchrannou službou spolupracujeme prakticky denně. Uvítali jsme

i nové stanoviště záchranky v Rokytnici, protože se výrazně zkrátily dojezdové časy.
Leteckou záchrannou službu jsme
volali sedmkrát, ve všech případech tu
byl vrtulník z Liberce.
6. Můžete čtenářům přiblížit Vaši
práci vyjádřenou počtem a závažností
ošetřených úrazů?
V letošní zimní sezóně jsme ošetřili
a svezli 355 úrazů prakticky ze všech
vleků v Rokytnici. Z toho 50 úrazů bylo
těžkých.
7. Od letošní zimy používáte
v areálu Horní domky zrekonstruované středisko HS. Můžete po
skončení zimní sezóny už říct, zda
tato rekonstrukce splnila svůj účel?
V nové stanici jsme nalezli kvalitní
zázemí pro naši práci – máme zde
dobré hygienické a technické zázemí
pro stále náročnější poskytování první
pomoci.
8. Kolik profesionálních a dobrovolných pracovníků má HS v Rokytnici, jak máte rozděleny služby,
které musí být zabezpečeny pro
7 dní v týdnu?
Okrsek HS Rokytnice n. Jiz. má
v současné době celkem 23 členů.
Z toho 18 dobrovolníků, 2 sezónní,
2 profesionální a jeden čekatel. Slouží
se na Lysé hoře a na Studenově.
O víkendu nám pomáhají dobrovolníci
– na Lysé hoře dva a na Studenově
jeden.
–8–

9. Má HS v Rokytnici dostatečné
a kvalitní technické vybavení, které
slouží nejen při záchranných akcích,
ale chrání i záchranáře?
Vzhledem k velké rozloze používáme v zimě velmi spolehlivé sněžné
skútry a tam, kam se nedostanou,
kanadské saně. V létě nám slouží kvalitní terénní auto. Zdravotní a záchranný materiál se každý rok kontroluje
a popřípadě obnovuje.
10. Jakým způsobem získáváte
nové poznatky v oblasti poskytování
první pomoci a ošetření zraněných?
Těžkých úrazů přibývá a vy jste
první, kteří musí rychle a správně
zasáhnout.
V našem okrsku máme dva lékaře,
kteří nás každý podzim školí v první
pomoci. Na začátku zimy a léta máme
vždy opakovací školení, kde trénujeme jednak záchranné akce a jednak
první pomoc. Každé dva roky musíme
absolvovat přezkoušení z první pomoci. Teď nás čeká týdenní stáž na
záchranné službě v Hradci Králové.
11. Zima končí, co všechno vás
čeká po skončení zimní sezóny?
Čeká nás úklid poničeného tyčového značení po zimě, následně
výroba nových tyčí. Údržba třech
stanic v Rokytnici, zajištění letních služeb na hřebenech, asistence na různých sportovních akcích, před zimní
sezónou obnova tyčového značení
(cca 22 km).
Děkuji za rozhovor a přeji krásné
zimy, ukázněné lyžaře a co nejméně
úrazů.
-EM-

Máte slovo
Mezinárodní projekt mládeže – Drugs and European Youth
Ve dnech 28.2. – 7.3.2004 proběhlo
v Rokytnici nad Jizerou mezinárodní
setkání mládeže organizované klubem pro trávení a organizaci volného
času – Alienteam.cz. Projekt pod
názvem Drugs and European Youth
byl zaměřen na protidrogovou prevenci mladých lidí, interkulturní a jazykové poznávání. Zúčastnilo se jej 34
mladých lidí ze 6 evropských zemí,
a to z Polska, Estonska, Řecka, Itálie,
Kanárských ostrovů a samozřejmě
z Česka. Českou republiku zastupovali výborní studenti Gymnázia v Kojetíně (Pavla Minaříková, Jan Sýkora,
Hana Galetková, Zuzana Lachová,
Vladimír Kalinay, Lenka Vymětalová,
Šárka Kubíčková).
Náplň programu netvořily pouze
protidrogové workshopy a semináře,
ale také volno–časové aktivity jako
například výroba keramiky, lyžování,
míčové hry, exkurze do sklárny v Harrachově či velmi působivá návštěva
věznice v Rýnovicích.

Jídlo bylo typicky
české, avšak účastníci se dočkali malého překvapení ze
strany Itálie, a to
v podobě pravých
italských špaget
s omáčkou. Nahlédli jsme i do kuchyně ostrovanů
ochutnávkou jejich
zeleninového salátu.
Dorozumívacím
jazykem byla angličtina a ukázalo
se, že mezi mladými lidmi jazyková bariéra nehraje
podstatnou roli. Vznikla zde nová
přátelství mezi všemi zúčastněnými
zeměmi, stejně jako v předešlých
projektech. V den odjezdu ukáplo i
pár slz a nejčastější větou na rozloučenou byla věta: „Doufám, že se brzy
opět uvidíme.“

Oznámení o situaci
františkovského kravína
radě obce

uvnitř na statisícové škody na rozkradeném majetku: vytrhaná „futra“,
skříně elektrických rozvodů, pojistky,
oholení měděných kabelů, zmizení
všech elektrických motorů, zničení
veškeré pohybové techniky a teplovodních kotlů, vylámání stropních desek
s izolací, rozbití stropních lamp,
veškerého osvětlení a všech oken
v objektu včetně luxerů, které jsou
rozšlapané po chodbách. Chybí jakékoliv dveře či vjezdová vrata, garážové rolety, chybí schody obytné
budovy vedle kravína apod.
Po opuštění zpočátku hlídaného
objektu byly městský úřad a Policie
ČR několikrát ročně informovány
občany o krádežích, zkáze a demolici
kravína. Toto bylo vyslyšeno a byla
slíbena náprava a bezp. kontrola. To
ale nebylo nikdy realizováno, jak ze
strany Policie ČR tak městského úřadu.
Dejte občanů odpověď v Rokytnickém zpravodaji, kdo je za tento dnešní
ostudný stav pro obec zodpovědný!
Kdo dá trosky objektu do pořádku?
Může se stát, že se srolovaná střecha
propadne a stěny se zřítí.
Kdo zastaví svoz „bordelu“, odpadu
z okolních chalup a bůhvíodkud do
prostor kravína?!
Rádi bychom dostali odborné informace o zemědělství a hospodaření od
osoby povolané, znalé situace od
doby výstavby kravína, rokytnického
občana, dříve ředitele ČS statku ve
Vysokém n. Jiz., vedoucího hospo-

Občané osady Františkov dávají
tímto na vědomí, jak písemně, tak
fotodokumentací, informace o stavu
zdemolovaného objektu kravína postaveného v roce 19… na svahu osady.
Dnešní stav dvouposchoďového,
plně mechanizovaného kravína je
velmi špatný (investorem výstavby bylo
ministerstvo zemědělství, správcem
Státní statek ve Vysokém n. Jiz.,
hospodářství Rokytnice n. Jiz.). Z pýchy zemědělského hospodářství Krkonoš je dnes POSTRACH osady
a OSTUDA obce i celého Krkonošského nár. parku.
Původní budova měla stát na rokytnické straně. S ohledem na prosakování nečistot k pramenům pitné vody
byla zvolena strana Františkova. Velkorysá stavba v této lokalitě představovala mnohá rizika, např. zásobování krmnou hmotou z širokého
kopcovitého okolí znamenalo ničení
a rozšiřování polních cest, při spásání
lučního porostu došlo k zaplevelení
šťovíkem koňským. Po výstavbě jsme
se dočkali pohledu na 6 silážních věží
(12 – 15 m vysokých).
Dnes je vše kromě asfaltových ploch
zarostlé březovým porostem a jiným
náletem. Zvenku se nám naskýtá
otřesný pohled na zchátralé budovy,
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Tento projekt byl uskutečněn s podporou Evropské unie. Více informací a
také
fotografií
naleznete
na
www.alienteam.cz.
Šimi
alienteam
dářství v Rokytnici n. Jiz., dnes vedoucí podniku ZEMEX, Ing. Bachtíka.
Spoluobčané žádají vyjádření k výše
uvedeným problémům a objasnění
budoucnosti hospodaření v oblasti
(sekání luk apod.) z pohledu zkušeného dlouholetého odborníka v oblasti Rokytnice a širokého okolí.
Předem děkujeme za odpověď
a zprávu ve Zpravodaji pro občany,
které zajímá rozkvět a budoucnost
Rokytnice.
Vladislav Hásek

Františkovský kravín –
informace ze strany
stavebního úřadu
Tato stavba je skutečně postrachem
a ostudou obce Rokytnice nad
Jizerou. Ale nejenom její, jedná se
také o největší chátrající monstrum
v západních Krkonoších.
Občané Františkova se ptají, kdo je
za tento stav zodpovědný? Odpovědnými osobami jsou v tomto případě
vlastníci stavby a těmi jsou ing.
Jaromír Houžvička, Alena Houžvičková a Jan Houžvička. Těmto třem
osobám se zaměstnanci MěÚ Rokytnice nad Jizerou (dříve živnostenský
úřad, posléze věc převzal stavební
úřad) marně snaží doručit obsílku
o konání místního šetření. Ač jsou
obsílky doručovány jakýmikoli způsoby (dokonce i prostřednictvím

Policie ČR, která nám odepsala, že se
pan ing. Jaromír Houžvička může
zdržovat na několika místech), které
umožňují naše právní řády, tak je
výsledkem většinou vrácený nevyzvednutý dopis, či omluva z jednání
s tím, že obviněnými ze stavu objektu
jsou zaměstnanci MěÚ Rokytnice nad
Jizerou, či zástupci Policie ČR, a je
proto nutno podat žalobu na neznámé pachatele. Taková tvrzení se
ovšem nezakládají na pravdě, neboť
dle současně platných právních předpisů jsou jedinými odpovědnými osobami zodpovídajícími za dnešní
zchátralý a nevyhovující stav objektu

pouze výše uvedení vlastníci zmiňovaného objektu.
Ze všeho je patrné, že vlastníci
objektu nejeví zájem o to, v jakém
stavu se dnes objekt nachází, a ani
o to, že je dnes již životu nebezpečný.
Ve věci se ale stále snažíme učinit
patřičné kroky k nápravě i prostřednictvím současného právního zástupce Města Rokytnice nad Jizerou.
Do celého problému je zasvěcena
velká řada lidí, např. i pan Bachtík,
současný ředitel ZEMEX, s. r. o., který
se zajímal o to, jakým způsobem by
se mohl stát vlastníkem onoho velkokapacitního kravína, ale bohužel tato

jeho vůle nebyla vyslyšena ze strany
současných vlastníků, kteří vlastní
objekt již od roku 1995, a o případném
prodeji nechtějí ani slyšet.
O dalších krocích, které budou kolem objektu konány, budete průběžně
informováni v dalších číslech Rokytnického zpravodaje.
Jaroslav Nechanický
Pozn.: Přístup současných majitelů
k objektu je jistě trestuhodný a bude
ho řešit PČR. Prvotní však byl záměr
a jeho realizace takové monstrum
v Krkonoších postavit.
– EM –

D O B R O není samozřejmé! Je vzácné, možná nejvzácnější. Ale Vy ho v sobě máte
a někteří z Vás ho navíc chtějí rozdávat. My víme o těch, kteří by ho kousek potřebovali.
Vám, kteří D O B R O V O L N Ě
nabízíte svou energii a svůj čas, jste
plnoletí a odpovědní a dodržíte dané
slovo, Vám, kteří se nebojíte seniorů
a práce s nimi a pro ně, umíte naslouchat, jste zruční, nebo umíte další
zajímavé věci, ale hlavně chcete
pomáhat, nabízíme možnost smysluplné činnosti v Domově důchodců
v Rokytnici nad Jizerou.
My očekáváme snahu a chuť pomáhat, spolehlivost, komunikaci. Nabízíme spoustu možností jak pomáhat,
šanci získat nové přátele. Nabízíme
práci zadarmo, která Vás přesto obohatí i zážitky, které jinde neprožijete.
A Vaší práce si budeme vážit. Vy, kteří
chcete hodně dávat, věřte, že můžete i
hodně získat.
Mnozí z Vás mají nyní spoustu volného času, který by chtěli dát jiným.
Jedním ze způsobů, jak být užitečným,
je D O B R O V O L N Á Č I N N O S T
v našem domově důchodců. A co
u nás můžete jako dobrovolník dělat:
1. Společník u lůžka a při procházkách
Jistě si také rádi povídáte. O čemkoli, volbou prezidenta počínaje,
přes bolesti kolen až po rčení: „Jo,
tenkrát, když jsme byli mladí…“.
Někteří lidé, kteří už jsou méně
pohybliví a kteří třeba kvůli svému
postižení nechtějí sami mezi lidi,
jistě rádi uvítají Vaši návštěvu
u nich, v jejich pokojíku. A když je
hezky, můžete jít s vozíkem na
zahradu a povídat si na lavičce.
Tady můžete pomoci.
2. Pomoc při kroužku dovedných
rukou
Každá instruktorka má své metody,
ale každá také potřebuje pomoc,
protože mít kolem pracovního stolu
i jen 10 lidí, znamená značné úsilí,
protože ne každý dokáže vše
a každý potřebuje tu něco podržet,

3.

4.

5.

6.

tu něco ustřihnout…. Prostě každá
ruka dobrá a tady také můžete
pomoci a také se spoustu nových
technik naučíte.
Čtenářský klub
Milujete knížky? Věřte, že i ti, kteří
dnes tráví čas v domově, rádi čtou.
A ti, kteří už číst nemohou, zase rádi
poslouchají. Tady také můžete
pomoci. Pomoci vyplnit volný čas
těm, kteří to sami už nedokážou.
Péče o rostliny
Každý z nás má rád květiny, viďte.
I ti, kteří jsou v domově důchodců,
je mají rádi a ti z Vás, kteří některé
zařízení sociální péče znáte, mi dáte
za pravdu, jak dokáže květina zpříjemnit prostředí, ale i Vaši náladu
a trocha čerstvé natě či zeleniny
zpestřit jídelníček. Rádi byste přesazovali, hnojili a zalévali zelené
miláčky, nebo pomohli třeba při
hrabání? Věřte, že budete vítanými
pomocníky!
Domácí vaření a pečení
Ráda pečete a vaříte, ale doma
Vaše umění už nikdo neocení? Našim seniorům se stýská po domácí
kuchyni a mnozí rádi pomohou
v kuchyňce s přípravou jednoduchých jídel. A kouskem žida či
koláče můžete potěšit i další
klienty. A přáli bychom Vám vidět ty
úsměvy!
Pomoc s výzdobou domova a propagací
Jiní z Vás rádi píší, jsou nadaní
slovem a nyní pro tyto dovednosti
nemají uplatnění. Zajděte za sociální pracovnicí domova a uvidíte, že
uvítá, když jí pomůžete s psaním
plakátů, vymýšlením textů, programů pro obyvatele. Přijdete s novými nápady, jak klienty domova
zabavit, jak potěšit. A například
před Vánoci je s výzdobou domova
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spousta práce. Než se všude navěsí větve s ozdobami a vyzdobí
okna, než se ustrojí stromky….
Přijďte pomoci!
Více se můžete dozvědět v Domově
důchodců v Rokytnici n. Jiz. u sociálních pracovnic (Novotná, Doubková)
nebo na tel. č. 481 553 370.
Těšíme se na Vás!

GARÁŽOVÁ
VRATA
Pohony vrat a bran
Žaluzie všech typů
Textilní rolety
Markýzy
Těsnění oken
Sítě proti hmyzu
Shrnovací dveře a stěny
Čalounění dveří
Venkovní rolety hliník, plast
Bezpečnostní dveře
Sprchové a vanové
shrnovací stěny
Zasklívání balkónů
Vladimír Bak
512 46 Harrachov 534
tel.fax: 481 529 622
mobil: 602 122 966
e-mail:v_bak@mybox.cz
www.bak-harrachov.cz

SDH Rokytnice n. J. informuje
Zpráva o činnosti SDH Rokytnice nad Jizerou za rok 2003
17.1.2004 se konala výroční valná schůze SDH Rokytnice
nad Jizerou. Pro představu o činnosti našeho sboru Vám
stejně jako v loňském roce přinášíme zprávu o činnosti
SDH v roce 2003.
Úvodem několik údajů o požárech na okrese Semily:
Za první tři čtvrtletí roku 2003 vyjížděly jednotky HZS
a jednotky dobrovolných hasičů na okrese Semily k 585
událostem, což je o 58 více než v loňském roce. V rámci
Libereckého kraje to je 18 % z celkového počtu událostí.
Nejčetnějšími událostmi byli požáry – 38,7 %, pak následovaly dopravní nehody – 26,8 % a technické pomoci –
22,3 %. Oproti loňskému roku značně stoupl počet výjezdů
k požárům. Za 3/4 roku 2003 bylo evidováno o 350 více
požárů než za celý rok 2002.
SDH Rokytnice měl k 31.12.2003 98 členů. Výbor SDH se
schází pravidelně, vždy první úterý v měsíci. Jinak se scházíme každý pátek a průběžně řešíme problémy a úkoly, jak
je čas přináší.
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Rokytnice
nad Jizerou má k dnešnímu dni 24 členů. Podle Nařízení
Libereckého kraje č.2/2002 ze dne 5.února 2002 je naše
jednotka zařazena do kategorie JPO II/1 a je dále
předurčena pro záchranné práce při dopravních nehodách
a haváriích.
V roce 2003 zasahovala naše jednotka v 25 případech,
což je o tři více než v roce 2002. Jednalo se o tyto události:
1.
2.

03.1.
16.1.

záplava
technická pomoc

bytový dům čp.546 –sídliště
spadlý strom na silnici – Rezek
saze v komíně – bytový dům čp. 540
3. 17.1. požár
(sídliště)
4. 26.1. požár
chatka u lyž.vleku – Harrachov
5. 14.2. požár
rekreační chata – Vilémov
6. 21.3. dopravní nehoda
„U Kroupů“ směr Jablonec n.J.
7. 24.3. požár
louka a les – Bratrouchov
8. 25.3. požár
paseka – Jablonec n.J.
9. 29.3. dopravní nehoda
vyteklý olej z automobilu – Rokytno
10. 19.4. technická pomoc
spadlá větev na silnici – Dolní Rokytnice
11. 28.4. technická pomoc
ucpaný kanál po průtrži – ROTES
12. 27.5. prověřovací cvičení požár penzionu Rezek
13. 29.5. požár
pálení odpadu – Dolní Rokytnice
14. 11.6. dopravní nehoda
„U Kroupů“ směr Vilémov
15. 27.6. požár
les – Dolní Rokytnice u stavebnin
16. 2.7.
požár
kontejner na odpad – Studenov „kasárna“
17. 3.7.
požár
samoobsluha E-deka
18. 2.8.
taktické cvičení
vodní nádrž u obce Podgorzin – Polsko
19. 22.9. požár
požár uhlí - rodinný dům – Jablonec n.J.
20. 29.10. prověřovací cvičení pila „na Mýtě“ – Harrachov
21. 4.11. požár
chata Švadlenka – Horní domky
22. 11.11. požár
les – Horní domky
23. 12.11. požár
dohašení chata Švadlenka
24. 28.11. technická pomoc
únik topného oleje – Paseky Havírna
25. 6.12. požár
kůlna – Horní Rokytnice

9 hod.
6 hod.
17,5 hod.
2 hod.
23 hod.
7,5 hod.
13,5 hod.
7 hod.
8 hod.
15 hod.
3 hod.
12 hod.
5 hod.
6 hod.
8 hod.
4 hod.
4 hod.
81 hod.
4 hod.
10,5 hod.
346,5 hod.
3 hod.
6 hod.
3 hod.
17 hod.

Při těchto výjezdech bylo celkem odpracováno 621,5
hodin.
Dalšími činnostmi jednotky, při kterých bylo odpracováno
43,5 hodiny, bylo mytí komunikací, čištění kanalizace,
doprava vody a podobně.
Kromě zásahové činnosti je nedílnou součástí činnosti
jednotky odborná příprava jejich členů. V roce 2003 bylo
provedeno v rámci odborné přípravy organizované naší
jednotkou 17 školení. Tato školení probíhají při pátečních

schůzích pravidelně každých čtrnáct dní. Základní odbornou přípravou prošlo v ÚHŠ Bílé Poličany šest našich
členů. Dva absolvovali kurs strojníků a čtyři kurs nosičů DT.
Během roku se dále členové účastnili průběžné cyklické
přípravy. V říjnu to bylo v Turnově cyklické školení velitelů
a strojníků, pořádané HZS Libereckého kraje. Tohoto školení se zúčastnili dva strojníci a tři velitelé. Koncem listopadu proběhlo v Jablonci nad Jizerou cyklické školení
nosičů DT a zároveň školení spojové služby. Školení se
zúčastnili téměř všichni členové určení k používání DT.
V listopadu také proběhlo v Jilemnici cyklické školení pro
obsluhu motorových pil, kterého se účastnili dva naši členové. Strojníci začátkem roku absolvovali školení k získání
osvědčení profesní způsobilosti řidiče.
Během loňského roku byla v rámci prověření připravenosti naší jednotky vyhlášena dvě prověřovací cvičení.
První prověřovací cvičení organizované HZS Semily proběhlo 27.5. Námětem cvičení byl požár penzionu Rezek.
Druhé prověřovací cvičení, opět organizované HZS Semily,
bylo vyhlášeno 29.10. U tohoto cvičení byl námětem požár
pily v Harrachově na Mýtě.
V rámci výcviku se jednotka dále zúčastnila třech taktických cvičení. V sobotu 2.8. proběhlo cvičení hasičských
sborů Polské republiky a České republiky, pořádaného
v rámci projektu realizovaného EU, v obci Podgorzyn –
Przesieca, ležící poblíž města Jelenia Góra. Další námětové
cvičení pořádané v rámci plánu odborné přípravy naší
jednotky bylo provedeno v areálu firmy ROTES. Námětem
byl požár olejového kotle v autodílně, kde byla umístěna
i autogenová souprava. Poslední námětové cvičení proběhlo v prosinci společně s horskou službou a HZS Semily.Při cvičení byla nacvičována spolupráce horské služby,
lezecké skupiny HZS Semily a naší jednotky při záchraně
osob z lanové dráhy při její poruše.
Během listopadu a prosince absolvovali všichni členové
výjezdové jednotky každoročně povinné zdravotní prohlídky.
Další nedílnou součástí činnosti jednotky byla údržba
výstroje, výzbroje a především údržba a opravy naší zastaralé techniky. V loňském roce se nám podařilo po mnoha
letech částečně omladit vozový park. Z prostředků města
byl za 350.000,- Kč zakoupen starší, částečně repasovaný,
požární automobil TATRA 148 CAS 32 a navíc nové
vojenské pneumatiky. Vyřazenou PV3S, která je jednou
z posledních zachovaných hasičských PV3S se zadní
budkou pro hasiče, chceme v letošním roce připravit pro
vystavení v Muzeu hasičské techniky v Chrastavě.
Také v loňském roce se nám opět podařilo zlepšit
a zmodernizovat některé vybavení naší jednotky. Ze
sponzorského příspěvku byly zakoupeny – dva přetlakové dýchací přístroje PLUTO s náhradními lahvemi,
křísící kyslíkový přístroj Saturn-OXI, tři přilby Galett, devět
pracovních stejnokrojů PS II a dva zásahové obleky
ZAHAS IV. Další vybavení bylo možné zakoupit
z rozpočtu města. Z těchto prostředků bylo zakoupeno –
bourací sekyra, pákové kleště, halogenové světlo, čtyři
zásahové hadice „C“, dvě zásahové hadice „B“, dva
telefonní vyvolávače a telefonní ústředna. Z vlastních
zdrojů jsme v loňském roce zakoupili sedm vycházkových uniforem a zálohovací zdroj k telefonním
vyvolávačům. Do každého bytu byl zaveden kromě
soukromého telefonu i druhý telefon ohlašovny požárů
481 522 222 fungující přes společnou ústřednu.
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Během roku jsme se scházeli na téměř pravidelných
brigádách. Při těchto brigádách byly vymalovány zbývající
dvě garáže a sociální zázemí, byly nově provedeny rozvody
telefonů ve zbrojnici, po mnoha letech byla díky Karlu
Hornovi st. opravena a zprovozněna stříkačka PS 8
a historická stříkačka DKW 8. Pro děti jsme především díky
Václavu Pacholíkovi a Luboši Večerníkovi zhotovili překážky pro požární sport. Nejvíce práce si vyžádala rekonstrukce historické pumpovačky z roku 1905, která je již
téměř před dokončením. Konečně budeme mít vlastní
rokytnickou pumpovačku, kterou jsme si doposud na soutěžích s historickou technikou museli půjčovat od jiných
sborů.
Mezi nejvíce aktivní členy s nejvíce odpracovanými
brigádnickými hodinami patří :
Smola Petr
Matyáš Petr
Chomanič Zdeněk
Volf Zdeněk
Horn K.ml.
Soukup Jaromír
Pacholík Václav
Mrázek Karel
Absolonová Lenka

162,5 hodin
78,0 hodin
69,5 hodin
58,5 hodin
52,5 hodin
48,0 hodin
46,5 hodin
35,0 hodin
39,5 hodin

Od začátku května nacvičovala dvě družstva mužů
a jedno družstvo žen na okrskovou soutěž. Soutěž se konala v sobotu 21.6.2003 v Pasekách nad Jizerou. Soutěž
začala ve 13 hodin na louce nad starou paseckou školou za
účasti 11 družstev mužů a 3 družstev žen. Jedno družstvo
mužů skončilo na třetím a druhé na devátém místě. Ženy
pak na výborném druhém místě. Z jednotlivců se nejlépe
umístila Eva Palmová, která skončila na druhém místě.
Další nedílnou součástí činnosti sboru je práce s dětmi.
Zprávu o činnosti dětí a mládeže jsme Vám přinesli již
v minulém čísle Rokytnického zpravodaje.
Kulturní činnost našeho sboru je bohatá. Během celého
roku se snažíme svými akcemi zpříjemnit život i našim
spoluobčanům. Každý rok začínáme pro náš sbor nejdůležitější společenskou akcí a sice valnou hromadou. V únoru jsme pak pořádali dvě již tradiční akce, a sice 14. února
„Pašeráckou zábavu“ a 22. února „Hasičský bál“. První
březnový pátek se uskutečnil „Pyžamový bál“, který je mezi
lidmi stále více oblíbený. Při pořádání „Pašeráků“ nám
práci zkomplikoval požár rekreační chalupy ve Vilémově.
Posledního dubna náš sbor organizoval v Horní Rokytnici
na parkovišti pálení čarodějnic, kde jsme zajišťovali občerstvení, stavbu a pálení vatry. Při této akci nám bohužel
nepřálo počasí. 3. května jsme společně oslavili svátek sv.
Floriána a Svátek matek. 27. září se pořádal zájezd pro děti
i dospělé do hasičského muzea v Chrastavě. Navštívili jsme
také novou stanici HZS v Jablonci nad Nisou a prohlédli si
jejich moderní techniku. Součástí výletu byla i návštěva
rozhledny na Ještědu, na kterou jsme jeli, až na pár
výjimek, lanovkou. Zakončení výletu pak proběhlo na
Severce. 16. října jsme v divadle ve Vysokém nad Jizerou
shlédli nejúspěšnější představení festivalu „Krakonošův
podzim“ – Manžel na inzerát. V neděli 14. prosince proběhli
na náměstí v Rokytnici vánoční trhy, kde jsme zajišťovali
občerstvení. Vzhledem ke špatnému počasí byl náš vytopený hangár nejvyhledávanějším místem.
Závěrem mi dovolte, abych ve zkratce připomněl to
nejdůležitější, co čeká náš sbor v letošním roce. Kromě
tradičních akcí, které se každý rok opakují, bude patrně
nejdůležitější událostí oslava 125 let založení našeho
sboru, kterou již máme naplánovanou na 4. září. V rámci
brigád je potřeba v letošním roce kromě údržby naší

techniky, výstroje a výzbroje připravit PV3S do hasičského
muzea v Chrastavě, dokončit rekonstrukci pumpovačky
a provést v garážích rozvody vzduchu a dobíjení k požární
technice.
Na závěr bych také rád poděkoval sponzorům našeho
sboru, kteří nám v naší činnosti významně pomáhají :
• firmě ROTES, se kterou máme již mnoho let vynikající
spolupráci při opravách techniky a dalších mnoha
činnostech
• firmě SURA, která nám tiskne plakáty na kulturní akce
a další potřebné materiály
• manželům Rákosníkovým, kteří každoročně přispívají na
vybavení našeho sboru
• polesí Rokytnice za poskytnutí dříví na stavbu vatry při
čarodějnicích
• Petru Háskovi, který nám zajišťuje dovoz dříví a stavbu
vatry na čarodějnice
• všem, kteří přispívají do tomboly na hasičský bál
• všem, kteří přispěli na činnost sboru při roznosu pozvánek na bál
• a mnohým dalším, kteří náš sbor v loňském roce jakoukoliv formou podpořili
Na úplný závěr mi dovolte, abych Vám za SDH Rokytnice
nad Jizerou popřál do roku 2004 hodně zdraví, štěstí,
úspěchů a spokojenosti, jak v osobním životě tak v zaměstnání.
Ing. Petr Matyáš
Velitel SDH
PODĚKOVÁNÍ SDH ROKYTNICE N. J.
Sbor dobrovolných hasičů v Rokytnici nad Jizerou by
chtěl poděkovat všem, kteří věnovali věcné dary do tomboly na hasičský ples konaný dne 28.2.2004. Také chceme
poděkovat všem občanům, kteří při roznosu pozvánek na
tento ples přispěli jakoukoliv částkou. Z těchto prostředků
bylo zakoupeno elektrické kalové čerpadlo pro potřebu
naší výjezdové jednotky a dvě nové závodní savice pro
činnost mladých hasičů.
Výbor SDH Rokytnice n. J.
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ZŠ, ZvŠ a MŠ Rokytnice n. J. informují
Zvláštní škola
Lyžařský výcvik a naše poděkování
Ve dnech 1.3. – 9. 3. 2004 jsme pro
žáky naší školy připravili v areálu
Studenov lyžařský výcvik. Zúčastnilo
se ho 17 žáků. Výcvik mohl proběhnout také díky panu Mgr. Žalskému
a jeho manželce, kteří se již tradičně
ujali vedení našeho kurzu. Chtěli
bychom jim touto cestou poděkovat
za vzornou spolupráci s naší školou.
Naše poděkování patří také panu
Hrudíkovi, obsluhám vleků a panu
Udatnému za zapůjčení lyžařské
výstroje za symbolickou cenu.
Bez těchto ochotných lidí bychom
náš výcvik nemohli realizovat. Ještě
jednou děkujeme a těšíme se na další
spolupráci v příštích letech.

TRADIČNÍ PRODEJ

SADBY KVĚTIN
A ZELENINY
ve Zvláštní škole
v Rokytnici nad Jizerou

10. – 14. května
vždy do 16.00 hodin
Nabízíme:
• petunie, astry, afrikány, cínie,
muškáty, lobelky
• papriky, rajčata, kedlubny,
okurky, pórek, brokolice

Pedagogický sbor ZvŠ

MŠ Dolní Rokytnice
Jaro už ťuká na strakaté dveře –
nastal čas na malé ohlédnutí. Na
nedostatek sněhu si asi letos může
stěžovat jen málokdo. Paní ZIMA se
sněhovou nadílkou opravdu nešetřila,
a tak si jistě všichni milovníci té bílé
krásy, zimních sportů a sněhových
radovánek přišli na své.
I my s dětmi jsme její štědrosti hojně
využívali a na zasněžených stráních
Studenova pilně zdokonalovali své
lyžařské kvality a umění.
Na rozloučení se zimou jsme plánovali již tradiční karneval na lyžích. Vše
bylo vzorně nachystáno, jenom to
SLUNÍČKO jako by si s námi hrálo na
schovávanou. Ale nakonec přece jen
nastal den, na který jsme všichni
čekali. Zářící slunce a jiskřivý sníh
umocnily tu pravou náladu karnevalového reje masek. Také přítomnost
Krakonoše – vládce našich hor a čarodějnice Evelíny přispěla k všeobecnému veselí. No uznejte, kdy se Vám
podaří vidět čarodějnici na lyžích pronásledovanou houfem dětí a Krakonoše rozdávajícího vanilkové věnečky?!! Ještě společné foto na památku
a sbohem zimo!!!
Děti z Rokytnice si určitě zaslouží
umět hezky lyžovat, užívat si čerstvého vzduchu, pohody a sportovního
nadšení. Proto moc děkujeme vedení
lyžařských vleků Studenov p. Petru
Hrudíkovi a všem jeho zaměstnancům
za každodenní pomoc, ochotu, citlivý
přístup k dětem a vždy kvalitně připravený svah pro lyžaře.

Se zimou jsme se rozloučili a nyní se
již těšíme na jaro. Přijďte společně
s námi poslední týden v dubnu přivítat
jeho návrat jarní besídkou v KD
v Rokytnici.
Zápis nových dětí do MŠ bude
probíhat v měsíci dubnu a květnu.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Kolektiv učitelek MŠ v Dolní Rokytnici n. Jiz.

MŠ v Horní Rokytnici
Zápis proběhne formou „týdne
otevřených dveří“ ve dnech 26.4.–
30.4.2004. Tímto zveme rodiče
s dětmi, aby se přišli podívat, pohrát
si a seznámit se s prostředím naší
školky (nejlépe v dopoledních hodinách). Dále chceme upozornit, že
ve čtvrtek 29. 4. 2004 v 10.30 hodin
k nám přijede pohádka „O králi
Matyášovi“.

Přijďte se s dětmi podívat.
Srdečně Vás zve
kolektiv MŠ Horní Rokytnice.
„Jaro, vítej k nám!!“
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Základní škola
 Škola hrou
Tak jsme nazvali akci uspořádanou
ke Dni učitelů (28.3.). Chtěli jsme
zkusit učit děti i něco jiného, než nám
předepisují školní osnovy, a jít na to
trochu jinak…
Dovedete si představit, jak děti stojí
frontu na to, aby se mohly zapsat na
vybraný předmět? A jak jsou zklamané, když se jim to vinou velkého zájmu
nepovedlo? Tak přesně takový obrázek byl ve škole k vidění v den, kdy se
děti začaly zapisovat na dva učební
bloky.
Vybírat měly opravdu z čeho:
1. Dnes vaří muž (J. Vávrová)
2. Malování kraslic (M. Šmídová)
3. Patchwork (M. Šmídová)
4. Střelba z malorážky (I. Kobr,
J. Bulušek)
5. Dopoledne s florbalem
(J. Štěpánková, M. Jónová)
6. Malování na zeď (B. Zemánková)
7. Papírové a plastikové modelářství
(M. Bouda)
8. První pomoc (I. Gebrtová)
9. Keramika a proutí (I. Gebrtová)
10. Informatika (R. Šmíd)
11. Toulky myslivostí (R. Šmíd)
12. Jak se rodí básníci v Rokytnici
(H. Hájková)
13. Kosmetika, aromaterapie, reflexní
terapie (I. Antošová)
14. Tai – či (I. Antošová)
15. Chemie jinak (L. Šturmová)

Děti z prvního stupně měly rovněž
připraven speciální program: místa
učitelů měla zaujmout děvčata z 9.
a 8. tříd, která chtěla okusit, jaké to je
stát na „druhé straně“. Na další dvě
hodiny bylo naplánováno smažení
bramboráků, malování, bojová soutěžní hra.
Zdaleka ne všichni zúčastnění byli
přípravami akce nadšeni. Někteří žáci
nevyvinuli snahu vybrat si z nabízených programů, někteří učitelé by
raději vyučovali klasicky.
A v pátek 26.3. vše vypuklo. Vítala
nás příjemná hudba linoucí se ze
školního rozhlasu, ve škole panovala
pohodová atmosféra a vydržela po
celý den. Všichni jsme byli plni očekávání. O první dojmy jsme se stačili
podělit během jediné půlhodinové
přestávky, děti své dojmy zapisovaly
na „tabuli dojmů“, zbytek se přetřásal
ve sborovně i ve třídách i v dalších
dnech. Naprostá většina dětí hodnotila den asi takto: „Bylo to dobrý, ale
mohlo by to být častěji“, „Chci to ještě
zopakovat“, „Je to dost dobrej nápad“, „Very good“, „Báječnej den“,
„Alespoň jsme se naučili něco
nového“, „Tento den byl bomba!“, „Je
to dobrý, hlavně že se nemusíme
učit“, „Hodně mě to bavilo“. Pravda,
našel se i negativní ohlas: „Bylo to
debilní“, ale ten bereme s rezervou.
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Kladně se k celému dni vyjadřovali
i učitelé, ačkoli příprava celé akce
i jednotlivých programů byla časově
(někdy i nervově) hodně náročná.
Co říci závěrem? Sice jsme si
k svátku nadělili spoustu práce navíc,
ale měli jsme možnost poznat své
žáky i z jiné stránky, při jiných činnostech, v jiném prostředí. A žáci své
učitele rovněž a to není málo. Prožili
jsme si, že to jde i bez zlobení, vyrušování, známkování. Pro radost.
Pokud se vám náš nápad zalíbil,
přijďte si prohlédnout fotografie –
budou vystaveny při květnových třídních schůzkách. Jste srdečně zváni!
Mgr. Iva Antošová

 Poděkování
Rád bych touto formou poděkoval
zaměstnancům TJ Spartak lyžařského areálu Studenov za to, že nám
umožnili bezplatně absolvovat hodiny
lyžování v rámci tělesné výchovy.
Vždy jsme se setkávali s pěkným
přístupem všech pracovníků.
Rovněž naše poděkování patří firmě
pana Udatného,který ochotně našim
žákům opět zapůjčoval lyžařské vybavení za velmi nízkou, pouze symbolickou cenu, a tak se mohli hodin
lyžování účastnit i žáci, kteří požadované vybavení nevlastní.
Za ZŠ Rokytnice nad Jizerou
Ivo Kobr

Společenská kronika
Životní jubilea slaví v měsících
březnu a dubnu tito naši spoluobčané,
včetně občanů odjinud v místním
domově důchodců.
80 let
81 let

82 let

83 let

84 let

85 let
86 let
87 let
88 let
89 let
90 let

Kebrtová Marie
Králíček Lubomír
Bartoníčková Jarmila
Soukupová Jarmila
Saska Josef
Poupová Pelagia
Šutovská Věra
Šírová Růžena
Rybářová Jiřina
Nohýnek Miloslav
Drápková Marie
Kocourková Ludmila
Soukup Josef
Kavanová Božena
Kapras Věroslav
Votočková Anna
Opočenská Lidmila
Malíková Hilda
Kriegelstein Antonín
Halama Stanislav
Škoda Stanislav
Rozsypalová Františka
Echtnerová Lidmila
Tetauer František
Nedomlel Karel
Adámková Anna
Zuzánková Marta
Svatá Vlastimila
Mikeš Bohumil
Mánková Marie
Jón Jaroslav
Srdečně blahopřejeme!

V loňském roce jsme se rozloučili s těmito našimi spoluobčany:
Leden:

Únor
Březen
Duben

Květen
Červen
Červenec
Srpen

Září
Říjen

PaedDr. Vedral Jan
Kalenská Marie
Marousková Blanka
Gablasová Helena
Kovář Jiří
Šmotek Josef
Krause Herman
Pohořalý Miloslav
Junek Vladislav
Langerová Jaroslava
Novotný František
Duchoň Alfonz
Vacek Štěpán
Tůmová Anežka
Dědeček Jaroslav
Hnyk Miloslav
Jumerová Emilie
Měchurová Marie
Nejedlo Zdeněk
Soukup Miroslav
Kašťáková Anna
Palmová Miloslava
Nechanická Zdeňka
Möldnerová Hedvika
Hartychová Anna
Brázdová Anna
Jónová Marie
Baudyš Václav
Bartoníček Vratislav
Karafiát Bohumil
Jonová Anna
Gernertová Marie
Kučera Roman
Jónová Marie
Jonová Vlasta

30. 4. 2004 PÁLENÍ ČARODĚJNIC
na centrálním parkovišti v Horní
Rokytnici, občerstvení zajištěno, průvod vyjde od A-clubu ve 20.00 hodin.
Srdečně zve Sbor dobrovolných hasičů
15.5.2004
Májový jarmark
Jilemnické náměstí. Folkový program
bude ukončen vystoupením skupiny
GREENHORNS s Janem Vyčítalem
30. 5. 2004 Den dětí
Přírodní divadlo Rokytnice nad Jizerou od 13.00 hodin. Srdečně zve Dům
dětí a mládeže v Rokytnici nad Jizerou

TESAŘSKÉ PRÁCE
• Zhotovení a opravy krovových konstrukcí
• Montáž dřevěných obkladů,
podhledů, pergol, altánů, atd.
PAVEL ŠKRABÁLEK (tel. 605 522 150)

Kobr Otto
Vacková Růžena
Doubková Miluška
Grunza Zoltán
Kučerová Zdeňka
Neumann Emil

Budiž čest jejich památce
Děkujeme všem, kteří se dne
27.2.2004 přišli rozloučit s naším
tatínkem a bratrem panem
Hubertem HARTIGEM
z Františkova.
Děkujeme za květiny a všechny
projevy soustrasti, kterými jste se
snažili zmírnit náš zármutek.
Děti a sestry s rodinami
Děkujeme všem, kteří se přišli
naposledy rozloučit s paní
Marií Zuzánkovou.
Děkujeme za všechny projevy
soustrasti, kterými jste se snažili
zmírnit náš smutek.
Rodina
Děkujeme všem, kteří si
vzpomněli dne 23. března 2004
na 3. výročí úmrtí našeho
manžela, táty a dědy
Ing. Vladislava Javůrka
Rodina

Pozvánka na cvičení ke zlepšení zdraví

Kulturní servis
 Kulturní akce

Listopad
Prosinec

„ČCHI–KUNG“

sestavy „Budhovy ruce“ a „Žlutý mnich“.
Lektor Ing. Jan Turneber (osobní trenér Zory Jandové, trenér české
reprezentace, zástupce ČR v International Wushu Federation)

22. – 23. 5. 2004 (sobota 10 – 17 hod., neděle 9 – 13 hod.)
v tělocvičně horní ZŠ.
Cena 650,- Kč Další informace na tel.: 776 881 717 (Iva Antošová)
Cvičení je vhodné pro ženy i muže, mladé i starší,
pokročilé i úplné začátečníky. Jste srdečně zváni !!!

Stavíte? Opravujete nebo upravujete byt,
dům či zahradu? – PAK JSME TU PRO VÁS !!!
Najdete nás ve Vysokém nad Jizerou v Bozkovské ul. proti garážím ČSAD
Tel.: 481593348, 777737802
Nabízíme tyto stavební materiály:
Tepelné a zvukové izolace • Polystyren • Hydroizolační pásy • Zdící materiály • Zateplovací fasádní systémy
Zárubně • Dveře • Střešní okna + doplňky • Střešní krytiny • Cement 32.5 EURO • Vápno vzdušné • Hydrát
Suché maltové směsi • Lepidla a tmely • Komíny • Betonové výrobky (zám. dlažby, obrubníky, tvárnice)
Betonové překlady • Stropní desky • Skruže • Stavební ocelové profily a betonářská ocel • Kanalizační PVC roury
a příslušenství • Drenážní hadice prům. 65, 80 a 100 mm • Písek B0–4, B0–8 • Kamenné drtě
Nabízíme tyto stavební materiály:
Doprava materiálu našimi vozidly s hydraulickou rukou • Drobné terénní úpravy strojem UNC (obj. min. 14 dní předem)
Možnost zapůjčení el. nářadí (MAKITA, BOSCH atd.) • Poradenská činnost – výpočet spotřeby materiálu

Pro členy stav. spoření „S Liškou“ SLEVA
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(5% při odběru zboží do 50.000,- Kč, 8% při odběru zboží nad 50.000,- Kč)

Městské KINO Jablonec nad Jizerou
PROGRAM NA DUBEN / KVĚTEN 2004
sobota 24.4. v 19.45 h., neděle 25.4. v 17.15 h.

BRATŘI, JAK SE PATŘÍ
Nová komedie od tvůrců „Něco na té Mary je“. Patří k sobě
a drží spolu. Vstupné 50 Kč, přístupný (12).

středa 28.4. v 19.45 h.

VELKÁ RYBA
Pro někoho je každý rybník příliš malý. Vstupné 55 Kč, přístupný.

sobota 1.5. v 19.45 h., neděle 2.5. v 18.00 h.

POSLEDNÍ SAMURAJ
Skupina turistů je zajata despotickým vůdcem jedné africké
země. Diktátor však netuší, že mezi rukojmími drží i bývalého
profesionálního vojáka, který je ještě stále ve formě…
TomCruise v hlavní roli. Vstupné 55 Kč, přístupný (12).

středa 5.5. v 17.15 h.

MEDVĚDÍ BRATŘI
Nejnovější animovaný film studia Walta Disneye (85 min.)
v českém znění. Příběh o přátelství dvou medvědů, z nichž
jeden není medvěd. Vstupné 50 Kč, přístupný.

sobota 8.5. v 19.45 h., neděle 9.5. v 18.00 h.

KAMEŇÁK 2
Je třeba něco dodávat? Snad jen to, že přímo navazuje na první
díl, který končí vytrysknutím modrého erektivního pramene ze
skály na zámku v Kameňákově… Vstupné 60 Kč, přístupný.

středa 12.5. v 19.45 h.

TAJEMNÁ ŘEKA
Pohřbíváme naše hříchy, protože se chceme očistit. Film v režii
Clinta Eastwooda, který vytvořil též jednu z hlavních rolí.
Vstupné 55 Kč, přístupný (12).

sobota 15.5. v 19.45 h., neděle 16.5. v 18.00 h.

VÝPLATA
Pamatuj si budoucnost… V hlavní roli Ben Affleck. Vstupné
50 Kč, přístupný (12).

středa 19.5. v 19.45 h.

ŠKOLA RO(c)KU
Učení je až na druhém místě (na prvním je rocková kytara).
Vstupné 50 Kč, přístupný (12).

 Čtení z kroniky
První kostel
Při stále větším počtu obyvatelstva
byla pociťována potřeba kostela. Jelikož větší část obyvatel byla vyznání
protestantského, byl postaven kostel
protestantský. Byl ze dřeva a měl
vlastní věž. Příkaz ku stavbě tohoto
kostela vyšel dekretem ze 17.7.1598
od Albrechta Křineckého. Kostel měl
být původně postaven na „Kirchberku“, ale andělé prý v noci odnesli
stavební kámen na jiné místo, kde si
obyvatelstvo přálo jej míti.
Prvními knězi v Rokytnici (1598–
–1649) byli pastoři, známo jest však
jen jméno druhého, jmenoval se Krištof Bienert, byl to již stařec a bydlil na
„Lufherském kopci“ (severní svaz
Strážníku), kde stál dům č. 2, v Horní
Rokytnici. K nadaci pastorů patřilo též
polní hospodářství, které leželo od
Huťského potoka přes Strážník až na
Končiny, ale pastorem Bienertem
v roce 1620 bylo vyměněno s Jiřím
Pfeifrem a bylo pak dlouho požíváno
církví.
Násilné potírání protestantského
vyznání bylo v našem vzdáleném horském údolí pociťováno až po třicetileté válce. Byli sem vysláni hradeckým

– 16 –

biskupem v roce 1649 dva jezuiti,
jménem Tyrig a Eckhardt. Mnoho
obyvatel se z Rokytnice v r. 1652
vystěhovalo za hranice a založili si
nový domov v Lužici.
Zbylí protestanti v Rokytnici měli být
obrácení na pravou víru – katolickou.
V roce 1679 ve sklárně v Rokytnu za
přítomnosti hraběnky (vdovy Františky Harantovy) bylo prováděno jakési školení za spoluúčasti uvedených
dvou jezuitů.
S jakým úspěchem se toto obracení
setkalo, svědčí okolnost, že soudní
osoby musely vykonávati domovní
prohlídky a hledaly zakázané evangelické modlitby a zpěvníky. Tak kupř.
12. 3. 1728 byla nalezena kniha evangelických modliteb u Pavla Linkeho
v Hranicích v rukávě dámského kožichu, pod schody pak stará bible.
Podobně u Jindřicha Möldnera
v Hleďsebe, který měl schovanou
knihu pod hromadou odpadků. Udělali z nich pak katolíky navenek, avšak
vnitřně je získati nemohli.
Věž protestantského kostela byla
zbořena a katolický kostel nebyl v této
době stavěn, snad z důvodu neuspořádaných poměrů po dlouhé válce.
– MŠ –

 Zprávy z knihovny
• K 31.3.2004 má knihovna celkem
204 čtenářů, 71 čtenářů je v dětském oddělení. Uskutečnilo se celkem 2 597 výpůjček, nejvíce se půjčuje beletrie pro dospělé (romány).
Beletrie je v knihovně dále členěná
podle zaměření na detektivky,
detektivní a krimi případy, sci-fi
a fantasy, thrillery (napětí, dobrodružství, horory), válečné a špionážní romány, románky pro ženy
(červená knihovna, Harlequinky),
klasikové (povinná četba pro studenty), historky a humorné příručky. Podle možností se vyčlení i další
oddíly beletrie s podobnou tematikou (např. o cestování, knihy
z lékařského prostředí, apod.)
• Knihovna odebírá 12 titulů časopisů
(Reflex, Vlasta, Elixír, Zdraví, Bydlení, Living, Praktik, Cinema, Test
pro spotřebitele, Flóra na zahradě,
Dívka a Čtyřlístek).
• K dispozici jsou také další archivované časopisy (šití, pletení, bydlení,
zahrada, cestování, Rokytnický zpravodaj, atd.)
• V knihovně se můžete zapojit do
celostátní ankety MOJE KNIHA
a dát hlas té svojí nejoblíbenější knize. Akce potrvá do září a výsledky
budou průběžně zveřejňovány
(poprvé 7.dubna) – přijďte se
přesvědčit do knihovny, jak a co se
u nás čte.
• V polovině května bude v knihovně
zahájena prodejní výstava nakladatelství Egmont, které se specializuje
na dětskou literaturu. Akce potrvá
2 týdny a ještě bude oznámena
včas prostřednictvím kabelové televize. Knihy budou prodávány se
slevou 20% a budou jistě dobrým
dárkem za vysvědčení.
• Od počátku roku bylo zakoupeno
140 nových knih pro děti a dospělé.

Nové knihy – březen, duben:
•Nové knihy pro děti a mládež:
£
ŠTÍPLOVÁ, L. – Pojď si hrát s koťaty
£
HELENA ZMATLÍKOVÁ – Dětem
£
TEISINGER, P. – Povídání o Sazínkovi
£
LANGENOVÁ, A. – Dopisy od
Felixe. Felixi, kolik je hodin?
£
BLYTONOVÁ, E. – Hádanka a …
(5 dílů dobrodružné četby od
známé autorky)
£
HAHN, R.M. – Počítačoví špioni
£
ROWLINGOVÁ, J. K. – Harry Potter
a Fénixův řád
£
TOLKIEN, J. R. R. – Hobit (komiks)
£
GALLAGHER, D.G. – Sabrina,
mladičká čarodějnice
£
LANCZOVÁ, L. – Postel plná růží.
Kde končí svět

•Naučná literatura pro mládež:
£
HILF, O. – Kluci jsou přece prima
£
KAMPWERTHOVÁ, K. – Holky jsou
přece bezva
£
Bydlí s námi pes. Bydlí s námi
kočka.
£
Říše rostlin
£
Rekordy ze světa zvířat
£
Guinessova kniha přírody
£
Novověk
£
Cvičíme tai-či
£
Zapomenutá řemesla
£
Šifry a kódy. Mikrosvět.
•Česká próza – romány, povídky:
£
KOLSKÝ, T. – Ruthie a barevnost
světa (povídky inspirované pobytem
v Izraeli, autor roč. 1978)
£
HOFFMANOVÁ, K. – Kozí doktorka
(další knížka veterinářky Kláry
Pospíšilové – tentokrát o rodině,
o zvířecích pacientech, o našem
kraji a lidech, které potkala)
£
KARADZOS, G. – Doktor na druhé
straně zdi (povídky z praxe
semilského chirurga)
£
FUCHSOVÁ, I. – Když staré děti
pláčou (povídky o vztazích mezi
lidmi)
£
STROPNICKÝ, M. – Klídek, nerve!
(fejetony a povídky herce
a bývalého velvyslance)
•Romány pro ženy:
£
HANNAH, K. – Zpátky domů
£
O´ NEAL, K. – Psáno ve hvězdách
£
DEVERAUX, J. – Divoké orchideje
£
FREDERIKSSONOVÁ, M. – Když se
Bůh smál
£
BALL, D. – Nikdy se nevzdám
£
CAMPION, A. – Jako dým
£
MCGAHERN, J. – Mezi ženami
£
HORNBY, N. – Jak na věc
£
SWANN, C. – Azurová hvězda
£
ZWEIG, S. – Karibu znamená vítej
£
CAUVIN, P. – Já tě žeru, Pythagore
£
STREERUWITZOVÁ, M. – Pokušení
£
VIZINCZEY, S. – Chvála zralých žen
£
STEELOVÁ, D. – Domov
£
WOODOVÁ, B. – Dům vzpomínek
£
BARTONOVÁ, B. – Jsem ti v patách
£
BRADFORDOVÁ, B.T. – Pamatuj
£
SHELDONOVÁ, M. – Karty osudu
•Detektivní, historické a válečné:
£
SOUČEK, L. – Případ baskervillského
psa
£
Podvodník a jiné povídky
£
HASSEL, S. – Komisař
£
JIRSA, R. – Vůz hrůzy, smrti
(strašidelné pověsti z našeho regionu)
•Detektivní romány:
£
PETERSOVÁ, E. – Hrnčířovo pole
£
CORNWELLOVÁ, P. – Ohnisko požáru
£
LEONOVÁ, D. – Roucho smrti
£
GRAHAMOVÁ, C. – Mrtví v Badgers
Drift
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•Historické, válečné, životopisné
romány:
£
SPINRAD, N. – Druidský král
£
GORDON, N. – Ranhojič
£
VAŇKOVÁ, L. – Vězení pro krále
£
COYLE, H. – Křest ohněm
£
CHRISTIE-MALLOWANOVÁ, A. –
Pověz mi, jak žijete
£
OBERMEIER, S. – Drahoušek
Mozart
•Naučná literatura:
£
VANDENBERG, P. – Ramses Veliký
(románová biografie egyptského
vládce)
£
BRADATSCH, A. – Moje souřadnice
(autor roč. 1928 píše o životě před
a po emigraci)
£
CIBULKA, A. – Nataša Gollová (2.díl
vzpomínek na oblíbenou herečku)
£
ŠMÍD, Z. – Mé staré dobré Vary (knížka
o historii i současnosti Karlových Varů
od známého humoristy)
£
KOZÁK, P. – Záhady leteckých
a jiných neštěstí
£
Originální ruční práce
£
FEŘTEK, T. – S dětmi křížem
krážem po Čechách (tipy na výlety)
£
Toulky minulostí světa 5. díl
£
ALTMAN, J. – 1001 snů (ilustrovaný
snář)
£
MIKOLÁŠ, R. – Zápisky z válek
a katastrof (reportáže od
zahraničního redaktora ČR)
£
KNOPP, G. – Hitlerova mládež
£
Moderní sekretářka. Moderní
kancelář
£
Test nadání (Objevte silné stránky
svého dítěte)
£
Na kole křížem krážem po Čechách
£
KRŮTA, J. – Klec na slavíky (40 let
ankety Zlatý slavík)
£
Od angíny po žlučník (999
praktických a nekonvenčních rad
pro zdraví)
£
EASONOVÁ, K. – 10 kroků
k duševní síle
£
HANSEN, M.V. – Milionářem
snadno a rychle
£
BAUER, J. – Podivuhodné osudy
v českých dějinách 1., 2.
£
FRIEDRICHOVÁ, D. – Anny
Ondráková a Max Schmeling
£
ERICKSON, C. – Krvavá Marie
•Humor:
£
HORNBY, N. – Jak na věc. Jak být
dobrý
£
SIEGEL, J. – Jak přežít rodinnou
pohodu
£
FIUMIOVÁ, L. – Jako žena nula
£
FRY, S. – Hroch

Historie zdejšího okolí
Vážení přátelé,
rádi bychom Vás uvedli do historie
zdejšího okolí. Nebude to cesta
jednoduchá a přímočará, ale věřím, že
se nám to povede. Začínáme v sutinách nedalekého hrádku, vejdeme do
ulic Rokytnice 16. a 17. století, porozhlédneme se po tkalcovnách, mlýnicích a sklářských hutích. Vítejte v hlubinách naší minulosti!
Cesty do minulosti našeho kraje
Krkonoše byly od dávných časů
porostlé hustým lesem sahajícím až
k Nové Pace. Pod tímto zeleným
pláštěm se skrývalo veliké nerostné
bohatství, které jednou umožní
vzniknout perle Krkonoš – sklářství.
Ale vraťme se o pár století zpět. Za
dob vlády Přemyslovců byly naše hory
příhraniční a procházelo jimi několik
obchodních stezek do nedalekého

zeli sem kolonizátoři ze Slezska, kteří
podstatným způsobem ovlivnili ráz
krajiny. První písemné památky o hradu pocházejí z poloviny 14. století,
tj. z doby, kdy se dozvídáme i o okolních
hradech Navarov, Sýtový, Chojník
a Košťálov. Nístějské panství nebylo
rozsáhlé a vůbec ne bohaté. Vysoké,
Paseky, Olešnice a snad i Jablonec
byly jediné územní državy tohoto
panství. Prvním doloženým majitelem
byl Jindřich z Valdštejna, který jej
spravoval do r. 1360. Pojďme se podívat na samotný hrad.
Nístějka – tajemství pohřbené
v sutinách času
Jak vlastně vypadal hrádek stojící
kousek nad Hradskem směrem
k Vysokému?
Nístějka, hrad (též Hnízdo) je jednou
z nejstarších středověkých památek
v našem okolí. Přípravné fáze (mýcení

předhradí a tvořila hlavní obranný
prvek hradu. Za zmínku stojí i 8-mi
metrový příkop, který byl jen na severní stěně Hnízda. Na ostatních částech
nebyl zapotřebí, protože se o obranu
staral strmý sráz k údolí Jizery. Hradní
obranná zařízení nikdy nebyla zapotřebí, protože hrad nikdy nebyl obléhán. Roku 1398 Nístějka za záhadných okolností vyhořela a o 117 let
později přestala být obývána úplně.
Požár zřejmě způsobil zásah blesků,
ale zda-li tomu tak bylo či ne, se už
zřejmě nedozvíme.
Mezi majiteli tohoto panství jsou
i známé osobnosti či rody, které
nejedenkrát ovlivnily národní dějiny.
Prvními majiteli byli Valdštelnové, kteří
je r. 1384 prodali Janovi z Rálska. Ten
jej přepustil pánu z Vantberku. Dalšími
majiteli byli páni z Jendštejna, kteří
panství r. 1459 prodali „králi dvojího
lidu“ Jiříku z Poděbrad. Až do konfiskace r. 1620 byl hrad v držení rodu
Smiřických a poté v 17. či 18. století
byl odprodán z vrchostenské državy.
Od r. 1759 se stal součástí pozemků
patřících k Hradskému mlýnu.
Dějiny Nístějky nejsou příliš dlouhé
a ani tak zajímavé, ale o to jsou
důležitější součástí naší místní historie, na kterou bychom neměli zapomínat a z které bychom měli vycházet
i v budoucnu. Protože lidé, kteří
neznají dějiny svého kraje, v něm
nežijí, ale pouze přežívají.
Jaromír Beran ml. a Jakub Královič

Něco málo z pověstí
Tak jako každý jiný hrad je i ten
„náš“ opředen mnoha pověstmi.
Jednu z nich Vám zde představujeme:
Slezska. Nebylo tomu tak vždy. Karel
IV. připojil k Českému království
i Slezsko, které nám zůstalo do doby,
než jej Marie Terezie vydala Prusům.
V té době byly Krkonoše horami
vnitrozemskými. Jedna z těchto stezek vedla i pod skálou, na které
později vyrostl památník lidské zručnosti – hrad Nístějka. V 11. století nechal kníže Břetislav vystavět „krajištní
zřízení“ tedy opevnění, které mělo
chránit českou zem před vpádem
nepřátel. Tento systém se udržel až
do 13. století, kdy jej začaly nahrazovat hrady. V této době je příhraniční
území od Podještědí až po Podkrkonoší v držení pánů z Markvartic. Čeští
panovníci tenkrát podlehli trendu
poněmčování, které se nevyhnulo ani
oblasti, kde dnes žijeme my. Přichá-

lesa, stavba osady pro robotníky –
zřejmě budoucí Jablonec, atd…) na
výstavbu hradu začaly již na přelomu
13. a14. století. Velkým problémem
byl nedostatek stavebního kamene,
který naši pradědové řešili hloubením
štol pod samotným Hnízdem, jež se
staly základem mýtů a pověstí. Tehdejší majitel Nístějského panství Jan
z Valdštejna byl nucen si na dostavbu
půjčit od jihočeského pána z Růže
(tedy od Rožumberků). Hrad dokončený mezi léty 1330 a 1360 byl
opevněn dřevěnou palisádou. Hlavní
budova, palác, byl zřejmě jednopatrový, v jeho ruinách se našly zbytky
kachlí, což ukazuje na přítomnost
kachlových kamen na sklonku jeho
samotné existence. Další významná
stavba byla hranatá věž, která stála na
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O vinném sklepení na Nístějce
(volně vypráví J. Fait)
Bratrouchovský soused Michal vydal se jednoho dne do nedalekého
městečka Vysokého v jakési osobní
i obchodní záležitosti. Bylo to v létě po
poledni, slunce prahlo, dusno bylo,
jak před bouří. Michal přešel po provizorní lávce Jizeru a cestou pod starým, rozpadlým již hradem Nístějkou
ubíral se k „mlejnkům“ a výše k Vysokému. Tu náhle vyskočil z mlází zajíc
na pět kroků před ním a přes cestu se
žene. Michal rozpřáhnul se holí, hodil
ji po něm a zasáhl jej. Zajíc zmírnil
běh, zasažen byl do zadního běhu
a vlekl jej za sebou. Přesto usilovně
snažil se uniknout. „Počkej, tebe já už
dostanu,“ pomyslil si Michal a hnal se

za zajícem, který zabočil cestou do
vrchu přímo k rozvalinám hradu.
V tom vedru se Michalovi do vrchu
špatně běželo, ale nepovolil a celý
udýchaný zajícovi v patách vběhl do
jejich prostoru. V něm však bylo již
těžko pronásledovat jej, jen se zajíc
ještě Michalovi mezi kamením kmitl
a potom najednou zmizel, jako by se
do země propadl. Michal sice prohledával každý kout, ale kde nic – tu nic.
A jak tak mezi rozvalinami chodí a po
zajíci slídí, najednou uprostřed rozbořené zdi mezi hromadou kamení spatří
široký otvor do hlubiny temného
sklepení, kamenné schody směřovaly
dolů a mizely ve tmě. Michalovi to bylo
divné, znal přece zříceniny Nístějky od
malička, ale takového sklepa tu
nepamatoval. Nemohl se ubránit zvědavosti, pročež opatrně po schodech
sestupoval, až se ocitnul v rozsáhlém
sklepení. Tu v pološeru spatřil dvě
řady velikých vinných sudů. V krajním
i pípa vězela. Michalovi napadlo zkusit, jaké je to víno. Shýbnul se pro
starodávný kamenný džbánek, který
dole při sudu stál a natočil jej vrchovatě. Vůně silného vína jej až zarazila
a tu on s chutí zhluboka si přihnul. To
byl ale doušek! Jaktěživ Michal tak
dobré víno nepil, a proto i všechno
natočené do džbánku dopil. Chtěl
sice natočit znova, ale že byl člověk
jinak rozvážný a mírný, rozmyslel si to
a džbánek zase postavil na své místo,
neboť si uvědomil, že je čas vykročit
na další cestu. Pospíchal proto ze
sklepa a ubíral se dále cestou, o své
příhodě přemítaje. „Kdybych tak mohl
to víno domů donést!“ myslil si.
„A což,“ napadlo mu, „ve Vysokém
koupím si dva notné džbány a na
zpáteční cestě zastavím se v tom
podivném sklepě na hradě. “ Jak si
usmyslil, tak udělal. Ve městě brzy
pořídil, též džbány si opatřil a ještě
před večerem byl opět na Nístějce.
Bez potíží volně došel do sklepa,
natočil plné dva džbány, sám si ještě
i několikrát přihnul, dotočil a obrátil se
nazpět k vystoupení ze sklepení.
V tom náhle se zarazí: Nedaleko
schodů spatřil ke svému zděšení tři
starce v šedých řízách starodávného
odění, vlasy měli bílé, spadající až na
ramena, vousy po pás. Všichni
bedlivě hleděli na jakousi černou
tabuli na zdi visící, na kterou jeden
z nich znamení křídou dělal, podobně
jako když hospodský poznamenává
hostům vypité džbánky. Michal strachy z místa hnout se nemohl, vlasy
hrůzou zježené, studený pot vyvstával
mu na čele. Sice se zdálo, že starci
Michala jakoby ani nezpozorovali, ale
náhle se obrátil jeden a pohleděl na
ustrašeného Michala, který v tom

okamžiku klesl na kolena a třaslavým
hlasem prosil za odpuštění své smělosti. Stařec se však usmál a vlídně
povídá Michalovi: „Neboj se! Pokud
pro sebe a jen své lidi vína budeš
chtíti, můžeš si odtud bráti beze
strachu. Ale pro žádného jiného
nesmíš! Dobře si zapamatuj má slova!“ Potom všichni tři starci, jak se
zjevili, tak zmizeli, Michal byl rád
a ulevilo se mu, že vyvázl tak snadno,
sebral plné džbány a spěšně odcházel k domovu. Od té doby častěji
docházel pro víno do sklepení ve zříceninách nístějských, dobrý pozor
dávaje, by nikým nebyl stopován.
Vždyť ani vlastní ženě nepověděl
pravdivě, odkud to víno má. Přišlo ale
posvícení v Bratrouchově vždy slavené a Michal podle starého to zvyku
sezval četné příbuzenstvo a chtěl se
tentokrát zvláště ukázat hostitelsky.
Uctil všechny, jak náleží, posvícenským jídlem, ale nejvíce si hosté
pochvalovali znamenitého vína, jakého jaktěživi nepili, jak sami doznávali.
Vyptávali se Michala, odkud že jej má,
ale ten se opatrně vymluvil. Pověst
o tak výtečném víně se ovšem neutajila a záhy roznesla do dalekého okolí.
Pronikla ovšem i do Jilemnice. A tak
jednoho dne předvolán byl Michal pro
podezření, že nepoctivým způsobem
vína toho nabyl, aby na jilemnické
radnici se zodpovídal, odkud že má to
jedinečné víno, které dle doznání
sousedů denně se v jeho domácnosti
pije. Michal viděl, že s radními pány
nejsou žerty a že by mu vytáčky ani
zapírání nebyly nic platny, neboť konšelé i purkmistr právem útrpným mu
i pohrozili. Vyznal tedy po pravdě,
odkud znamenité víno to čerpá, a celou tu svoji příhodu o sklepě nístějském. Páni podivili se nemálo, chtěli
však mít potvrzení jeho slov a přikázali
mu proto, aby neprodleně na Nístějku
se vypravil a přinesl jim z údajného
tamního sklepení vína na důkaz své
pravdy. Michal ihned uposlechl a pospíšil na hrad. Ve sklepě spěšně
naplnil oba džbány a chystal se zase
nazpět. U schodů mu však zastoupili
cestu oni tři starci. Jeden z nich přikročil mlčky k černé tabuli na stěně
a chvíli sečítal čárky tam zaznamenané, až konečně přes celý počet
křížem dvě čáry udělal křídou. Druhý
vzal mu džbány z rukou, víno na
podlahu vylil a džbány stranou sklepa
prudce ven vyhodil. Konečně třetí
sehnul se k hromadě zlaťáků, kteráž
blízko u schodů se kupila, hrst jich
vzal a Michalovi do kapsy strčil. Pak
s hněvivým posuňkem kázal mu ze
sklepení vyjíti. Michal jako zmámený
vypotácel se po schodech na denní
světlo, sotva však vyšel, ozval se za
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Dámské a pánské
kadeřnictví

Ludmila Jínová
Horní 605
512 45 Rokytnice nad Jizerou
(300m od Modré Hvězdy pod Sachrovkou)
tel/fax: 481 523 831
mobil: 604 689 131

Nevíte si rady s vlasy? Chcete změnu?
Vyzkoušejte dynamickou značku
vlasové kosmetiky MATRIX
ním hromový rachot a vchod do podzemí zmizel, kamení se nad ním sesulo a Michal ve mdlobách klesl na zem.
Když se probudil, byla rozprostřena již
noc, naplněná zlověstností. Oblohu
zastíralo plno těžkých mračen, bouřlivý vichr hvízdavě skučel, kvílivý sten
sýčkův doplňoval strašidelnost prostředí pusté zříceniny. Mohla být
právě půlnoc, když měsíc vyplul
z mraků, zalil vše zsinalým svým
svitem, zvláště jakousi přeludnou
vidinu z rozvalin pozvolna se vynořující. Michal s ustrnutím spatřil podivný přízračný průvod, nepochybně
pohřební. Když jej míjel, Michal zděšením se roztřásl, neboť v něm poznal
děti, ženu, svoji rodinu… Smyslů
zbaven zhroutil se nebohý Michal
a znova klesl do mdlob. Teprve
chladem k ránu procitnul a s velikou
námahou dovrávoral se domů. Když
z prožitých děsných hrůz poněkud se
vzpamatoval a pookřál, odebral se na
radnici a tam veškeré prožitky popsal
a vypověděl i hrst zlaťáků ukázal na
dotvrzení svých slov. Také o tom se
zmínil, kterak svůj vlastní pohřeb
o půlnočním čase na nádvoří hradním
spatřil. Vydali se pak někteří pánové
radní s Michalem do nístějských
rozvalin, aby pátrali, zda nějaká stopa
po sklepení zůstala. Ale ač Michal
označoval přesné místo, kudy se do
sklepení vcházelo, ničeho tam nespatřili více, jen nově navršenou hromadu
ze suti a zeminy mezi pobořenými
zdmi. Zato oba džbány neporušené
v trávě našli, kteréž potom na radnici
jilemnickou zaneseny byly. Tam uchovány i ukazovány jsou až do roku
1788, kdy při velkém požáru města
i radnice vzaly za své. Zbývá pouze
doplnit, že soused bratrouchovský
Michal po všech těch hrůzných zážitcích do těžké nemoci upadl a zanedlouho zemřel – žena s dětmi ubíraly
se za jeho rakví.

Zábava
Vyhlášení nové soutěže
Milí čtenáři, každý z nás má většinou
rád pořádek ve své duši, ve svém
srdci, ve svém domově… A většina
z nás také ve svém blízkém okolí.
Krásný je pohled na okna a balkóny
plné květin a člověk při pohledu na tu
krásu zapomíná většinou na úsilí
a práci, kterou musel kytičkám věnovat, ale často i jiné starosti mizí
v záplavě barev a krásy. A protože
i my si přejeme, aby naše městečko
bylo co nejhezčí, vyhlašujeme soutěž
na jarní a letní dny pro všechny, kteří
v pěstování květin a zkrášlování svého
okolí našli svého koníčka. Vyhlašujeme soutěž o nejhezčí květinový
dům v Rokytnici – hodnoceny budou
nejen rozkvetlé balkóny a okna, ale
i nejbližší okolí domů, hodnoceny
budou ale i samostatné balkóny
v bytových domech. Soutěž bude mít
vyvrcholení koncem první srpnové
dekády. Poctivě objedeme celé městečko s vybranou komisí a rádi v srpnovém čísle Rokytnického zpravodaje
vyhlásíme vítěze i s fotografií vítězného domu. Majitel domu nejlépe
vyzdobeného a rozkvetlého obdrží
pěknou cenu. Přejeme Vám tedy
mnoho pěstitelských úspěchů a hodně slunečných dnů, bez kterých by
naše kytičky v horských podmínkách
nemohly dělat radost a potěšení nejen
majitelům, ale i kolemjdoucím.
Za redakční radu AV
*********************************
V září 2003 přibyl do nabídky
sportovních aktivit v našem městečku
sport pro tyto kraje nezvyklý – tai-či.
Někteří jsme ho možná viděli v podání
herečky Zory Jandové, o jeho přínosu, podstatě nebo historii však víme
jen málo. Požádala jsem proto
cvičitelku Ivu Antošovou, aby tento
sport čtenářům přiblížila.
Co je tai-či a jak ses k němu
dostala?
Tai-či pochází z Číny, kde vzniklo již
před staletími. Je součástí vnitřních
stylů wushu (bojových umění), které
používají vnitřní síly člověka. Naprostá
většina cvičících využívá toto umění
ne pro boj, ale kvůli jeho nesporným
zdravotním účinkům. Dostala jsem se
k němu „náhodou“, právě v době, kdy
jsem jeho zdravotní účinky potřebovala. A další „náhoda“ mě přivedla
k mému učiteli, ing. Janu Turneberovi.
Považuji ho za jedničku v tomto oboru
u nás. Sám se totiž bojovým uměním
učil přímo v Číně,mj. u taoistického

mnicha v posvátných horách Wudang
či u mistra vedoucího specializované
policejní výcvikové středisko. Do Číny
se jezdí pravidelně zdokonalovat.
Svými učiteli byl povýšen do mistrovského stavu. Jako jediný Čech je
rozhodčím International Wushu Federation a rozhoduje na soutěžích
v kategorii sestav i volného boje. Je
osobním trenérem Zory Jandové...
Hlavně je to ale skvělý člověk.
Jak vypadaly začátky Tvého cvičení?
No, popravdě řečeno, byly těžké.
Nikdy jsem se, snad kromě turistiky,
žádnému sportu aktivně nevěnovala.
A teď najednou rozcvičky, každodenní cvičení: každá ruka a každá
noha měla dělat něco jiného a ještě
bylo nutné všechno zkoordinovat!
Měla jsem štěstí, že jsem začínala
jednoduchým čchi-kungem „Ohnivá
koule“. Čchi-kung je takový starší
bratr tai-či, krátké posilující cvičení.
Rychle jsem jí přišla na chuť, osvojila
jsem si některé pohyby z tai-či a s velkým zápalem jsem se pustila do
základní sestavy, tzv. „24“. Sestava
obsahuje 24 prvků s krásnými názvy –
např. prohrábnutí koňské hřívy, bílý
jeřáb rozpíná svá křídla, plující oblaka,
pohlazení pavího chvostu... Každý,
kdo zvládne tuto sestavu, má otevřenou cestu k dalším, náročnějším
a účinnějším sestavám: „42“, „40“,
„48“, nebo může zkusit sestavu
s mečem, šavlí, holí, nožem, vějířem.
Problém je, že za svým učitelem musím dojíždět na víkendová a prázdninová soustředění. Mnohem lepší je
totiž pravidelné cvičení pod odborným dohledem.
Nemůžu se nezeptat na účinky
cvičení.
Tady by bylo potřeba zabrousit
trochu do čínské filozofie a medicíny,
připomenout protiklady jin a jang
(ženský a mužský princip). Optimální
je, jsou-li ve vzájemné harmonii, tedy
nepřevažuje-li jeden nad druhým.
Málokdo z nás ovšem žije v rovnováze, prolémy na fyzické a psychické
úrovni jsou toho důkazem. Tai-či nám
pomáhá zharmonizovat sebe i okolí.
Ráda říkám, že je to cvičení pro
dobrou pohodu (mysli i těla). Během
cvičení dochází k přísunu vitální energie čchi, která prochází energetickými
dráhami, pročišťuje je, proráží blokády v nich. Naakumulovaná se ukládá
v energetických centrech. Mám-li
víkendové soustředění, zde nashromážděná energie mi vydrží týden.
Mám-li hovořit srozumitelněji, tak tai-či
– 20 –

zlepšuje pohyblivost kloubů, zlepšuje
pružnost páteře, rovnoměrně posiluje
všechny svalové skupiny, zlepšuje
koordinaci, odolnost organismu, pomáhá snáze se vyrovnat s psychickou
zátěží, uvolňuje emoce, zlepšuje paměť a soustředění... Určitě jsem na
něco zapomněla, ale je toho opravdu
hodně. Každému poskytne přesně to,
co v danou chvíli potřebuje.
Vypadá to, že bychom měli cvičit
všichni! Je tai-či opravdu pro
každého?
V podstatě ano. Staletí existence
tohoto systému to potvrzují. Kdyby
nepomáhalo, nebo bylo jen pro speciálně nadané, dávno by ho necvičily
tisíce lidí po celém světě. Začít mohou
už děti tak od 12 let a cvičit se dá
v každém věku. Když jsem si dělala
u Honzy cvičitelské oprávnění, cvičila
s námi i dáma víc než sedmdesátiletá
a udělala ho! Na druhou stranu –
mnozí mladší neprošli. Pro zajímavost
– tato paní měla po vážné autonehodě
polámané kosti, poničené obratle...
a dnes nejen chodí, ale i cvičí a vedle
tai-či dělá i jógu. Není to prostě
o věku, ale o poctivém přístupu, velké
trpělivosti a vytrvalosti, snaze pracovat na sobě. Každý postupuje a lepší
se svým tempem, svým úsilím. Učitel
ukáže cestu, ale je jen na žákovi, jak
po ní půjde.
Jedná se ještě vůbec o sport?
To je dobrá otázka. Určitě je to sport
– pořádá se v něm i mistrovství světa,
dokonce na olympijských hrách v roce 2008 právě v Číně bude tai-či
poprvé zařazeno na program soutěží.
Pro někoho je to dobrá relaxace, pro
jiného způsob života, někoho zajímají
bojové aplikace.
Jaké máš s tai-či další plány?
Momentálně se těším, až sleze sníh
a budu moci cvičit v přírodě. Velkou
událostí bude květnový seminář Honzy Turnebera zde v Rokytnici (viz.
pozvánka na jiném místě Zpravodaje),
jehož příprava je v plném proudu.
Koncem školního roku vypustím do
světa první absolventy kursu a začnu
uvažovat o nabídce pro příští školní
rok. Už teď se mi ozývají noví zájemci... Já sama bych se ráda pustila do
sestavy s mečem. Každopádně budu
pokračovat dál, protože tai-či mi pořád jen dává, nic mi nevzalo.
Tak Ti přeji hodně radosti z cvičení
i z cvičenců a děkuji za rozhovor!
J. Vávrová

Osmisměrka:
Milí čtenáři, v dnešní osmisměrce je
ukryto 24 názvů hor, které najdete na
mapě Krkonoš. Po jejich vyškrtání
Vám zůstane 25 písmen tvořících
tajenku. Při případném odeslání Vašeho řešení prosíme i reakci na tuto
tajenku. Písmena v názvu osmisměrky
nejsou součástí tajenky. Vylosovaný
výherce obdrží dárkový balíček v hodnotě 200,- Kč. Své odpovědi můžete
zasílat buď na adresu Městského
úřadu, Horní Rokytnice 197, 512 44
Rokytnice nad Jizerou, nebo e-mailem
na adresu: mesto@mesto-rokytnice.cz.
Správné řešení tajenky z minulého
čísla:
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Daňový kalendář

Recepty
Zelná pochoutka
• 1 kysané bílé zelí
• 1 šlehačka
• 150 g anglické slaniny
• 1 cibule
• 1 pórek
• kuřecí (vepřové) maso
• 1 konzerva žampionů
• sůl, pepř, drcený kmín,olej
Postup: na oleji osmažíme dozlatova
cibulku, přidáme na kostičky nakrájené maso a mírně opečeme. Poté
přidáme nakrájenou slaninu, žampiony, pórek a opět chvíli smažíme.
Na směs nasypeme sáček kysaného
bílého zelí, malinko kmínu, osolíme,
opepříme, mírně podlijeme vodou
a dusíme. Když je maso měkké, zalijeme šlehačkou a případně zahustíme hladkou moukou. Podáváme
s vařeným bramborem… je to opravdu výborné!
Bohušovické soté
• vepřová kýta
• smetana
• worchester
• třený česnek
• 2dcl bílého vína
• tymián, sůl, pepř, olej
• 2 lžíce plnotuč. Hořčice
Postup: maso nakrájíme na nudličky,
naložíme do oleje, worchestru, vína,
česneku, tymiánu, osolíme, opepříme a necháme uležet. Usmažené pak
zalijeme smetanou s 2 lžícemi hořčice.

Jak na to – brambory
• Někdy se stane, že brambory při
zimním skladování namrznou. Jejich nasládlá chuť ale obvykle zmizí, necháme-li je pět dní v teplotě
18–20 stupňů Celsia
• K přípravě jídel nikdy nepoužíváme
nazelenalé brambory. Jsou zdraví
škodlivé, obsahují jedovatý solanin.
• Nejzdravější je vařit brambory ve
slupce, pod ní je nejvíc vitamínů
a cenných živin. Staré brambory
však loupat musíme, ve slupce
a klíčcích je na jaře jedovatý solanin.
• Oloupané brambory se rychleji
uvaří, přidáme-li do vody kromě
kmínu a soli i kousíček másla nebo
rostlinného tuku. Budou chutnější
a zachová se v nich více vitamínů.
• Staré brambory budou mít mnohem lepší chuť, když do vody
kromě kmínu a petrželové nati
přidáme ještě celou cibuli a trochu
vegetky.
• Brambory vařené ve slupce snadněji oloupeme, když je hned po
uvaření přelijeme studenou vodou.
• Brambory vařené v páře budou
nejen chutné, ale navíc neztratí tolik
vitamínů jako při vaření ve vodě.
AV
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Květen
• 10.5.2004 – spotřební daň
– splatnost daně za březen
• 25.5.2004 – spotřební daň
– daňové přiznání za duben,
daňové přiznání k uplatnění
nároků na vrácení spotř. daně
– daň z přidané hodnoty –
daňové přiznání a daň za duben
• 31.5.2004 – daň z nemovitostí –
splatnost celé daně – poplatníci
s daňovou povinností od 1.000,Kč včetně
– splatnost 1. splátky daně –
poplatníci s daňovou povinností
vyšší než 1.000,- Kč s výjimkou
poplatníků samostatně
hospodařících rolníků
Červen
• 9.6.2004 – spotřební daň
– splatnost daně za duben
• 15.6.2004 – daň z příjmů
– pololetní a čtvrtletní zálohy na
daň
• 25.6.2004 – spotřební daň
– daňové přiznání za květen,
daňové přiznání k uplatnění
nároků na vrácení spotř. daně
– daň z přidané hodnoty
– daňové přiznání a daň za květen
• 30.6.2004 – daň z příjmů
– přiznání k dani a daň za rok
2003
– daň z nemovitosti – splatnost
2. splátky daně (poplatníci
s daňovou povinností vyšší než
1.000,- Kč s výjimkou samostatně
hospodařících rolníků

Sport
Lyžování
Sjezdové lyžování – žáci
Český pohár 2004
Letošní pohár v kategorii starších žákyň získala naše Tereza Chárová,
která měla skvělých 780 bodů. S velkým odstupem na 2. místě skončila
Křížová Klára ze SKI Zlín s 600 body.
Třetí místo patří Fryntové Alžbětě
s 580 bodů. Pěkné 32. místo obsadila
Kateřina Jiřičková s 81 body.
V kategorii mladších žáků jsme nedosáhli na stupně vítězů, avšak naši
nadějní lyžaři, kteří mají vše před
sebou, se umístili velice dobře. Pavel
Gebrt získal 15. místo se 194 body,
v těsném závěsu na 16. místě skončil
Karel Patočka, který měl o pouhé
4 body méně.
Letošní sezóna skončila. A proto
nezbývá než poděkovat našim reprezentantům za jejich nasazení a cenná
vítězství, kterých dosáhli. Podařilo se
jim jméno Rokytnice nad Jizerou
uvést do světového podvědomí.
(JB)
TOPOLINO – ITALIE
neoficiální mistrovství světa žáků
14.2.2004 – Obří slalom
1. Weiratherová Christina
LIE
2. Fenningerová Anna
AUT
3. Losethová Nina
NOR
8. Chárová Tereza
CZE
29. Křížová Klára
CZE
Tohoto závodu se zúčastnilo více
jak 97 sjezdařů z celého světa, proto
pozice, které naše závodnice obsadily, jsou obzvláště cenné.

Andora
30.1.2004 – Slalom
1. Weiratherová Christina
2. Schaedlerová Vanesa
3. Abergová Pernila
4. Chárová Tereza
12. Kočánová Veronika
31.1.2004 – Obří slalom
1. Weiratherová Christina
2. Chárová Tereza
3. Millerová Martina

LIE
LIE
SWE
CZE
CZE
LIE
CZE
LIE

RKZ v Bílé v Beskydech
7.2.2004 – Slalom
1. Chárová Tereza (Sp. Rokytnice) 1:30:85
2. Ježovičová Jarmila (Tj Třinec) 1:33:46
3. Kučerová Nikol (Biž. Jablonec n. N.) 1:33:74
Jiřičková Kateřina a Pavel Gebrt nedojeli.
8.2.2004 – Obří slalom
1. Chárová Tereza (Sp. Rokytnice)
2. Fryntová Alžběta (SK Studenec)
3. Kučerová Nikol (Bižuterie Jablonec n. N.)
20. Jiřičková Kateřina (Sp. Rokytnice)
Žáci
10. Gebrt Pavel
Mistrovství ČR+RKZ – Dolní Morava
28.2.2004. – Slalom (starší žákyně)
1. Chárová Tereza (Sp. Rokytnice) 1:27:26
2. Křížová Klára (SKI Zlín)
1:28:13
3. Fryntová Alžběta (SK Studenec) 1:28:64
Jiřičková Kateřina bohužel nedojela.
28.2.2004. – Slalom (mladší žáci)
1. Henig Jan (Plzeň)
1:14:34
2. Solnička Lukáš (Sv. Petr)
1:14:71
3. Hajda Šimon (Kometa)
1:15:15
21.Gebrt Pavel (Sp. Rokytnice)
1:21:28
Patočka Karel nedojel.
29.2.2004 – OSL (starší žákyně)
1. Křížová Klára (SKI Zlín)
1:51:23
2. Chárová Tereza (Sp. Rokytnice) 1:51:25
3. Červínková Krystína (ST Sv. Petr) 1:53:28
27. Jiřičková Kateřina (Sp. Rokytnice) 2:01:87
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29.2.2004 – OSL (mladší žáci)
1. Kobr Jonáš (Vrchlabí)
1:00:38
2. Zdidlo Radek (SKI Bílá)
1:00:61
3. Solnička Lukáš (Sv. Petr)
1:00:63
10.Patočka Karel (Sp. Rokytnice) 1:02:47
27.Gebrt Pavel (Sp. Rokytnice)
1:05:54
1.3.2004 – SG (starší žákyně)
1. Chárová Tereza (Spartak Rokytnice)
2. Křížová Klára (SKI Zlín)
3. Bečnářová Alice
20.Jiřičková Kateřina (Spartak Rokytnice)
Mladší žáci nestartovali pro nepřízeň počasí
Špindlerův mlýn RKZ
13.3.2004 – Obří slalom (žákyně)
1. Chárová Tereza (Sp. Rokytnice) 1:32:05
2. Křížová Klára (SKI Zlín)
1:34:11
3. Fryntová Alžběta (SK Studenec) 1:34:92
15. Jiřičková Kateřina (Sp. Rokytnice) 1:38:76
13.3.2004 – Obří slalom (žáci)
1. Kobr Jonáš (Vrchlabí)
48:98
2. Solnička Lukáš (Sv.Petr)
49:19
4. Kotrmann Igor (SKI Šumperk)
49:30
10.Gebrt Pavel (Sp. Rokytnice)
50:94
25.Patočka Karel (Sp. Rokytnice)
52:13
14.3.2004 – SG (žákyně)
1. Chárová Tereza (Sp. Rokytnice) 1:10:82
2. Křížová Klára (SKI Zlín)
1:11:11
3. Fryntová Alžběta (SK Studenec) 1:11:30
15. Jiřičková Kateřina (Sp. Rokytnice) 1:14:60
15.3.2004 – SG (žákyně)
1. Červínková Krystína (ST Sv. Petr) 1:11:87
2. Ježovičová Jarmila (Tj Třinec) 1:12:13
3. Chárová Tereza (Sp. Rokytnice) 1:12:25
18. Jiřičková Kateřina (Sp. Rokytnice) 1:15:72
15.3.2004 – SG (žáci)
1. Kobr Jonáš (Vrchlabí)
57:98
2. Kotrmann Igor (SKI Šumperk)
58:25
3. Solnička Lukáš (Sv. Petr)
58:59
12.Patočka Karel (Sp. Rokytnice) 1:00:59
15.Gebrt Pavel (Sp. Rokytnice)
1:00:98
Albrechtice Špičák – RKZ
19.3.2004 – Obří slalom (žákyně)
1. Chárová Tereza (Sp. Rokytnice)
2. Červínková Krystína (ST Sv.Petr)
3. Kučerová Nikol (Bižuterie Jablonec n. N.)
19.3.2004 – Obří slalom (žáci)
7. Gebrt Pavel (Sp. Rokytnice)
21.Patočka Karel (Sp. Rokytnice)
44.Jindřich Bareš (Sp. Rokytnice)
20.3.2004 – Slalom (žákyně)
1. Kučerová Nikol (Bižuterie Jablonec n. N.)
2. Chárová Tereza (Sp. Rokytnice)
3. Bečnářová Alice (Bižuterie Jablonec n. N.)
Jiřičková K. nedojela.
20.3.2004 – Slalom (žáci)
8. Patočka Karel (Sp. Rokytnice)
32.Bareš Jindřich
Gebrt Pavel nedojel
21.3.2004 – Slalom
Jiřičková Kateřina nedojela
11.Patočka Karel (Spartak Rokytnice)
18.Gebrt Pavel (Spartak Rokytnice)
Rallye Krkonoše 2004

V sobotu 27. března se ve Špindlerově Mlýně uskutečnil již 13. ročník
u nás nejznámějšího skialpinistického
závodu Rallye Krkonoše, dříve známého jako Rallye Šp. Mlýn – Karpacz.
Tento závod je pokládán za neoficiální
mistrovství republiky ve skialpinismu.
Jede se formou rallye a soutěží
dvoučlenná družstva. Za TJ Spartak
Rokytnice nastoupil Jan Doubek, který závodil s domácím borcem ze Šp.
Mlýna Štěpánem Dunkou.
Start etapy byl na dolní stanici vleku
Stoh. Odtud se stoupalo do Dlouhého
dolu, kde bylo několik náročných
výstupů (mezi nimi i jeden s povinnými mačkami) a také stejně náročné
sjezdy. Poté se museli závodníci přesunout do údolí Bílého Labe. Tento
přesun byl poněkud nudný a zdlouhavý, protože trasa vedla po Dřevařské cestě, která je vhodná spíše pro
běžkaře (krom toho šel Honza od
poloviny jen s jedním pásem – ten
druhý odmítal držet na lyži). Od Boudy
u Bílého Labe následoval sjezd k dolní
stanici lanovky na Medvědín. Tam byl
start časovky, která byla shodou okolností nechtěně prodloužena. Vedla
asi do poloviny černé sjezdovky a pak
po svážnici na Haldy. Byla nekonečná! Potom zbývalo jen přebruslit
zpět na černou sjezdovku kde se jela
poslední disciplína – obří slalom. Cíl
obřího slalomu byl zároveň i cílem
celé etapy, pro někoho vysvobozením…
Honza se Štěpánem byli po časovce
až na devátém místě, ale díky výbornému „obřáku“ obsadili nakonec páté
místo.
Neoficiálními mistry ČR ve skialpinismu se stala dvojice Bánský Jaroslav a Duch Miroslav.
Výsledky závodu:
1. Bánský J.
Duch M.
2. Svoboda M.
Glajcar R.
3. Němec T.
Němec M.

SAC Šp. Mlýn
HO Pec p. Sn.
SK Skialp Třinec
SK Skialp Třinec
DSA Modrý důl
DSA Modrý důl

Silový trojboj
Mistrovství Čech
Vladimír Medek obsadil výborné
místo v kategorii 82,5 kg a Sedláček Jakub získal 2. místo v kategorii
90 kg.

Sjezdové lyžování – LK TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
Zimní sezóna v měsíci březnu
Na Mistrovství republiky ve Špindlepokračovala pro našeho nejlepšího
rově Mlýně se umístil mezi absolutní
závodníka Filipa Trejbala 1. a 2. března
českou špičkou na 5. místě v obřím
2004 startem na jeho prvním Evropslalomu a na 2.–3. místě ve slalomu.
ském poháru v slovinské Kranjské
Z dalších výsledků byla nejlepší
Goře ve slalomu za účasti části světoumístění v obřím slalomu ve francouzvé špičky v této disciplíně. S číslem 97
ském La Plagne, kde obsadil 5. resp.
se kvalifikoval mezi nejlepších 60
8. místo, a těmito výsledky si značně
a nakonec skončil jako 40. Vzhledem
zlepšil své dosavadní postavení ve
k tomu, že se jednalo o vůbec první
FIS žebříčku v obřím slalomu.
start v takto těžkém závodě, dá se toto
Dubnový program závodů měl
umístění považovat za velmi dobré.
vyvrcholit od 15. do 25.dubna sérií
Dalších 16 startů ve slalomu a obřím
závodů v Norsku a tím definitivně
slalomu absolvoval postupně v Itálii,
ukončit tuto zatím velmi dobrou sezóŠvýcarsku, Rakousku, Francii i České
nu 2003/2004.
republice.
Milan Jón

Volejbal
Krajský přebor I. třídy
Ženy – jarní část
07.2.2004 Spartak Rokytnice
14.2.2004 Lokomotiva Liberec
28.2.2004 Spartak Rokytnice
06.3.2004 Slovan Frýdlant v Č.
13.3.2004 Spartak Rokytnice
20.3.2004 Tesla Stráž n. Nis.
27.3.2004 Spartak Rokytnice

TJ Jiskra Nový Bor
Spartak Rokytnice
TJ ŽBS Železný Brod
Spartak Rokytnice
TJ Bižuterie Jablonec n. Nis.
Spartak Rokytnice
TJ Rumburk A

0:3, 0:3
3:0, 3:2
3:0, 3:2
0:3, 3:2
3:0, 3:0
1:3, 3:0
3:2, 1:3

Konečné pořadí
1. Lokomotiva Liberec
2. TJ Jiskra Nový Bor A
3. Tesla Stráž n. Nis
4. Spartak Rokytnice
5. TJ Rumburk A
6. Slovan Frýdlant v Č.
7. TJ Bižuterie Jablonec n. Nis.
8. Železný Brod

skóre body
80:20 54
76:32 51
62:46 46
59:49 43
54:53 42
43:63 38
32:74 34
15:84 28

Šachy
Krajský přebor družstev v praktickém šachu 2003/2004 – „A“
Přehled výsledku po 11. kole
závěrečná tabulka:
Družstvo
Body Skóre
1. Krásná Lípa „A“
20
61
2. ŠK Česká Lípa „B“
17
56,5
3. Desko Liberec „B“
15
53
4. TJ Autobrzdy
15
50,5
5. TJ Spartak Rokytnice
14
49
6. Semily „A“
12
48
7. Bižuterie Jablonec „A“
11
46,5
8. Jiskra Tanvald „A“
11
45,5
9. Slavie Turnov „B“
9
37
10. Desko Liberec „C“
6
35
11. ŠK Česká Lípa „C“
2
25
12. Slavie Liberec
0
21

Regionální přebor družstev
2003/2004 – „B“
Konečná tabulka
Družstvo
Body Skóre
1. Libštát „A“
14
43,5
2. Víchová n. Jiz. „A“
10
33,5
3. Rovensko pod Tr. „A“
10
31,5
4. Rokytnice n. Jiz. „B“
4
30
5. Semily „B“
2
21,5

Za zmínku stojí fakt, že rokytnické „A“ družstvo je nejlepší z bývalého okresu
i přes těžkou konkurenci semilského „A“ družstva. Během celé sezóny náš oddíl
sváděl tuhé boje o body a to se projevilo i pouhým bodovým odskokem od třetího
Deska Liberec „B“. S výsledky letošní sezóny můžeme být, zdá se, spokojeni.
Poněkud hůře dopadl oddíl „B“, který obsadil čtvrté místo v konečné výsledkové listině. Tuto sezónu se soustředilo především na zvyšování vlastní kvality
a studium odborných analýz zahraných partií. Následující sezónu by se měly
nabrané znalosti již projevit.
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CHATA HORALKA
Srdečně Vás zveme:

Zajišťujeme:

na domácí i zahraniční kuchyni
či speciality šéfkuchaře,
na 10° pivo Gambrinus
nebo 12° Plzeňský prazdroj,
odrůdová vína
a výběr nealko nápojů

Svatby, narozeniny,
pracovní schůzky, školení ....
Zvláštní nabídka
TELEVIZE s uhl. 110cm

sportovní přenosy vysílání ....

Provozní doba:
Po-Pá od 15.30
So-Ne od 12.30
NAJDETE NÁS
NAD SÍDLIŠTĚM

REZERVACE NA TEL.: 481 523 674, 724 273 151

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 31.5.2004
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