KDE TO JE?
V minulém Rokytnickém zpravodaji byla zveřejněna fotograﬁe čp. 77 v Dolní Rokytnici
(chaloupka pod kapličkou
u paní Lamprechtové). Správných odpovědí v tomto případě
nebylo mnoho. Výherkyní, která
získává roční předplatné „Zpravodaje“, se stává Iveta Mrázková, Dolní Rokytnice 333.
Blahopřejeme.
Znáte číslo popisné a část
obce, kde se nachází chaloupka, kterou jsme zveřejnili nyní?
Pokud víte, zašlete svou odpověď nejpozději do 30. 9.
2004 na adresu: Městský
úřad, Horní Rokytnice 197,
512 44 Rokytnice nad Jizerou nebo e-mailem na adresu
mesto@mesto-rokytnice.cz.

SDH Rokytnice nad Jizerou Vás srdečně zve na oslavu 125. výročí založení našeho sboru, která se koná na školním hřišti a před hasičskou
zbrojnicí 4. září 2004 od 13.00 hodin
Program oslav :
12.30 – 13.00
13.00 – 13.30

13.30

19.00

Příjezd, prezentace družstev
Zahájení
Slavnostní nástup
Svěcení nového praporu
Předání medailí vydaných u příležitosti 140 let
dobrovolné požární ochrany
Odpolední program
Ukázky činnosti HZS (zásah při dopravní nehodě), Horské služby,
Policie ČR
První předvedení zrenovované rokytnické ruční stříkačky
Ukázky s historickou technikou
Hasičský pětiboj – soutěž požárních družstev
Zábavné soutěže pro děti a veřejnost
Vyhlášení výsledků hasičského pětiboje
Večerní zábava s hudební skupinou BLACK BELL
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Zprávy z města
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu obce Rokytnice nad Jizerou
Městský úřad Rokytnice nad Jizerou
– orgán územního plánování, jako pořizovatel Územního plánu obce Rokytnice nad Jizerou na základě usnesení
č. 82/2003 ze dne 5. 3. 2003 městského zastupitelstva oznamuje podle
§ 20 zákona č. 50/1976 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu /stavební
zákon/, ve znění pozdějších předpisů,
projednání návrhu zadání Územního
plánu obce Rokytnice nad Jizerou.
Návrh zadání územního plánu obce
(včetně zmenšeného výkresu limitů
využití území v měřítku 1:30 000) je
přílohou vyhlášky a současně je uložen u pořizovatele na Městském úřadě
v Rokytnici nad Jizerou, a to stavebním úřadě, kde je taktéž možnost na-

hlédnout do výkresu limitů v měřítku
1:5 000. Dotčeným orgánům státní
správy a organizacím je s vyhláškou
zaslán celý návrh zadání včetně výkresu limitů využití území v měřítku
1:30 000.
Veřejné projednání zadání je stanoveno na 24. 8. 2004 v 10.00 hodin
v jídelně ZŠ (na Dolním náměstí) v Rokytnici nad Jizerou.
Žádáme všechny vyzvané dotčené
orgány státní správy, aby svá stanoviska k návrhu zadání Územního plánu obce Rokytnice nad Jizerou uplatnily v zákonné lhůtě podle § 20 odst.
3 stavebního zákona, tedy do 30 dnů
ode dne obdržení návrhu zadání. Ke
stanoviskům podaným po této lhůtě

se nepřihlíží. Žádáme zároveň tyto
dotčené orgány státní správy, aby ve
svém stanovisku uvedly, že „zapracováním jejich stanoviska do návrhu
zadání ÚPO považují tento návrh za
dohodnutý“.
Občané, organizace a správci inženýrských sítí mohou uplatnit své podněty do 15 dnů od posledního dne
vystavení návrhu zadání – vyvěšení na
úřední desce Městského úřadu Rokytnice nad Jizerou.
Veřejná vyhláška společně s návrhem zadání a výkresem limitů využití území budou vystaveny na úřední
desce Městského úřadu Rokytnice
nad Jizerou po dobu 30 dnů a bude
na ní vyznačen den vyvěšení.

Připomínáme, že na městském úřadě je možnost vyzvednout si zdarma
pytle na třídění odpadu TetraPack
(krabice od mléka, džusů nebo vína).
Využijte proto této možnosti třídit kra-

bice po nápojích přímo v domácnosti,
pomůžete tak městu zvýšit množství
tříděných odpadů a tím pádem i zvýšit
odměny za tříděný odpad.

Pytle na odpad
V důsledku navýšení sazby DPH
došlo ze strany spol. Severočeské
komunální služby, s. r. o. ke zdražení
pytlů na komunální odpad. S účinností od 1. 8. 2004 je jejich cena 45 Kč.

Organizační struktura městského úřadu
Po zkušební době nové organizační
struktury městského úřadu došla rada
města k rozhodnutí, že takto navržená organizační struktura bohužel není
pro potřeby zdejšího úřadu vhodná.
Následně došlo ke zrušení odboru
správního a rozvázání pracovního
poměru s vedoucím správního odbo-

ru Ing. Michalem Janáčkem. Členění ovšem nadále zůstává podobné,
městský úřad má v současné době
jeden odbor, a to odbor stavební
a ostatní oddělení spadají buď pod
samostatného vedoucího (ﬁnanční a sociální spolu s matrikou), pod
starostu města (investiční oddělení),

nebo pod tajemníka úřadu (místní poplatky, správa majetku, evidence nemovitostí, životní prostředí, spisovna).
V telefonních kontaktech zveřejněných
v minulém čísle Rokytnického zpravodaje nedochází k žádným změnám.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města
Zveme Vás na veřejné zasedání
zastupitelstva města, které se bude
konat ve středu 25. 8. 2004 od 17.00
hodin ve školní jídelně Základní školy
v Dolní Rokytnici (vchod jako do městské knihovny).
Program jednání:
1. Úvod, schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu, návrhové
komise a zapisovatelky
3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva města z 23. 6. 2004

4. Vstup Města Rokytnice nad Jizerou
do Vodohospodářského sdružení Turnov
5. Schválení prodejů bytových jednotek a nebytových prostor v čp. 196,
648 a 649 v Horní Rokytnici
+ schválení způsobu prodeje majetku ve prospěch České konsolidační
agentury
6. Schválení nové zřizovací listiny
DDM, zrušení dodatku č.2 ke zřizovací listině ZvŠ
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7. Zpráva o činnosti Rady města Rokytnice nad Jizerou
8. Prodeje obecního majetku (pozemky, HON)
9. Schválení závěrečného účtu Krkonoše – svazku měst a obcí
10. Plnění rozpočtu k datu 31. 7. 2004,
návrhy rozpočtových opatření
11. Schválení nové obecně závazné vyhlášky o likvidaci komunálního
a stavebního odpadu.

Fotograﬁcký projekt „Tvář našich měst a obcí na prahu XXI. století “
Státní okresní archív Semily zahájil
fotograﬁcký projekt „Tvář našich měst
a obcí na prahu XXI. století“, jehož
záměrem je zachovat podobu našich
obcí, jakou měly v tomto období.
Touto cestou proto chceme oslovit
ty, pro něž je fotografování koníčkem
a chtěli by se na projektu spolupodílet
(není honorováno), aby se obrátili přímo na městský úřad na sl. Šubrtovou
(tel.: 481 549 319), kde jim budou poskytnuty bližší informace.
Počet snímků není omezen, kolekce
by měla obsahovat zejména:
- celkové pohledy na obec, z ptačí
perspektivy nebo letecké
- pohledy na náměstí či náves, důležité ulice a prostranství
- vyhlášené i dosud nevyhlášené kulturní památky včetně zanikajících nebo

již zaniklých, technické památky, lidovou architekturu (včetně jejich zbytků
v pozdějších přístavbách), veřejné
a jinak významné budovy, každou
z více stran, popř. i její interiéry
- hřbitovy vcelku i významné hrobky
a hroby, cenná sochařská díla z jejich
výzdoby
- pozoruhodné stavby současnosti
- plastiky v intravilánu i v krajině
- krajinně významné a památné stromy
- přírodní útvary na katastru obce
Snímky mohou mít papírovou nebo digitální podobu:
- klasické barevné fotograﬁe budou
mít formát alespoň 10 x 15 cm
- digitální snímky musí být pořizovány
kvalitní technikou s rozlišením nejméně 3 milióny pixelů

OČKOVÁNÍ
PSŮ A KOČEK

4. září 2004 (1. kolo)
U Kroupů
11:00 – 11:20
náměstí
11:30 – 12:00
u Modré Hvězdy 12:10 – 12:30
Františkov – škola 12:40 – 12:50
11. září 2004 (2. kolo)
náměstí
8:10 – 8:30

PŘEDSTAVUJEME ČLENY ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Pro obyvatele našeho města jsme
připravili novou rubriku, v níž bychom
rádi představili členy nejvyššího orgánu obce – zastupitelstva. Často
se totiž setkáváme s tím, že občané
neznají mnohdy ani jména těch, kteří
je zastupují, a ani veřejná zasedání
zastupitelstva města nejsou ze strany
občanů města navštěvována ve velikém počtu. Doufáme, že tato rubrika
bude přínosem ve Vašem dalším rozhodování a pohledu na představitele
našeho města:
Naše otázka:
Jsme takřka v polovině volebního
období současného složení zastupitelstva města. V této době se dá již
bilancovat a říci, co se za tuto dobu
podařilo dobrého a v čem naopak je
třeba hledat jiná a razantnější řešení.
V čem Vy osobně spatřujete to dobré a i to špatné? Jaké jsou Vaše vize
do budoucna a na co byste se chtěl
zaměřit, změnit nebo prosadit? Co
byste městu Rokytnice nad Jizerou
do budoucna popřál?
–MŠ–

*******
Petr Kadavý

místostarosta, člen rady města, člen
komise cestovního ruchu (27 let, US-DEU)
Nacházíme se sice v polovině
volebního období, ale rád bych připomněl, že v létě roku 2003 došlo

k razantním změnám ve vedení města, které určitě každý z Vás zaznamenal. Vzhledem k tomu si myslím,
že současné vedení města je teprve
na začátku svého volebního období
a jakékoli hodnocení, či bilancování
by bylo předčasné. Předčasné by
bylo také proto, že většina zásadních věcí a problémů, které město
má a které řeší, jsou dlouhodobějšího rázu a to, jestli zvolené řešení
bylo dobré či špatné, ukáže teprve
čas.
Zásadní věcí, kterou má město
v nejbližší době před sebou, je dodržení podmínek a závazků obsažených v „Dohodě o společném
postupu a podmínkách oddlužení“
s ČKA. Tato dohoda zavazuje město
splatit ČKA částku ve výši 25 mil. Kč
s tím, že tato částka bude navýšena
o hodnotu neprodaného zbytného
majetku dle úředního odhadu, a sice
v předepsaných splátkách do roku
2008.
Současně jsme však vázáni zákonem č. 20/2004 Sb., kterým se
mění zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a který ukládá městům
a obcím, jejichž současně zastavené území je zdrojem znečištění o velikosti nad 2000 ekvivalentních obyvatel, zajistit nejpozději do
31. 12. 2010 odkanalizování a čištění
jejich odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným
podle § 38, odst. 5 vodního zákona.
V praxi to pro Rokytnici nad Jizerou
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znamená investici do kanalizační
sítě v objemu zhruba 80 mil. Kč, a to
nejpozději do 6ti let.
Z výše uvedeného je jasné, že
v průběhu příštích šesti let bude
rozpočet města natolik zatížen, že
si Rokytnice nad Jizerou nebude
moci dovolit prakticky žádné jiné
investiční akce. Řešení se nabízí
v podobě účasti na projektu „Čistá
Jizera“, který sdružuje města a obce
na Semilsku s povinností odkanalizovat do roku 2010 svá zastavěná
území a který si klade za cíl získat
peníze z dotačního programu EU
– fondu soudržnosti. Účast na tomto
projektu může městu přinést až 80%
dotací na dobudování kanalizace
a tím pádem i možnost soustředit
úsilí a ﬁnanční prostředky také na
jiné, neméně důležité oblasti, jako
je například dokončení nové územně plánovací dokumentace města,
zpracování strategie rozvoje města,
nebo vytváření lepších podmínek
pro rozvoj cestovního ruchu, což
je podle mého názoru hlavní směr,
kterým by se město Rokytnice nad
Jizerou mělo ubírat.
Co popřát městu do budoucna?
Byla by tu celá řada věcí, ale myslím, že se dá vše schovat do přání
jedné věci – a sice štěstí, protože to
budeme v následujících letech potřebovat především.

*******
Karel Vrána

člen rady města, člen komise cestovního ruchu (62 let, nezávislý kandidát
za ČSSD)
Ačkoliv jsem nevěděl, co mě vše
bude čekat, vstoupil jsem do kandidátky při komunálních volbách konaných
1. a 2. 11. 2002 v Rokytnici nad Jizerou.
Po volbách mě překvapil počet získaných hlasů od občanů. Dostal jsem příručku člena zastupitelstva obce, kde je
obsaženo vše, jak se chovat, když se
získá mandát.
Začala pracovní a veřejná zasedání
zastupitelstva, začaly připomínky od
občanů, neshody názorů zastupitelů
při jednáních veřejných, pracovních
i u piva. Po článcích vydaných v Rokytnickém zpravodaji od pana Šedého,
Černého a jiných občanů, jsem se rozhodl k demokratickému řešení situace
u nás v obci. (Poznámka redakce: hlas
pana Vrány umožnil odvolání starosty
Stanislava Šedého z funkce). Byl to
můj názor na řešení usmíření nežádoucích situací a chtěl jsem usměrnit cestu
k oddlužení města a jiných problémů.
Podle mého názoru je správné odsouzení bývalého starosty Stanislava Šedého ze trestný čin Okresním soudem
v Semilech. I když nikdo není vševěd,
aby se nedopustil omylu.
Obsazení a organizační struktura
Městského úřadu Rokytnice nad Jizerou je dobrá a mladá, která se naučí
obec řídit správným směrem. Věřím, že
je problém přinutit vyšší úřady a soudy
k rychlejšímu vyřízení věcí, o které se
požádá. Je třeba dle možností razantnějším, ale slušným postupem žádosti
vyřizovat a neodkládat na další termín.
Vize do budoucna zní – sloučit názory zastupitelů, navázat na dobrou spolupráci s TJ Spartak a nezapomenout
na spolupráci se Správou KRNAP, kde
máme nedostatek. Dále prosím občany, rekreanty, podnikatele a podniky
o spolupráci s obcí a nekoukat se jen
na sebe a své okolí, ale přidat trochu
něco pro vzhled a povinnosti obce.
Máme před sebou velký úkol vybudování vodovodního a kanalizačního
řadu. To je úkol pro každého z nás a
souvisí s ním zvýšení vodného a stočného, překopy cest, pozemků a jiných
míst. Nestačí jenom nadávat.
Chtěl bych našemu městu a jeho
občanům popřát, aby dané úkoly, které
nás čekají, s porozuměním okolí uskutečnili.

Ze šesti prvních dotázaných členů zastupitelstva nám svoje odpovědi bohužel předali jenom dva!!!

Rada města schvaluje

Školská a kulturní komise
Rada města schválila návrh na zrušení komise školské a spojení komise kulturní a redakční. Představitelé
školy se budou setkávat s představiteli města několikrát do roka buď na
schůzi zastupitelstva, nebo na schůzi
rady města. Komise kulturní a redakční bude spolupracovat na kulturních
akcích, na sestavování Rokytnického
zpravodaje, atd.
RM schválila uzavření „Dohody
o podmínkách oddlužení a společném postupu“ mezi Městem Rokytnice nad Jizerou a Českou konsolidační
agenturou a zároveň pověřila starostu
města jejím podpisem.
RM schvaluje složení komise určené pro zpracování nového územního
plánu: Ing. Petr Matyáš – předseda,
Ing. Hana Uhlířová, Ing. Pavel Setunský, Radka Slavíková, Jaroslav Nechanický a Petra Čižinská.
Rada města vzala na vědomí negativní ohlasy obyvatel Rokytnice nad
Jizerou na veřejnou hudební produkci,
kterou organizovalo občanské sdružení EREMY a která se konala v neděli
4. července na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou. Produkce byla příliš hlasitá a organizačně nebyla akce
zcela zvládnuta. Všechny tyto okolnosti
bude RM brát na zřetel při rozhodování
o povolení dalších akcí ve městě.

Veřejné zasedání MZ
– 23. 6. 04
Ing. Matyáš informoval přítomné o nutnosti jmenovat v souladu s novelou zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny zástupce Města Rokytnice nad
Jizerou, který bude zastupovat „Město“
v regionální sekci KRNAP. Podle tohoto
zákona Správa KRNAP zřizuje regionální
a vědeckou sekci, přičemž ta regionální je zastoupena pověřenými osobami
měst, obcí a podnikatelských subjektů
a vědecká sekce se zabývá odbornou
činností. Bylo jednáno i se zástupci TJ
Spartak Rokytnice nad Jizerou ohledně
nutnosti jejich zástupce v této sekci. Jako
osoba pověřená za Město Rokytnice nad
Jizerou byl doporučen a také schválen
starosta města Ing. Petr Matyáš.
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ZM schvalilo zprávu o úpravě splátkového kalendáře s TJ Spartak. ZM
schválilo na svém jednání dne 2. 10.
2002 prodej pozemků ppč. 208/5,
157/3, 205/4, 2398/1, 2398/5, 2398/6,
2398/7, 2398/9, 2398/10, 2398/11
a části ppč. 3421/1 v k.ú. Horní Rokytnice, ppč. 80, 81 – pozemky ve zjednodušené evidenci, ppč. 1005, ppč.
2000/3, 2072/4 v k.ú. Dolní Rokytnice
a ppč. 850/10 v k.ú. Rokytno v Krkonoších, a to TJ Spartak Rokytnice nad
Jizerou za cenu 6 325 510 Kč s tím,
že úhrada bude provedena v pětiletém
splátkovém období. První splátka bude
uhrazena v roce 2003, poslední splátka v roce 2007. Vzhledem k tomu, že
se celý proces uzavření kupní smlouvy
zdržel zajištěním geometrického plánu
v případě části ppč. 3421/1 v k.ú. Horní Rokytnice, dochází k uzavření kupní
smlouvy až nyní. S TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou je v současné době
předběžně dohodnuto, že splátkové
období bude zkráceno z 5ti na 4 roky,
aby byla zachována poslední splátka
v roce 2007. Dle navrženého usnesení bude kupující povinen uhradit první
splátku v den podpisu kupní smlouvy,
která musí být uzavřena nejpozději do
konce měsíce července 2004. Následující splátky jsou splatné vždy k 30. 4.
příslušného kalendářního roku.
ZM schvaluje následující podmínky
kupní smlouvy při prodeji pozemků
dle usnesení č.571 ze dne 2. 10. 2002
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou:
= úhrada kupní ceny v celkové výši
6.325.510 Kč bude provedena v těchto splátkách:
1.337.250 Kč v den podpisu kupní
smlouvy, nejpozději do 31. 7. 2004,
1.662.753 Kč
do 30. 4. 2005,
1.662.753 Kč
do 30. 4. 2006,
1.662.754 Kč
do 30. 4. 2007
= vklad kupní smlouvy do katastru
nemovitostí bude proveden po podpisu kupní smlouvy.
Zastupitelům bylo předloženo ke
schválení rozpočtové opatření č.16,
které se týká zahrnutí ﬁnančního daru
pana Sirny do rozpočtu města a rozpočtové opatření č.17, které se týká
převodu ušetřených ﬁnančních prostředků ve výši 150 000 Kč na zpracování dokumentu ÚSES (územní systém
ekologické stability) na opravy místních
komunikací. Toto rozpočtové opatření
bylo vysvětleno starostou města s tím,
že dle platných předpisů má povinnost
zpracovat tento dokument Správa
KRNAP.

Pan Jón – na jakou položku je začleněn ﬁnanční dar ze strany pana
Sirny?
Ing. Matyáš – na péči o vzhled
obce.
Ing. Matyáš – informoval zastupitele
o postupu při vstupu města do VHS
Turnov. Minulý týden na pracovním jednání byla tato problematika podrobně
projednávána i za účasti ředitelky
VHS. Dále bylo doplněno, že samotný
vstup města do VHS bude projednáván zastupiteli v průběhu měsíce srpna a odpovídající majetek, který bude
na VHS převáděn, musí být zveřejněn
na úřední desce po dobu 15ti dnů.

Diskuse:
Ing. Štěpánek – na pracovním ZM
paní Čejková uvedla, že město, i když
schválí vstup do VHS‚ Vodohospodářské sdružení Turnov), může se zároveň
pokusit žádat i o jinou dotaci. Navrhl,
aby se město samo o sobě pokusilo
získat jiný typ dotace.
Ing. Matyáš – veškeré možnosti jsou
prověřovány z jeho strany a ze strany
pracovníků investičního oddělení. Zde
nastává jeden velký problém – město
nemá zpracovanou žádnou projektovou dokumentaci. Podmínkou pro žádost o dotaci je předložení projektové
dokumentace minimálně s územním
rozhodnutím a s výsledkem výběrového řízení na dodavatele stavby z důvodu ceny díla. Jediný možný typ dotace
v tuto chvíli zůstává fond infrastruktura,
kde ovšem končí doba přihlášek v červenci tohoto roku. Město proto nemá
vůbec žádnou šanci materiály v takto
krátké době zpracovat. Např. Město Semily bude o ﬁnanční prostředky
z infrastruktury žádat, ale jsou v pokročilejším stádiu připravenosti.
Pan Jón doporučil, aby se někdo
z „Města“ pokusil získat víc informací
na regionálním odboru krajského úřadu ohledně dalších možných dotací a
zkoušet to stále dál.
Ing. Matyáš – ze strany krajského úřadu v podstatě vzešel podnět
ohledně sdružování obcí, v každém
případě z jejich strany chodí podrobné materiály ohledně dotačních titulů
a půjček. Forma půjčky je ovšem úročena a dotace ze strany EU jsou v tuto
chvíli nejdostupnější. Dává se nejvyšší
procento a uvolněné prostředky jsou
fakticky určeny na životní prostředí.
Město má možnost získat i půjčku od
ministerstva zemědělství nebo u Státního fondu životního prostředí – jedná

se však o malé procento nebo pouze
o půjčku. Navíc mělo ministerstvo vydat brožuru ohledně metodiky pro získání dotace z fondů EU, ta ovšem do
dnešního dne nebyla vydána. V tuto
chvíli lze říct, že jedinou pobídkou, která vzešla ze strany krajského úřadu,
bylo sdružení obcí, a tak získat dotace
z fondu EU.
Pan Kadavý – z uvedených informací jasně vyplývá, že by se v rozpočtu
na příští rok měla objevit vyšší částka
na přípravu projektových dokumentací, neboť lhůty pro podání přihlášek
na dotace bývají velmi krátké a je třeba, aby město bylo připraveno na co
možná nevětší počet nabízených dotací. Ing. Matyáš – samotný vstup do
sdružení VHS možná vyvolává obavy,
ale vstupuje i Jilemnice a Lomnice nad
Popelkou. Město Semily je ve vysoké
fázi připravenosti projektů, a proto
bude žádat o dotaci z fondu infrastruktura.
Pan Linek – byl jsem požádán,
abych se zeptal, jak se řeší havarijní
stav ohledně splaškové a dešťové kanalizace u objektu pana Stránského.
Ing. Matyáš – panu Stránskému bylo
již odpovězeno. Vznikl zde problém
s přepadem septiku z okolních objektů do dešťové kanalizace, kdy šachta
je umístěna na pozemku pana Stránského. Město svolalo státní dohled ze
strany životního prostředí a majitelům
byla stanovena povinnost napojit se
na městskou kanalizaci nejpozději do
konce září 2005. Řešilo se i pročištění a oprava šachty, ale zaměstnanec,
který měl opravu provést, byl panem
Stránským z pozemku vyhnán. Pan
Linek uvedl, že by město mělo více
dbát na napojování objektů na čističku, aby vydělávala peníze. Dům jeho
sousedky je vzdálen asi 8 m od kanalizace, má pouze žumpu a každému
je to jedno. Takovýchto míst je ovšem
velká spousta a náklady na připojení
v těchto případech nejsou velké.
Pan Jaroslav Černý – podporuji
slova pana Linka, neboť jsou známy
případy, kdy se šachtice páteřního vedení nachází v blízkosti objektů, které
nejsou napojeny na kanalizaci a přepadem je odpad vypouštěn do dešťové kanalizace. Jímky této kanalizace
pak páchnou. Bylo by třeba vyvinout
větší iniciativu a poslat na kontrolu
např. komisi životního prostředí.
Ing. Matyáš – že komise životního
prostředí tuto věc těžko vyřeší, neboť nemá příslušné pravomoci. Navíc např. rozbor vzorků vody stojí asi
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5.000 Kč. Tuto věc je skutečně třeba
řešit přes odbor životního prostředí
Městského úřadu v Jilemnici. Investiční úsek úřadu byl již pověřen vyvoláváním stavebních dohledů, ovšem podnět může vzejít od kohokoliv, nejen ze
strany městského úřadu.
Pan Linek – bylo by potřeba přijmout nějaké účinné opatření, např.
vyhláškou, a řešit napojování na veřejnou kanalizaci, aby bylo připojeno co
nejvíce subjektů.
Ing. Matyáš – obecně závaznou
vyhlášku ohledně této věci vydat nelze, neboť pro ni není žádné zákonné
zmocnění ani opora v současných
právních předpisech.
Pan Vrdlovec – je nutné řešit rychlost jízdy motorových vozidel přes Dolní náměstí. Občané se obávají, že se
brzy stane nějaké neštěstí v blízkosti
základní školy.
Ing. Matyáš – tato problematika
byla již několikrát projednávána radou
města, bylo uvažováno o zpomalovacích pásech, ale byl by problém s jejich instalací pro zimní období, a navíc
na tomto typu silnice je ani nelze instalovat. Na zvážení zůstává určit nižší
rychlost, např. 30 km/h. Další možností je umístění nového přechodu pro
chodce u pošty.
Pan Vrána – rozmáhá se stání vozidel na místních komunikacích. Této
skutečnosti by si měl více všímat
městský strážník. Dopravní problémy
vznikají i u Stavebnin pana Štěpánka,
kdy je zboží vykládáno na silnici. Měl
by být na tuto skutečnost upozorněn.
Ing. Matyáš informoval zastupitele, že na příštím jednání ZM se objeví
schválení výstavby kanalizace u zdravotního střediska. Jedná se o investiční akci, na kterou budou sdruženy
ﬁnanční prostředky, přičemž ze strany
majitelů napojovaných subjektů bude
poskytnuta částka ve výši 400 tis. Kč.
V tuto chvíli bylo vypsáno výběrové řízení, jehož podmínkou je i nabídnutí
dodavatelského úvěru.
Ing. Matyáš oslovil zastupitele ve
věci dalšího nakládání s majetkem
kabelové televize. V současné době je
tento majetek v pronájmu u spol. Katro Servis, ale nájem je malý. Město navíc hradí náklady spojené s elektřinou,
telefonem, apod. a po zhodnocení
bylo zjištěno, že město i přes nájemné
na provoz doplácí 20 tis. Kč. Podmínky jsou skutečně značně nevýhodné.
Požádal zastupitele, aby do následujícího jednání zastupitelstva města
zvážili možnosti dalšího využití, a to

buď formou nového pronájmu, nebo
formou prodeje. Obě varianty mají své
pro i proti. V případě nájmu by město
požadovalo nájemné ve výši cca 250
tis. Kč – ale vzniknou další problémy
s dobudováním sítě – na což město
nemá ﬁnanční prostředky. Možností
je i to, aby kabelovou televizi provozovalo město samo, ale není schopno
zajistit příslušné licence a servis. Třetí
možností je prodej tohoto majetku.
Vybudování kabelové TV stálo kolem
36 mil., ale tržní cena tohoto majetku
je dnes kolem 5 mil. Kč. Technologie
se však velmi rychlým způsobem vyvíjí
a budoucnost šíření TV signálu je ve
vzduchu.
Pan Šubrt – majetek by se měl ihned
prodat a doplnil, že na Studenově je
stále nevyužitý stožár a ﬁnanční prostředky z prodeje by šlo využít na jeho
zprovoznění pro televizní signál.

Pan Šturma – do konce roku by mělo
být jasno ohledně pokrytí Rokytnice digitálním signálem. V každém případě
tak do dvou tří let se technologie kabelové televize značně znehodnotí.
Pan Linek – pokud je tomu tak, bylo
by vhodné rychle vypsat výběrové řízení.
Pan Neumann – budoucnost je sice
šíření signálu vzduchem, ale Rokytnice
je v členití krajině a např. ani ze Studenova se nepokryje celá. Kabel nyní
v zemi je a pokud bude výhodnější forma pronájmu, budou mít občané servis až do domu.
Pan Kadavý – jedná se o velmi speciﬁcký majetek a v tuto chvíli se s ním
nedá ani nic jiného dělat.
Ing. Miloslav Votoček – signál přijímám satelitem. V roce 1999 mě to
stálo 25 tis. Kč i s českou kartou a hradím pouze koncesionářské poplatky.

V současné době lze satelit pořídit za
10 tis.Kč.
Pan Šturma – po spočítání nákladů
vychází na jednoho diváka kabelové
televize částka 40 tis. Kč, což je velmi vysoká částka. Domnívá se, že šlo
o vyhozené peníze.
Pan Hanč – propagace kabelové
televize je také „mrtvá“. Vždy usiloval
o to, aby občané měli širší informace
a byl zpracováván např. nabídkový letáček s možnými úlevami. Kabelová televize o sobě ale nedává nijak vědět.
Závěrem diskuse znovu požádal
starosta města o zvážení dalších možností nakládání s tímto majetkem.
*****

Náš rozhovor
ZEMEX, spol. s r. o.
Otázky pro Ing. Bachtíka, spolumajiele společnosti Zemex, připravila
E. Marková.
Náš rozhovor začal tentokrát netradičně, a to pozváním na projížďku
kolem pastvin a luk, které spol. Zemex obhospodařuje.
Ať jsme jeli nad studenovskými
vleky, nebo Končinami a Františkovem, všude bylo posečeno, sklizeno,
z pastvin odstraněn zbylý šťovík. A já
jsem si uvědomila, jak je tato zem.
spol. pro Rokytnici důležitá, a v tu
chvíli jsem odpustila i traktorům, které mě každé ráno budí.
Mohlo by se také stát, že kopce
kolem nás by zarostly vysokým plevelem.
Z vyprávění Ing. Bachtíka jsem připravila otázky, jejichž odpovědi by
Vás mohly zajímat.
1. Na jak velké rozloze hospodaříte, jaké problémy přináší horský
kopcovitý terén lidem i strojům?
Hospodaříme na cca 750 ha půdy.
Jelikož se jedná především o kopcovitý terén mnohdy s velkou svažitostí,
je jeho obdělávání náročné pro lidi
i stroje. Pracovníci obvykle problémy
nemají, protože jsou to lidé se zkušenostmi a vědí, že se musí pohybovat
v takovém terénu opatrně, aby nedošlo například k převrácení stroje.

2. Jakým způsobem sklizené
seno či trávu uskladňujete, prodáváte část sklizně jiným zem.
podnikům?
Sklizené luční porosty užíváme ke
krmení krav a mladého dobytka buď
přímo, nebo v konzervovaném stavu
– tj. seno a senáž v zimních měsících. Siláž je uskladněna v silážních
jámách na Končinách a v Bratrouchově. Tráva, ze které se vyrábí siláž, se usuší na seno, kterým se přikrmuje po celý rok, a uskladňeno je
v seníku v Horní Rokytnici.
3. Provozujete dva kravíny–na
Končinách a v HR.
Nyní jste získali výjimku pro výstavbu salaše pod Sachrovým
hřebenem. V budování salaší
chcete i pokračovat. Nebudou to
s menší obměnou další kravíny,
které právě ozdobou rekr. střediska nejsou?
Ne. Stavební dokumentace k zamýšlené stavbě podléhala přísnému
schvalovacímu řízení na úřadech,
mimo jiné i na odboru životního
prostředí a na Správě KRNAP. Bude
to stavba, jejíž provoz žádným způsobem nenaruší životní prostředí
a která zcela zapadne do krajiny.
Salaš bude celodřevěná, sice s ple-
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DAŇOVÝ KALENDÁŘ
ZÁŘÍ:
9.9. spotřební daň
splatnost daně za červenec
15.9. daň z příjmů
čtvrtletní záloha na daň
27.9. spotřební daň
daňové přiznání za srpen
- daňové přiznání k uplatnění
nároku na vrácení spotřební
daně z topných olejů
a zelené nafty za srpen
(pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a daň za srpen
30.9. daň z nemovitostí
splatnost 3. splátky daně (poplatníci
s daňovou povinností vyšší
než 1 000 Kč s výjimkou samostatně
hospodařících rolníků)
ŘÍJEN:
11.10. spotřební daň
splatnost daně za srpen
15.10. daň silniční
záloha na daň za 3. čtvrtletí
25.10. spotřební daň
daňové přiznání za září
– daňové přiznání k uplatnění
nároku na vrácení spotřební daně
z topných olejů a zelené nafty
za září (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí
a za září

chovou střechou, ale s takovým nátěrem, aby se nijak výrazně nelišila
od okolí.
4. Kravín v HR chcete do budoucna rušit. Jak daleko je toto
budoucno a jak bude případná
likvidace probíhat? Nezůstanou
opuštěné a chátrající stavby?
V kravíně Horal v Horní Rokytnici
jsou krávy ustájeny vazným způsobem, což nevyhovuje požadavkům
EU na welfare zviřat (možno volně
přeložit jako pohoda zvířat) ani ekologickému zákonu. Pokud chceme
dále provozovat živočišnou výrobu,
musíme těmto požadavkům a zákonům vyhovět. Na užívání tohoto kravína v HR máme výjímku do roku 2010
a po uplynutí této lhůty musíme mít
zajištěno volné ustájení zvířat. Popravdě řečeno jsme ještě faktickou
likvidaci kravína neřešili, protože se
v současné době soustředíme právě
na stavbu nové salaše a na získání
dotace na tento projekt z fondů EU,
ale rozhodně nechceme nechat objekt do budoucna zchátrat. Nabízí se
využití ho k jiným záměrům v souvislosti s agroturistikou.
5. Co bude převažovat v náplni Vašeho podnikání po dostavbě
salaší, přestanete vyrábět mléko?
Za jakou cenu mléko vykupují
zpracovatelské podniky?
Výroba mléka je složitý proces. Na
kvalitu mléka má vliv mnoho okolností, počínaje kvalitou krmiva
a konče prací lidí. Je to proces s velkými nároky na čistotu, pracovní čas
i ﬁnance. I když hospodaříme v programu ekologického zemědělství a
naše mléko má značku BIO, bohužel
končí v cisterně mlékařské společnosti, kde se míchá s mlékem z tradičního hospodářství, ze kterého se
dále zpracovávají běžné výrobky. Co
se týká cen, tak ty určují mlékárny
a my máme minimální šanci, že ceny
ovlivníme. V současné době prodáváme mléko přes odbytovou organizaci MLECOOP, která nám platí 8,60
Kč za litr mléka.
Vzhledem k těmto podmínkám ve
výrobě mléka a i vzhledem k situaci na trhu jsme se rozhodli přejít od
výroby mléka k chovu krav bez tradiční produkce mléka, tzn. k chovu
masných plemen. Tento přechod je
časově náročný a bude trvat nejméně 4 roky, než postupným křížením
krav vybudujeme nové stádo.

6. Kolik lidí zaměstnáváte, mají
Rokytničtí o práci v zem. zájem?
V současné době máme 34 zaměstnanců. Mezi lidmi o práci v zemědělství a vůbec v živočišné výrobě zájem není, jde totiž o směnný provoz,
kdy první směna začíná již ve 4 hod.
ráno. Dále je to práce fyzicky namáhavá a také nepříliš voňavá. V provozu živočišné výroby dlouhodobě zaměstnáváme i pracovníky z Ukrajiny,
kteří se nám většinou osvědčili jako
velmi pracovití a spolehliví lidé.
7. Na louce nad kravínem
v HR postávají staré, nepoužitelné stroje. Co stojí v cestě k jejich
odstranění?
Na tomto místě máme odstavené
stroje, které slouží k sezónním pracím a dále ty, ze kterých jsou ještě
použitelné díly. Místo pod střechou
pro ně nemáme.
8. Stále se mluví o nízkých dotacích státu oproti starším zemím
EU. Jsou podle Vás tyto příspěvky pro zemědělce hospodařící
v horských oblastech dostačující?
Změnilo se něco pro Váš podnik
po vstupu ČR do EU?
Výraz „dotace do zemědělství“ se
v posledních letech stal velmi zprofanovaným, a to hlavně díky záplavám,
nebo naopak suchu v různých oblastech naší země. Ovšem podnikání
v zemědělství v podhorských a horských oblastech, jako je ta naše, bez
dotací není možné. Náš podnik žádá
dotace mj. na údržbu krajiny a pohledem na kopce a stráně v Rokytnici a
okolí, kde hospodaříme, se můžete
přesvědčit, že je vynakládáme tak,
jak se má.
Se vstupem do EU se dotační politika
státu změnila. Dotace se nyní vyplácejí v jiném časovém horizontu než
dříve, což vneslo velké problémy do
ekonomiky zemědělských podniků.
Ještě v loňském roce MZe vyplácelo na jaře zálohy a v září nebo říjnu
doplatek. To se letos změnilo, zálohy nejsou, bude vyplacena až celá
částka snad v říjnu letošního roku.
Podniky zvyklé na přísun peněz z jara
byly najednou o tento příjem ochuzeny a musely svou ﬁnanční situaci
řešit různými překlenovacími provozními úvěry. Tato situace potkala i nás
a i přes všechnu proklamovanou a
medializovanou pomoc zemědělcům
ze strany bank a státu, získat úvěr do
zemědělství není nic jednoduchého.
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Faktem je, že očekávané dotace
by po vstupu do EU měly být vyšší
než v minulosti. Samozřejmě ne rovnocenné se staršími státy unie, ale
i tak jde o významné navýšení, protože na druhé starně došlo ke zdražení např. nafty, bez které bychom
nemohli podnikat. Ostatně výše dotací ze strany EU závisí na tom, jak
bude náš stát, potažmo ministerstvo
zemědělství, plnit své závazky k EU.
Ale toto není v našich silách ovlivnit.
9. Připravujete výstavbu lyž.
vleku v HR. Máte ještě další plány,
jak rozšířit své podnikání? Chcete
se více zaměřit na cestovní ruch?
Stavba lyžařského vleku závisí na
změně Územního plánu města Rokytnice nad Jizerou, který se zpracovává a hotov bude dle našich informací snad v roce 2005 nebo 2006.
Provozujeme i ubytovací služby, ale
naše ubytovna je vhodná pro méně
náročné klienty, takže ji využívají
především v zimě školy jako ubytování při lyžařském výcviku.
10. Kdybyste se mohl znovu
rozhodovat, vybral byste si opět
zemědělství?
Ano.
11. Vaše společnost má označení kontrolované ekologické zemědělství. Co to obnáší?
Obnáší to nepoužívat pro ošetření
luk a pastvin strojená hnojiva, neléčit nemocné krávy antibiotiky, nepoužívat např. pro vyvolání říje u krav
hormony, prostě hospodařit tak, jak
se dělo v minulosti.
12. V minulém Zpravodaji jste
vysvětloval situaci kolem střediska chovu dojnic – zdevast. kravína ve Františkově. Opravdu se
s tím už nedá nic dělat?
Jak jsme psali v minulém Zpravodaji, vyčerpali jsme všechny možnosti
o dohodě s vlastníkem této stavby
a jelikož nemá zájem, tak my už
opravdu nemůžeme dělat nic. Nyní
je řada na úřadech.
Děkuji Vám za rozhovor.
–EM–

Máte slovo
Vážení občané a návštěvníci Rokytnice nad Jizerou, do Vašeho města
zavítala „kultura“!
Jistě jste si mnozí všimli, že náměstí
v Rokytnici nad Jizerou bylo v neděli
4.července neobvykle rušné. Občanské sdružení Eremy se ujalo oslavy
svátku demokracie, „Dne nezávislosti“, pořádáním kulturně hudební akce,
pod názvem „Independent Day“.
Souběžně s touto akcí probíhala
v odpoledních hodinách až do večera v prostorách Gallery vernisáž „El
Monitor“, velmi šikovného pionýra,
našeho milého přítele, mladého talentovaného umělce a výtvarníka Honzy
Hrdiny. Ve spolupráci s ﬁrmou Lukeš
s. r. o. se podařilo část díla Honzy Hrdiny prezentovat pomocí počítačové
technologie přímo na náměstí.
Hlavní náplní kulturního odpoledne
bylo vystoupení dvou mladých hudebních skupin a tří nadějných DJ´s.
Hudební produkce oslovila všechny
přítomné, mladé, ale i starší spoluobčany. Zvláštní pochvala za kvalitní vystoupení patří jilemnické hardcorové
skupině „Need of Activity“ i skupině
„Agresive Tyrans“, která přijela až z daleké Světlé nad Sázavou. Vystoupení
DJ´s: „Cucu“, „Mrkvička“ a „Zoubek“

potěšilo hlavně mladší osazenstvo.
Celá hudební produkce se setkala
s kladnou odezvou a byla vyřknuta
přání na brzké opakování akce.
Další součástí kulturního programu
byla prezentace bezdrátového připojení k internetu. Občanské sdružení
Eremy si vzalo za jeden z cílů kulturně
sociálního programu rozšíření kvalitního a cenově dostupného internetového připojení mezi širokou veřejnost,
hlavně mládež. Sdružení Eremy bude
vděčně podporovat každou snahu
takových partnerů (i mediálně), kteří
nám pomohou poskytnout technologii
pro další rozvoj komunikace a kulturní
vzdělanosti obyvatel regionu.
Kulturně hudební program byl doplněn prodejem piva. Je na škodu, že
okolní restaurační zařízení nevyužily
této příležitosti a neoslovily účastníky
akce nabídkou lehkého občerstvení.
Oslava „Dne nezávislosti“ proběhla
i přes částečnou nepřízeň počasí bez
větších problémů, ačkoliv mnoho organizačních úkolů bylo řešeno až na
poslední chvíli. Propříště už budeme
vědět více a příprava a organizace proběhne bez problémů, s kterými jsme
se potýkali nyní. Doufáme i ve větší
účast především starších spoluobčanů a těšíme se na lepší spolupráci.

Děkujeme všem, kteří pomohli při
pořádání oslavy „Dne nezávislosti“:
městu Rokytnice nad Jizerou za bezplatný pronájem náměstí, ﬁrmě Lukeš
s. r. o. za názornou bezplatnou ukázku bezdrátového připojení k internetu
a virtuální prezentaci díla Honzy Hrdiny, dále oběma hudebním skupinám
a DJ´s za příjemnou a zajímavou hudební produkci, členům a přátelům
o.s. Eremy za obětavou účast a pomoc, pivovaru Amstel a Zlatý bažant
za poskytnutí výborného piva.
Občanské sdružení Eremy si klade
za úkol podporovat mladé talentované umělce a obohacovat kulturní život
v regionu Rokytnice. Proto by chtělo
opakovat podobné akce častěji. Další
kulturní program by rádo nachystalo
na konec měsíce srpna. Došlo by
k obměně hudebních skupin a žánrů,
hudební produkce by byla opět doplněna výstavou uměleckých děl a prodejem občerstvení. Zváni jsou všichni,
kteří se chtějí pobavit, odpočinout si
a odreagovat. Nebuďte líní, přijďte se
podívat!! Určitě budete příjemně překvapeni.

Za Občanské sdružení
manželé Kotenovi

SDH Rokytnice nad Jizerou
125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
v Rokytnici nad Jizerou
Rok 2004 je jubilejním rokem dobrovolných hasičů, a to
nejen v Rokytnici nad Jizerou.
Na letošní rok připadají další dvě významná výročí dobrovolného hasičstva.
4. května uplynulo 1.700 let od mučednické smrti sv. Floriana, lidového světce – patrona hasičů.
Zároveň si dobrovolní hasiči připomenou 140. výročí
založení prvního českého hasičského sboru ve Velvarech.
Počáteční kroky k organizovanému boji proti požárům
sahají do hluboké historie.
Projevovaly se v různých pravidlech, směrnicích a řádech.
V polovině 19. století se promítly i do prvních pokusů ke
konkrétní
organizovanosti

hasičů. Velký význam pro další rozvoj dobrovolného hasičstva v českých zemích znamenala pomoc členů pražského
sboru placených hasičů (byl zřízen v roce 1853), kteří měli
povoleno provádět výcvik v mimopražských sborech.

Z historie:

Roku 1879 rozhodla obec
Rokytnice n. Jiz. založit
Dobrovolný sbor hasičů
a tento též všestranně podpořit. Čestný titul „zakladatele dobrovolného sboru
hasičů v Rokytnici n. Jiz.“
náleží nesporně tehdejšímu
řediteli obecné a měšťanské
školy v Dolní Rokytnici Vilému Pohlovi, který již r. 1877
jako člen obecního zastupitelstva založení hasičského
sboru podněcoval.
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Nalezl ovšem malé pochopení pro tuto dobrou věc a
jako odměnu za jeho úmysl musel polknout nejednu hořkou pilulku: „Nepotřebujeme žádné hasiče! Takoví jsou
snad ve městech užiteční, u nás máme přece domy příliš
roztroušeny. Hasičský sbor si vyžaduje nesmírné náklady.
Při požáru si obyvatelstvo vypomůže samo a ví, jak oheň
za použití těch nejjednodušších prostředků v zárodku uhasit – oheň se jednoduše „zadupe“. Ředitel nechť si hledí
školy….“ a další nesmyslné hovory bylo slyšet.
Ačkoliv Rokytnice vlastnila již za dob našich otců stříkačku, která dělala dojem sice staromódní, dosti neforemné
bedny a za klidných časů nalezla ve starém vinném sklepě
útulek, tak podle hodnověrných zpráv se tento úctyhodný
nástroj přece jenom při požárech osvědčil a údajně pokaždé byl velmi rychle nalezen klíč od onoho sklepa. Pouhou
zlou pomluvou je tvrzení, že v dobách mírových ona prostorná bedna ke skladování brambor sloužila a bylo prý
vydáno nařízení, že každý oheň nutno tři dny předem hlásit. To je – jak řečeno – toliko
pomluva, ba skutečně bylo
možno touto stříkačkou hasit oheň za použití vody, jež
donášena byla.
Naše domovská obec
nebyla často postižena požárem, ač tehdy zvykem
bývalo svícení loučemi po
půdách a jejich uhašení se
praktikovala jednoduše jejich zapíchnutím do suchého sena.
Ovšem duch nové doby
zavítal i do našich odlehlých
končin a byly prováděny významné reformy.
Shodou okolností zachvátil v roce 1878 požár dům
čp. 49 v Dolní Rokytnici, přičemž jen s velkou námahou,
energickým vystupováním,
ba dokonce za použití násilí
byl utvořen řetěz osob pro
přísun vody, a přispěl tak k
záchraně domu.
Usedlost přes všechno
úsilí z větší části shořela a
tím se naskytla příležitost
upozornit na skutečnost, že
také v Rokytnici nelze bez
dobře organizovaných hasičů pomýšlet na účinný boj s
ohněm.
Že nyní obyvatelstvo zakládání hasičstva věnovalo přízeň
a náklonnost, vyšlo najevo již na první schůzi v lednu 1879.
Tato mohutná schůze, které se zúčastnilo na 400 osob,
zaznamenala již 162 osob, hlásících se jako činní členové.
Je třeba vyzdvihnout, že se této zúčastnili lidé všech vrstev
obyvatelstva, byly přítomné všechny významné osobnosti,
takže již předem připravované stanovy byly přijaty a také
později schváleny místodržitelstvím.
Přípravným výborem svolaná schůze dala podnět ke
sbírce pro nákup hasících prostředků a tato vynesla obnos
2 400 K, který umožnil pořízení stříkačky (dvoukolový hyd-

rofor k odkolesnění, 32m nosnost, 180 m tlakové hadice),
dále byl použit pro nutné vybavení a výstavbu hasičské
zbrojnice. Pro výcvik mužstva byl získán Rudolf Springer,
velitel trutnovských hasičů.
Je třeba hodnotit, jak se tohoto výcviku všichni bez rozdílu věku a stavu horlivě zúčastnili.
Nově založený sbor se stal členem Krkonošského župního spolku, zatímco nyní (1908) přísluší tanvaldskému
okresnímu sboru.
Dne 18. prosince 1879 prodělal mladý sbor svůj křest
ohněm, kterého se skvěle zhostil. Jmenovaného dne večer
po 7. hodině hořela na horském svahu Kotle se nacházející
bouda Čeňka Erlebacha. Východně od hořícího domu na
2,5m vzdálena stála další bouda. Při mrazu –10°C museli si zdatní obránci razit dvouhodinovou cestu sněhem a
ledem, často se propadávali až po bok do sněhu a jen
s nadlidským vypětím dosáhlo 60-70 hasičů cíle.
Podle poměrů musela být jejich činnost zaměřena především na záchranu sousedního domu, což se
také podařilo. Za jejich
obětavost sklidil sbor
urážející výroky majitele
boudy Adolfa, takže byly
záměry vůči němu zahájit
soudní řízení.
Mladý sbor se rozvíjel
víc a více, takže např. již
v roce 1891 měl 187 činných a 121 přispívajících
členů a tímto počtem se
stal nejsilnějším hasičským sborem Krkonošské župy, přesahoval
dokonce i sbory větších
měst jako Trutnova, Broumova, Ústí n. L. i Prahy
(tehdy Staré Město – bez
Josefova, Nové Město,
Malá Strana, Hradčany,
Vyšehrad,
Holešovice
a Bubny) a dosahoval
trojnásobku statistickým
propočtem
získaného
průměru větších území.
Během doby bylo postaveno několik zbrojnic
a byly zřízeny četné nádrže.
Hasící
prostředky
a různé jiné pomůcky byly
stále doplňovány, takže
sboru se dostalo značného majetku.
Také Františkov a Hranice založily vlastní oddíly, které
mají svoji vlastní stříkačku. Ve Vilémově existující tovární
sbor ﬁrmy J.W. Rieger byl roku 1907 rozpuštěn a namísto
toho bylo utvořeno pomocné družstvo pro továrnu.
Při značnějším počtu požárů byl sbor velikým přínosem,
jelikož mnohé mohlo být zachráněno, což by jinak bezesporu padlo plamenům za oběť.
Nynější stav mužstva (1908) vzrostl dále na 225, tj. na
nejvyšší stav od založení sboru.
Pramen: Adresář soudního okresu Rokytnice n. Jiz., 1908
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Sbor dobrovolných hasičů
Rokytnice nad Jizerou informuje:
Dvě družstva mužů a jedno družstvo žen se dne
19. června 2004 zúčastnilo okrskové soutěže v požárním
sportu ve Vysokém nad Jizerou. První z družstev mužů
skončilo na třetím místě, a to za dvěma vilémovskými, druhé pak na místě devátém. I naše ženy opět zabodovaly
a patří jim druhé místo za ženami z Vysokého nad Jizerou.
Je nutno zhodnotit, že i přes vyšší věkový průměr našich
soutěžících, oproti jiným družstvům, se stále daří udržet na
předních místech.
V posledních měsících školního roku
proběhla pro základní školy a kroužky
mladých hasičů výtvarná okresní soutěž
nazvaná „Požární ochrana očima dětí“.
I rokytničtí mladí hasiči malovali krásné
obrázky a soutěže se zúčastnili. Dva
z nich se umístili v rámci našeho okresu velice dobře. Byli to Salač Petr, který
skončil ve své kategorii na druhém místě a Srp Marek, který skončil taktéž ve
své věkové kategorii na druhém místě.
Oba dva obdrželi od OHS věcné ceny
a diplom, který jim předal velitel SDH
Rokytnice nad Jizerou ing. Petr Matyáš
spolu s vedoucí kroužku mladých hasičů Kateřinou Votočkovou. Náš sbor díky
jim získal čestné uznání Okresního sdružení hasičů.
V prvé polovině tohoto roku vyjížděla naše výjezdová jednotka k třinácti případům. pro Vaši informaci
uvádíme stručný přehled:
10.1. požár automobilu v garáži – Harrachov
10.1. pomoc při otevírání pokoje v domě s pečovatelskou
službou – Jablonec n. J.
29.1. dopravní nehoda – Paseky n. J.
6.2. únik oleje na vozovku – vedle jídelny Rotextile
9.2. čerpání vody ze zatopené výtahové šachty – sídliště
15.2. požár sauny – Vítkovice
17.2. únik nafty na vozovku – vedle jídelny Rotextile
10.3. únik oleje ze zaparkovaného automobilu – horní
náměstí
24.3. padlé stromy přes vozovku – silnice směr
Paseky n. J. – Vilémov
8.4. únik oleje z automobilu – uhelné sklady
15.4. neohlášené pálení roští – Rokytno
9.6. ucpaný Lapol po velkém dešti – Horní Rokytnice
14.6. čerpání vody ze sklepa po velkém dešti – letní strana
Při těchto výjezdech členové výjezdové jednotky SDH odpracovali 98,25 hodin.

Prověřovací cvičení složek IZS na objekt Domova
důchodců v Rokytnici nad Jizerou
Dne 24.6.2004 proběhlo prověřovací cvičení na rekonstruovaný objekt domova důchodců v Dolní Rokytnici.
Cílem cvičení bylo prověřit akceschopnost a spolupráci
požárních jednotek s dalšími složkami IZS, dále prověřit
a prohloubit schopnosti velitelů a vedoucích složek IZS při
společném nasazení a řízení těchto složek a seznámit příslušníky jednotek HZS a JSDH obcí a dalších složek IZS
s problematikou zásahu při požáru a evakuaci klientů v domově důchodců.

Tématem cvičení bylo zdolání požáru a evakuace ubytovaných klientů ze zakouřeného objektu. Námětem byl požár způsobený od televizoru ve společenské místnosti ve
střední části budovy 3.nadzemního podlaží, který se rychle
šíří ve vnitřním prostoru budovy. Vlivem požáru jsou zakouřeny vnitřní ubytovací prostory. Úkolem jednotek bylo
provedení zásahu za použití dýchací techniky a provedení
souběžné evakuace severního a jižního křídla v 3.nadzemním podlaží únikovými schodišti a evakuačním výtahem.
Klienty pro účel evakuace zajišťovali ﬁguranti. Poskytnutí
lékařské pomoci zraněným evakuovaným klientům zajišťovala záchranná služba. Příjezd jednotek a organizaci dopravy na místě zásahu organizovala Policie ČR a MP. Cvičení se zúčastnili JSDHO z Rokytnice n.J., Jablonce n.J.,
Harrachova, Vysokého n.J., Poniklé, Jilemnice, jednotky
HZS z Jilemnice a Semil, ZZS Jilemnice, Policie ČR a MP.
Cvičení ukázalo, že provedení takového zásahu je velmi
náročné po stránce organizace zásahu, ale klade i vysoké
nároky na zasahující hasiče. Cvičení odhalilo několik drobných chyb a nedostatků při provádění zásahu a některá
problémová místa pro provádění evakuace osob z objektu.
Za JSDH Rokytnice nad Jizerou
Ing. Petr Matyáš

Za SDH Rokytnice nad Jizerou
SMOLA Petr, VOLF Zdeněk

NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ

Sylva Hojsáková

Tel.: 481 591 180, mobil: 603 217 329
nová prodejna naproti potravinám STOP v Jablonci nad Jizerou

NABÍZÍ:
– KOVÁNÍ NA POSUVNÉ DVEŘE, PANTY, ZADLAB. ZÁMKY
– TĚSNĚNÍ, SILIKONY, PUR PĚNY, LEPIDLA, LAKY A JINÉ
– DVEŘNÍ A OKENNÍ KOVÁNÍ
– ÚCHYTKY, VĚŠÁKY, DRÁTĚNÝ PROGRAM

OTEVŘENO:
PO
7.30 – 12.00
ST
7.30 – 12.00
PÁ
7.30 – 12.00
SO – po osobní domluvě
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13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 16.00
ÚT, ČT – rozvoz zboží po okolních truhlářích

ZŠ Rokytnice nad Jizerou informují
Vážení čtenáři, předkládáme Vám základní informace
o organizaci nadcházejícího školního roku.

Školní jídelna:

p. Kateřina Neťuková
481 522 936 – záznamník

Školní rok 2004/2005 bude zahájen ve středu 1. září:
na ZŠ v Dolní Rokytnici v 8 hodin
na ZŠ v Horní Rokytnici v 9 hodin
Podzimní prázdniny: 27. – 29. 10. 2004
Vánoční prázdniny:
23. 12. 2004 – 2. 1. 2005
Pololetní prázdniny:
4. 2. 2005
Jarní prázdniny:
21. 2. – 27. 2. 2005
Velikonoční prázdniny: 24. 3. a 25. 3. 2005

ZŠ – Horní 506
Vedení školy:
zástupkyně

Mgr. Jaroslava Šanková
481 522 358

Nabízím doučování

Pro Vaši případnou potřebu ještě uvádíme tel. kontakty:
ZŠ – Dolní 172
Vedení školy:
ředitel a zástupce – Mgr. Miroslav Bouda
Mgr. Jaroslav Bulušek
481 522 764, 481 522 434 – záznamník

Soutěž o nejhezčí květinový dům
v Rokytnici nad Jizerou

matematiky a fyziky
eventuelně přípravu na studium
na střední školu.
Podmínky
po telefonické dohodě na tel.: 481523506.
Jaroslav Kobr,
Dolní Rokytnice 67

Nejhezčí květinový dům a jeho okolí:
1.místo Čechovi, Horní Rokytnice 182
2.místo Votočkovi, Horní Rokytnice 436
3.místo Dům s tajuplnou čínskou zahradou
v Horním koutě
Nejhezčí balkónový dům
1.místo Bytový dům čp. 646 a 647
Ocenění patří ale i krásnému balkónu
v Dolní Rokytnici na Letní straně 547

Na jaře letošního roku vyhlásila redakční rada soutěž
o nejhezčí květinový dům a balkón bytového domu v našem městě. Na počátku srpna proto členové RR objeli celou Rokytnici a hledali vítěze. V užším kole zůstalo
16 favoritů. Vzhledem k tomu, že možnosti „Zpravodaje“
jsou omezené – rozsahem i barevným provedením – zveřejňujeme pouze umístnění na prvních místech. Byla by
ovšem škoda neukázat, kterých 16 domů bylo do soutěže
zařazeno. Rozhodování nebylo vůbec jednoduché. Proto
jsme se rozhodli zveřejnit všech 16 favoritů na kabelové
televizi v barevném provedení.
–MŠ–

Majitelé nejhezčího květinového domu
budou odměněni.
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Společenská kronika
Životní jubilea slaví v měsících červenci a srpnu tito
naši spoluobčané včetně občanů odjinud, žijících v místním domově důchodců:
80 let
Doubková Miluše
Boudová Dagmar
81 let
Jindřišek Miloslav
Soukupová Olga
Koželský Stanislav
Prokůpková Marie
Jiroušová Olga
Holatová Miluše
Plašil František
Vojtíšková Miluše
82 let
Kavanová Milada
Jerie Jaroslav
Jebavý Zdeněk

83 let
84 let
85 let
87 let
88 let
89 let
91 let
94 let

Hamanová Marta
Kejklíčková Marie
Kmínková Vlasta
Poláková Libuše
Fischerová Anna
Urbanová Marie
Fialová Zdeňka
Rezlerová Marie
Vejnarová Vlasta
Melichová Anastázie
Adámek Josef

Dne 30. června oslavila 102. narozeniny
nejstarší občanka města
paní Marie POHOŘALÁ z Dolní Rokytnice.
Srdečně blahopřejeme

Kulturní servis
Kulturní akce

Zprávy z knihovny

20 – 22. 8. 2004 – OSLAVY 650 let první písemné
zmínky o městě Vysoké nad Jizerou
Město Vysoké nad Jizerou připravilo v rámci konání těchto
oslav velmi bohatý program, např. let balónem, několik divadelních představení v divadle Krakonoš, vyhlídkové lety
nad městem, hudební doprovodný program. V sobotu ve
22.00 hodin bude na náměstí odpálen slavnostní ohňostroj
a dle dostupných informací bude určitě o co stát.
21 8. 2004 – NÁVŠTĚVNÍ DEN HRADU NÍSTĚJKA
Tento den Vám přímo na hradě poskytnou členové Sdružení pro záchranu hradu Nístějka výklad o historii hradu a
rovněž jeho odbornou prohlídku.

Nové knihy na prázdniny – červenec a srpen:

29. 8. 2004 – 9. ročník KRAKONOŠOVA FESTIVALU
DECHOVÝCH HUDEB v Jablonci nad Jizerou
V parkovém areálu Pilišťata. V programu vystoupí: ČESKÝ RÁJ (Všeň), VĚTROVANKA (Vysoké nad Jizerou), TÁBORANKA (Lomnice nad Popelkou), KRKONOŠSKÁ DECHOVKA (Jablonec nad Jizerou) a skupina mažoretek
z Lomnice nad Popelkou. Moderuje televizní rosnička Michaela Dolinová.
22. 8. 2004 – „LÉTÁME PRO VÁS“ – 13. Krkonošská
modelářská show v Horní Branné od 10.00 – 16.00 hod.
Vystoupení vrtulníků, upoutaných leteckých modelů, tanků, tahačů, lodních modelářů, automodelářů, vystoupení
leteckých modelů, RC akrobatických modelů, obřích modelů větroňů.

Další romány:
NOTHOMBOVÁ – Můj soukromý nepřítel
HADDON – Podivný případ se psem
DEVERAUX – Navždy a věrně
KARONOVÁ – Zlaté dny v Mitfordu. Svatba v Mitfordu.
WELSH – Trainspotting
JOHNSTONOVÁ – Opuštěné nádraží
COELHO – Jedenáct minut
BERGIER – Rudý pes

19. 9. 2004 – ABECEDA HVĚZD – One man show Vladimíra Hrona od 19.30 hod. v KD Jilemnice
30. 9. 2004 – Koncert Lubomír Malý – viola, Věra Hájková – klavír od 19.30 hod v KD Jilemnice
30. 10. 2004 – ROCK HELLOWEEN – tradiční podzimní
music festival v sokolovně v Bozkově.
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Česká próza:
ŠIKLOVÁ – Deník staré paní
FRÝBOVÁ – Dvě dámy v tísni
VIEWEGH – Vybíjená
VÁŇOVÁ – Zapomeň na minulost
VALÍKOVÁ – Soukromý nebe
ZÁKOPČANÍK – Od záplav k zatmění
KUBÁTOVÁ – Na druhý pokus
KOLÁČEK – Tenkrát na východě
ŠŤOVÍČEK – Mapy končí Nordkappem

Historické a životopisné:
GORDON – Rabi
SZPILMAN – Pianista
ALLYN – Příběh 47 róninů
HERMARY-VIEILLE – Madam du Barry
FRANKOVÁ – Deník
Válečné romány, napětí:
LAMBERT – K slávě odsouzení
FORSYTH – Mstitel
COLE – Hanebná kráska
HILLOVÁ – Zamžené zrcadlo
GRISHAM – Bratrstvo
ROBERTSOVÁ – Poslední přípitek

Naučná literatura pro dospělé:
PAUNGGEROVÁ – Neznámá moc Luny v kostce
PEASE – Řeč těla
FORWARDOVÁ – Když vám příbuzní otravují život
MATĚJČEK – Co, kdy a jak ve výchově dětí
NAVRÁTILOVÁ – Narození a smrt v české kultuře
MANDŽUKOVÁ – Co jíst, když….
VENNELLS – Reflexní masáže pro začátečníky
HILLYARDOVÁ – Fotografování v kostce
TATRY A OKOLÍ – Turistický průvodce
ROHÁL – Vzlety a pády slavných českých žen
TOMÁŠEK – Únos válečné lodě
KOLLMANOVÁ – S angličtinou do světa (+ CD)

FRIEDRICH – Klobása 007 a Internet
BRASHARESOVÁ – Sesterstvo putovních kalhot. Druhé
léto sesterstva.
SMETANOVÁ – Kámošky
Naučná literatura:
Děsivá věda:
Chemický chaos
Protivné breberky
Tajuplné lidské tělo
Protivná příroda
Hry k táboráku pro malé i velké
Hry na chatu i do přírody.

Nové knihy v dětském oddělení:

Knihovna je 31.8. zavřená (porada v Semilech).

DISNEY – Medvědí bratři
ČERNÍK – Knížka pro děti od dvou do pěti
POHÁDKOVÁ ABECEDA Z ALBATROSU

Městské KINO Jablonec nad Jizerou
PROGRAM NA SRPEN 2004
*

*

*

středa 4.8. v 19.45 h.
ZLODĚJ ŽIVOTŮ
Širokoúhlý psychothriller USA/Kanada (103 min.). Zabije tě, aby se mohl stát tebou

přístupný (12)

Vstupné 55,- Kč

sobota 7.8. v 19.45 h.
TAJEMNÉ OKNO
přístupný (15)
neděle 8.8. v 19.45 h.
Vstupné 55,- Kč
Americký širokoúhlý thriller (96 min.). Spisovatel. I v tomhle povolání může jít o život. V hlavní roli Johnny Depp.
středa 11.8. v 19.45 h.
NUDA V BRNĚ
Repríza úspěšné a oceněné české smutné komedie režiséra Vladimíra Morávka (103 min.).
Komedie … navzdory osudu. Podle povídky Pavla Baďury „Standa debutuje“.

přístupný (12)
Vstupné 55,- Kč

sobota 14.8. v 19.45 h.
UMUČENÍ KRISTA
přístupný (15)
neděle 15.8. v 19.45 h.
Vstupné 60,- Kč
Americké širokoúhlé náboženské drama (127 min.) v režii Mela Gibsona. Průběh posledních dvanácti hodin Ježíšova života.
středa 18.8. v 18.00 h. !
PETR PAN
Americký širokoúhlý dobrodružný pohádkový ﬁlm v českém znění (114 min.).
Nejslavnější pohádka všech dob.
sobota 21.8. v 19.45 h.
SPIDER–MAN 2
neděle 22.8. v 18.00 h.
Americký širokoúhlý dobrodružný ﬁlm v českém znění (120 min.). „Hrdinou proti své vůli“.
Spider–Man je opět tady – v hlavní roli Tobey Maguire a Kirsten Dunst.
středa 25.8. v 19.45 h.
MAMBO ITALIANO
Francouzská komedie (88 min.). Demokracie končí na prahu každé rodiny …
Na prahu italské rodiny o to rychleji. Toto není vojna, ale život po italsku.

přístupný

Vstupné 55,- Kč

přístupný

Vstupné 65,- Kč

přístupný (12)

Vstupné 55,- Kč

sobota 28.8. v 19.45 h.
50x A STÁLE POPRVÉ
přístupný
neděle 29.8. v 18.00 h.
Vstupné 55,- Kč
Širokoúhlá americká komedie (99 min.). Představte si, že svou dívku musíte získávat každý den znovu a znovu …
středa 1.9. v 19.45 h.
JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI
Český ﬁlm režiséra Dušana Kleina (115 min.). … trochu zestárli,
ale zůstal jim smysl pro humor, sny a naštěstí i důvod k životu. Vstupné 55,- Kč
sobota 4.9. v 19.45 h.
DEN PO TÉ
neděle 5.9. v 18.00 h.
Americký katastroﬁcký ﬁlm (127 min.). Strhující podívaná od režiséra ﬁlmu Den nezávislosti.
středa 8.9. v 19.45 h.
PŘED SOUMRAKEM
Americký romantický ﬁlm (80 min.). Jednou se již rozešli, zkusí to spolu znovu?
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přístupný (12)
přístupný (12)
Vstupné 60,- Kč

přístupný (12)

Vstupné 55,- Kč

sobota 11.9. v 19.45 h.
POST COITUM
neděle 12.9. v 18.00 h.
Česká širokoúhlá erotická černá komedie režiséra Juraje Jakubiska (100 min.). Mrazivá city-komedie.
Kontroverzní, některými kritiky napadený ﬁlm o hledání lásky za každou cenu …
středa 15.9. v 19.45 h.
STRAŠIDELNÝ DŮM
Americká širokoúhlá hororová komedie (87 min.). Dokáže prodat každou nemovitost.
Ale tentokrát mu straší ve věži. Kdo vstoupí, zemře. Smíchy. Eddie Murphy v hlavní roli.
sobota 18.9. v 19.45 h.
ÚSVIT MRTVÝCH
neděle 19.9. v 18.00 h.
Americký širkokoúhlý akční zombie horor (97 min.). Až v pekle nebude místo, mrtví vyjdou na zem.

*

*

přístupný (15)
Vstupné 55,- Kč

přístupný

Vstupné 55,- Kč

přístupný (18)
Vstupné 55,- Kč

*

Ve vstupném je započítán příplatek 1,- Kč, určený ve prospěch Státního fondu pro rozvoj české kinematograﬁe. Filmy značené symbolem (12, 15, 16 …)

jsou mládeži přístupné, pro děti do 12, 15, 16 … let jsou však nevhodné. Změna programu a výše vstupného vyhrazena.
Program KINA též na adresách: www.jablonecn.j.cz, www.krkonose-smo.cz, www.kina.365dni.cz.. Telefon: 481 591 437, 481 591 106 mobil: 604 274 911.

Čtení z kroniky města:
Historie: II. díl
Vznik Rokytnice
Ve 13. století se stěhovali do zdejších pralesů Němci z Horního Slezska, z Harzu a z Franků, většinou
horníci. Bylo to v době přemyslovských vladařů Václava I., Otakara II.
a Václava II., kteří hlavně hornictví
věnovali velikou péči a vedle jiných
řemeslníků povolávali obzvláště horníky z Německa, kde bylo v té době
poměrně již na výši. Němečtí horníci
dostávali mnoho přednostních práv.
Tak za krále Václava II. v roce 1292
byl vydán majestát, ve kterém se horníkům zaručovala osobní svoboda
a ochrana jejich majetku.
Na mnoha místech bylo zjištěno
přírodní bohatství, stříbro a měď,
a tak zde v krajině hornictví rozkvetlo.
Majitelem dolů v té době byl rozvět-

vený rod pánů z Valdštějna. Mnoho
se o těchto nezachovalo z doby husitských válek (1418 – 1436). Pouze
Jan z Valdštějna sídlem ve Štěpanicích byl horlivým zastáncem katolíků
a z toho důvodů zdejší okolí utrpělo
značně válečnými událostmi. V době
masopustu r. 1424 přitáhl Žižka se
svým vojskem. Hostinné odolalo náporům útoku husitů, za to bylo však
zpustošeno daleké okolí. V Jilemnici
byl vypálen klášter, Jestřabí a Vojtěšice byly srovnány se zemí, částečně
byl zničen Jablonec nad Jizerou, Vysoké a hutě v Rokytnici.
Jan z Valdštějna byl v držení Štěpanic až do r. 1445. Jeho 4 vnuci
se v r. 1492 rozdělili o dědictví, Hynek z Valdštějna prodal pak svůj díl,
v němž byla i rokytnická oblast – Ernstovi z Újezdce a Kunic. Tento Ernst
pocházel z větvě rodu Kuniců, klesl

ze stavu panského do stavu rytířského, avšak v roce 1512 byl opět povýšen do stavu panského. Proto dal
své sídliště Újezdec v prodej a usadil se v Jilemnici. V roce 1547 založil
obec Rokytnici.
Ernst z Újezdce byl vyznáním horlivý český bratr. Zúčastnil se povstání
proti Ferdinandovi I. Byl za to souzen
a odňata mu většina majetku, který
mu však později byl dán v léno. Jeho
synovi Závišovi byl původní majetek císařem Maxmiliánem II. vrácen.
Záviš neměl mužského potomka a
panství připadlo paní Anně Křinecké
z Ronova, rozené z Újezdce.
–MŠ–

Svazek měst a obcí Krkonoše informuje
V duchu hesla „Krkonoše – hory bez hranic“, které patří k hlavním ideám
Svazku měst a obcí, je nadále rozvíjena intenzivní spolupráce s partnery na
polské straně Krkonoš.
Turistické regiony Krkonoše na
české i polské straně hor neměly
společné logo, kterým by se mohly
jednotně presentovat na veřejnosti,
v nejrůznějších tiskovinách, na propagačních materiálech a předmětech, při veletrzích cestovního ruchu. Krkonoše - svazek měst a obcí

vypsal veřejnou soutěž návrhů loga,
které bude používáno ve spojení
s názvem Krkonoše. Ze zhruba 50ti
zaslaných návrhů bylo po dlouhém
rozmýšlení a mnoha konzultacích,
do kterých byly zapojeni zástupci polské strany Krkonoš, vybráno logo: modrý reliéf hor se silue-
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tou Sněžky a oranžovým sluncem
v pozadí. Součástí je výrazný nápis
Krkonoše. Logo bylo vypracováno
i v polštině s nápisem Karkonosze.
V dohledné době bude připraven
manuál, který vysvětlí organizační
i technická pravidla pro jeho používání.

-x-x-x-x-xV souvislosti s propagačními aktivitami Krkonoš – svazku měst a obcí a
řešením alespoň částečně sjednocené
prezentace tiskovin pro veletrhy cestovního ruchu bude z iniciativy SMO
a Pracovní skupiny pro společnou
propagaci Krkonoš sestaven doporučený „graﬁcký manuál“ pro ty, kteří
vydávají vlastní propagační materiály.
A to z důvodu sladění, ale i zachování
vnitřní diferenciace propagačních materiálů, které jsou při veletrzích cestovního ruchu v Čechách i zahraničí ve
stojanech nebo v deskách na pultech
expozic, ale i samostatně distribuovány odborníkům i veřejnosti.

x-x-x-x-x-xPřipomeňme, že již v kulturně vyspělé oblasti Mezopotámie a Středomoří v období otrokářského řádu
začaly vznikat obrázkové ideogramy
(symboly pro vizuální komunikaci)
pro určitý pojem, který bylo možno
vyjádřit mluvenou řečí. Předpokladem pro přečtení ideogramu byla
znalost pojmu, který vyjadřoval.
Místní označení (navršené kameny),
značící hranice pravěkých lovišť,
vruby do stromů, barevné značky
i tetování jsou symboly, jejichž správný význam však někdy těžko chápeme. A symboly jsou v hojné míře
používány dodnes. Co jsou vlast-

ně symboly, chcete-li loga? Snaha
o graﬁcké ztvárnění, zjednodušenou
identiﬁkaci a snaha o „vyznačení loviště“.

Kulturní památka
–slasti,strasti

V nedávné minulosti se radnice
rozhodla zjistit, zda by bylo výhodné
zapsat právě druhou skupinu na seznam kul.památek. V současné době
rozhodnutí ještě nepadlo, a tak se
podívejme blíž na výhody a nevýhody takového zápisu. Už jenom proces začlenění je velmi zajímavý. Prní
vyjádření vydá Jilemnice jako úřad
s rozšířenou působností,druhé krajský úřad,třetí archeologický ústav
a rozhodne ministerstvo kultury. Majitel, pokud návrh nepodá sám, se
může pouze vyjádřit, zda s prohlášením souhlasí či ne, ale na věci to stejně nic nezmění. Od této chvíle musí

mít majitel dovolení úřadů ke všem
stavebním úpravám a to i sebenepatrnějším.
Na oplátku dostane tabulku se
státním znakem a nápisem „kulturní
památka“. Finanční výhody jsou minimální. Jilemnice vydává nad rámec
svých povinností 100 000kč a krajský
úřad má k dispozici jen několik milionů. Tolik k výhodám a nevýhodám
zápisu na seznam kult. památek.
Je hezké mít veřejně uznanou památku,ale také to je úžasně nepraktické a zatěžující.

Startovné: 10 Kč (členové KČT a TJ
Spartak Rokytnice n. J. zdarma)
Občerstvení: je možno koupit na
startu, na trati i v cíli
Důležité: na startu se seznamte
s pravidly hry na nástěnce a přesně je
zachovávejte. Přispějete tím k radostnému průběhu akce a získáte diplom
i medaili.
Ubytování: v tělocvičně Sportovní
haly v Horní Rokytnici n. Jiz. ve vlastních spacích pytlích.
HETOS: to je pro turisty zábava, při
níž každá hlídka mnoho vyhrává.
Informace:
vedoucí hry–Miroslav Kocourek
Bratrouchov č. 100
512 43 Jablonec n. Jiz.
tel: 481 591 287
předseda OKČT Rokytnice n. J.
Jan Mikulášek
Horní Rokytnice č. 163
512 45 Rokytnice n. Jiz.
tel. 481 523 492

Navštivte podzemí nejvyšší české
hory Sněžky – důl Kovárna
Od středověku pronikali do Krkonoš hledači drahých kamenů a v jejich
těsném sledu horníci. Jen pomalu vydávalo podzemí své poklady a bylo to
za cenu tvrdé dřiny, strádání i lidských
životů. Právě tady, v divočině Obřího
dolu, vznikaly pověsti o Krakonošovi
a v nitru hory můžete spatřit jeho ukryté „poklady“. Překvapí Vás, jak velké
prostory zanechali horníci po těžbě
železa, arzenu a mědi.
Na vrcholu Sněžky byl každý – dobrodružství v podzemí čeká jen na
Vás!
Doplňkové informace :
Vstup do zpřístupněného důlního
díla je u bývalé boudy Kovárna v Obřím dole. Z centra Pece pod Sněžkou
Vám bude cesta trvat asi hodinu a půl.
Na sestup do podzemí doporučujeme
teplejší oblečení (teplota okolo 7°C,
100% vlhkost). Podmínkou je pevná
obuv a věk nad 12 let. Podzemní tra-

Na jedné straně stojí kostel,jeho
zeď,kříž u domu čp. 45 a několik chalup.Na druhé radnice a čtyři kapličky.
Nejmenším společným jmenovatelem
těchto dvou skupin je jejich starobylost,zjevná krása a architektonická
jedinečnost.Ovšem rozdíl spočívá ve
výměně oken,dveří,ve způsobu prodeje nebo i odpovědnosti majitele za
budovu.Na první pohled se liší pouze
v jednom. První skupina je zapsána
na seznamu kulturní památek ČR. Ta
druhá nikoliv.

BEZPEČNOSTNÍ
SLUŽBA
příjme strážné pro střežení
staveb nebo objektů
v Rokytnici nad Jizerou.
(Strážné v důchodovém
věku, kterým nevadí noční
služba).
Tel.: 776 063 043

(JB)

Tipy na výlet:
HETOS
Hlídková etapová turistická orientační superhra
29. Memoriál pana učitele Jana
Macha
Letos jako výlet do Kořenova na nejkrásnější rozhlednu
Start: sobota 11. září 2004 od 8:00
do 9:15 hodin
Restaurace ALF v Dolní Rokytnici
(1km od nádraží ČD
Cíl: do 18:00 hodin v restauraci „Na
Buďárce“
v Pasekách n. J.
Účastní se: 3 – 5ti členné hlídky bez
rozdílu věku (např. rodiny)
Trať: délka 17 km, převýšení 600 m
Výstroj: do horského terénu.
Je třeba počítat s možností již podzimního sychravého počasí.
Vybavení pro hlídku: mapa Krkonoše – Západ 1:25 000 (prodej i na startu), tužka, poznámkový papír, balíček
první pomoci

*******
15

su dlouhou asi 250 m zvládne každý
turista, ale místy je nutné počítat s nízkým proﬁlem štoly, příkrými schodišti
a pohledem do hloubky. Zapůjčíme
Vám plášť, přílbu, čelní svítidlo a v doprovodu zkušeného průvodce budete
mít možnost si vyzkoušet práci středověkých horníků. Dozvíte se o způsobu a historii těžby tohoto významného krkonošského ložiska a možná
uvidíte i permoníky. V letošním roce je
zahájen zkušební provoz, který může
být během roku upravován. Podrobnosti a aktuální informace se dozvíte
v galerii Veselý výlet v Peci pod Sněžkou, kde je možné prohlídku předem
zamluvit. Rezervace termínu je možná
i e-mailem veselyvylet@mbox.vol.cz
nebo na telefonním čísle 499 736 130.
Prosíme pozorně si přečtěte návštěvní řád, který budete před vstupem do
podzemí podepisovat. Na místě bývalé boudy Kovárna, kde si Vás vyzvedne průvodce, je nutné být nejméně ¼
hodiny před zahájením prohlídky.

Návštěvní doba: pátek, sobota a neděle po předchozím zakoupení lístků
v informačním centru Veselý výlet ve
středu Pece pod Sněžkou.
Vstup do podzemí vždy v 10 ; 11.30 ;
13.0 ; 14.30 ; 16 hodin
Fotoaparáty a videokamery není možné z bezpečnostních důvodů sebou
brát do podzemí. Bezpečně Vám je
uschováme v našem srubu u vchodu
do štoly.
Česká speleologická společnost
Albeřice, provozovatel prohlídek
dolu Kovárna v Obřím Dole v Peci
pod Sněžkou.

******

prodejnou potravin v sídlišti (nedaleko od muzea skla), hned při vjezdu do
Anenského údolí.
Petr Bůžek – TiC Harrachtour
Turistické informační centrum
Tel. +420 481 529600

Koupím
stavební pozemek
v

Bobová dráha v Harrachově
otevřena!
– cena 1 jízdy pro dospělou
osobu činí 80,-Kč
– dítě do 140 cm stojí 60 Kč
– rodinná jízdenka – 5 jízd 300Kč
Bobovou dráhu naleznete přímo za

Rokytnici nad Jizerou.

našemu vedoucímu podaří opravit
auto. Ta bouračka taky nebyla jeho
chyba. Když jsme odjížděli, brzdy byly
ještě v pořádku. Vedoucí povídal, že
ale máme očekávat, že se na takovým
starým autě určitě něco pokazí. Asi
proto mu ho nikde nechtěli pojistit. Ale
my si myslíme, že je to skvělé auto.
Našemu vedoucímu vůbec nevadilo,
že jsme mu ho zašpinili a když bylo
vedro, vozili jsme se na zadním nárazníku.
Úplně nejlepší je, když se v takovým
autě vozí deset lidí. Vedoucí nám také
dovolil, aby jsme šoférovali, a ti, co už
se nevešli do auta, byli v přívěsu. Tak
jsme jezdili, dokavaď nám to policajt
nezakázal. Náš vedoucí je
fakt super chlapík. Teď učí řídit Tomáše.Ale už ho nechává jezdit jen na
horských cestách, kde není provoz,
ale jen náklaďáky, co vozí dřevo. Včera jsem nad Davidem vyhrál oběd,
protože jsme se vsadili jestli Joska po
tom žihadle upadne do bezvědomí
nebo ne. Joska tvrdil že je to jen vosa
a já říkal že je to sršeň a vyhrál jsem!
Vedoucí se na nás ale trochu zlobil,
že jsme měli Josku odvézt k doktorovi
hned a nečekat až omdlí.
Ale zase nás pochválil, jaký jsme
udělali skvělý nosítka ze dřeva a že

jsme se nesázeli o peníze. To ale ani
nešlo, protože jsme se ze všech našich peněz složili na pokutu proto ho
policajta. Dnes ráno všichni kluci skákali ze skal do jezera a potom měli jezero přeplavat. Ale protože já neumím
plavat a Míša se bál, že se utopí, tak
nám vedoucí dal kánoe, aby jsme se
přeplavili.
V jezeře ještě plavalo dřevo, co tam
naplavili ty povodně. Vedoucí nám ani
nedal záchranné vesty,ale nechtěli
jsme ho otravovat, protože opravoval auto. Víš co? Všichni jsme dostali
odznak za kurz první pomocí. To bylo
když se David potápěl v jezeře a pořezal si ruku. A kromě toho, já a Vláda
jsme dostali vyrážku. Náš vedoucí povídal, že to je asi otrava z toho zkaženého kuřete. On povídal, že takovou
podobnou vyrážku dostal ze stravy
ve vězení. Já jsem rád, že se odtamtud dostal a stal se našim skautským
vedoucím. Povídal, že za ten čas, co
tam byl, zjistil, jak sestát lepším. Teď
už ale musím jít.
Deme do města poslat pohledy a
koupit náboje. Neboj se o nás. Máme
se dobře.
Tvůj Víťa
P.S. Už umím házet nožem líp než
Petr!

Kobr Jaroslav
Dolní Rokytnice 428
Tel.: 736263892

ZÁBAVA:
Dopis ze skautského tábora
(Originální znění dopisu ponecháno v původním stavu, bez opravování chyb)

Ahoj mami!
Náš skautský vedoucí nám povídal,
abysme napsali rodičům, jestli jstejako viděli ty záplavy v telce a máte
o nás strach. My jsme všichni v pořádku. Jen nám to odplavilo jeden stan
a dva spacáky. Naštěstí,nikdo z nás
se neutopil, neboť jsme právě byli
na horách a hledali jsme Jožu. Víš
co, prosím Tě, zavolej Jožově mámě
a řekni jí, že je Jožo v pořádku. Teď
nemůže psát, protože má ruku v sádře.
Taky bylo super, jak jsme jezdili
v záchranářském džípu. Ale Jožu bysme v té tmě asi nikdy nenašli, kdyby
nebylo těch blesků. Náš skautský vedoucí se na Jožu hněval, protože šel
na túru sám a nikomu nic neřekl. Jožo
tvrdí, že to řekl, ale bylo to zrovna
v době toho požáru, takže ho nikdo
neslyšel. Ostatně, víš, že když naleješ benzin do ohně, že to vybouchne?
Mokré dřevo nechtělo vůbec hořet,
zato chytil jeden z našich stanů a taky
některé naše věci. Honza teď vypadá
trochu divně, ale to jen dokud mu nenarostou znovu vlasy.
Vrátíme se v sobotu, teda jestli se
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Recepty

OSMISMĚRKA
V této osmisměrce lze najít 19 druhů hub. Po jejich vyškrtání získáte tajenku – 20. druh houby. 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. Tajenku lze poslat i formou SMS, a to ve tvaru: tajenka, jméno a příjmení adresa – na číslo 724 179 727.
Správní řešení tajenky z minulého čísla:

BLANČINY PLNĚNÉ PAPRIKY

Tyto plněné papriky jsou netradičně připravovány, ale výsledek
je překvapující, jsou opravdu
vynikající. Připravíme si: mleté
maso jako na sekanou (ale bez
majoránky, maso, mletá cibule, česnek, rohlíky namočené v
mléce, vejce, sůl, pepř, v případě
potřeby lze zahustit strouhankou). V kastrolu na kousku tuku
zpěníme cibuli, na ni vložíme naplněné papriky, zalijeme vodou
tak, že nemusí být celé potopené, přidáme na čtvrtky nakrájená
2 rajčata a sušené houby. Vaříme, papriky občas otočíme. Když
jsou hotové, vyndáme a šťávu dochutíme masoxem, vegetou,
případně ještě dosolíme a dopepříme. Omáčku lze zahustit tmavou granulovanou jíškou. Do hotové šťávy papriky ještě na chvíli
vložíme. Podáváme s bramborem.

ROKYTNICE NAD JIZEROU
Výhercem se stal Tomáš Seidl, DR 332.
Srdečně blahopřejeme.

ZELŇÁKY IXINKY
Jsou vzhledově i chuťově podobné bramborákům, jejich příprava je však mnohem jednodušší: Do mísy vysypeme sáček bílého
kysaného zelí i se šťávou, zelí neproplachujeme.Přidáme 2 středně velké, jemně nakrájené cibule, asi 150 g nakrájené anglické
slaniny a asi 200 – 250g gothaje, nakrájeného na jemné kostičky,
5 vajec, hladkou mouku(více než do bramboráků), sůl, pepř. Důkladně promícháme a smažíme do zlatova na rozpáleném oleji.
Z takovéto jedné dávky je v krátkém čase připraveno poměrně
velké množství chutných zelňáků.
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Sport
Fotbal
Posledními jarními koly skončily fotbalové soutěže i v našem okrese. Jak v nich naše mužstva obstála: Nejmenší
kategorie minižáků ve skupině A po posledním místě po
podzimní časti na jaře podala lepší výkon a nakonec obsadila šesté místo. Za sebou nechala vysocké a jilemnické
B družstvo. Žáci hráli ve skupině okresního přeboru Sever, kde B mužstvo obsadilo 4. místo z devíti účastníků a
A mužstvo tuto skupinu suverénně vyhrálo. Za zmínku stojí, že stejně jako v podzimní časti, tak i v jarní – tentokráte
na našem hřišti – zvítězili žáci nad 2. družstvem tabulky
Jabloncem opět 6:0. Tímto vítězstvím ve skupině se hrálo
opět stejné ﬁnále s vítězem skupiny Jih jako v minulé sezóně. Utkání se hrálo na neutrálním hřišti v Horní Branné
před početnou diváckou návštěvou ,ve které obě mužstva
podala velmi kvalitní výkon. Z vítězství a titulem okresního přeborníka se nakonec po velmi dramatickém
průběhu radovali naši žáci v poměru 4:3.
Muži po mohutném ﬁniši v závěru soutěže neobhájil třetí
místo z loňska a skončili čtvrtí. Jejich cíl byl však vyšší.
V závěru června se muži opět tradičně zúčastnili turnaje
Rokytnic, který se tentokráte konal v Rokytnici u Přerova
netradičně v malé kopané. Přesto naši hráči i v této malé
kopané suverénně zvítězili. Všechna utkání vyhráli a mají
velkou šanci, pokud uspějí v dalším ročníku 2005, který se
koná v Rokytnici u Třebíče, získat putovní pohár nastálo.
V těchto dnech se již všechna družstva pilně připravují na
nový ročník mistr. soutěží. Žáci budou hrát vyšší, tedy krajskou soutěž. B družstvo nebude. Muži mají za cíl skončit
do čtvrtého místa a postoupit v příštím ročníku do nově
založené 1.B třídy krajské soutěže.
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Fotbalový svaz (ČMFS) vyhověl naší žádosti a přispěl
oddílu na zadrenážování hřiště částkou 200 000 Kč. Celá
akce byla uskutečněna koncen června. Zlepší se tak kvalita hrací plochy při extrémních podmínkách. Hodnota celého díla je 350 000 Kč.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Plánovaná utkání podzimní části
mistrovských utkání mužů okresní přebor
28. 8.2004
4. 9.2004
11. 9.2004
18. 9.2004
25. 9.2004
2.10.2004
9.10.2004
16.10.2004
23.10. 2004
30.10. 2004
6.11. 2004

Jivan Bělá
Rokytnice
Tatobity
Rokytnice
Víchová
Rokytnice
Bozkov
Rokytnice
Stružinec
Rokytnice
Vysoké

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Rokytnice
Roztoky
Rokytnice
H.Branná B
Rokytnice
Nová Ves B
Rokytnice
Mírová
Rokytnice
Libštát
Rokytnice

17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16.00
16:00
15:30
15:30
15:30
14:00

Turnaj Rokytnic
Letošní ročník tradičního turnaje Rokytnic v kopané se
konal v Rokytnici u Přerova. Našim fotbalistům odjeli fandit
také starosta města Ing. Petr Matyáš a místostarosta Petr
Kadavý. Fotbalisté Rokytnice nad Jizerou se jim za to odvděčili vynikajícím výkonem a v celém turnaji s přehledem
vyhráli, když si poradili se všemi svými soupeři a ve všech
zápasech zvítězili. Nejlepším střelcem turnaje se stal Jan

Brett mladší s devíti brankami. Naši fotbalisté tak obhájili
vítězství v loňském ročníku turnaje. Hoši děkujeme!
Konečné pořadí turnaje: 1. Rokytnice nad Jizerou
2. Rokytnice nad Vláří
3. Rokytnice u Přerova
4. Rokytnice nad Rokytnou
5. Rokytnice v Orl. Horách

21.8.2004 Turnaj Rokytnicka – pro amatérská družstva
místních podniků a organizací
22.8.2004 Memoriál Zbyňka Neumanna – pro družstva
mužů krajských soutěží
28.8.2004 Turnaj žen – pro družstva krajských soutěží
Turnaje pořádá TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, volejbalový oddíl, pod záštitou Města Rokytnice nad Jizerou.

Běh do vrchu
Rokytnice nad Jizerou – Dvoračky Muži C [8,5 km, 800 m převýšení]
24. 7. 2004
1.

10

Smrčka Miloš

BK Říčany

54

00:43:12.90

60

2.

40

Krupička Miroslav

Jiskra Ústí n/Orlicí

53

00:48:09.09

57

3.

43

Šír Václav

TJ Spartak Rokytnice n/Jiz.

48

00:48:52.50

54

22.

144

Špidla Vladimír

Maratonstav Úpice

51

01:17:47.80

3

Silový trojboj
Vladimír Medek úspěšně ukončil sezónu 2004 v závodech
jednotlivců. Na mistrovství Evropy masters, kat. ml. do
82,5kg, z osmi borců skončil na vynikajícím 2.místě.
Na Mistrovství Evropy se nominoval 1. místem na Mistrovství ČR.
Jiří Herber.

Volejbal
Rozpis utkání krajského přeboru I-ženy
2. 10. 2004
Lokomotiva Liberec – Spartak Rokytnice n/J
9. 10. 2004
TJ Nový Bor – Spartak Rokytnice n/J
16. 10. 2004
Spartak Rokytnice n/J – TJ Mnichovo Hradiště
23. 10. 2004
Spartak Rokytnice n/J – TJ Jablonex Jablonec n/N
30. 10. 2004
Spartak Rokytnice n/J – Tesla Stráž n/N
6. 11. 2004
TJ Rumburk – Spartak Rokytnice n/J

Ženy B [8,5 km, 800 m převýšení]

Rozpis utkání krajského přeboru II–muži
28. 8. 2004
Spartak Rokytnice nad Jizerou – Loko Česká Lípa
4. 9. 2004
TJ Mnichovo Hradiště – Spartak Rokytnice nad Jizerou
11.9.2004
Spartak Rokytnice nad Jizerou – Sokol Janov
18.9.2004
TJ Nový Bor – Spartak Rokytnice nad Jizerou
25.9.2004
Spartak Rokytnice nad Jizerou – TJ Vysoké nad Jizerou
28.9.2004
Tesla Stráž n/N B – Spartak Rokytnice nad Jizerou
2.10.2004
Spartak Rokytnice nad Jizerou – Sokol Malá Skála

1.

80

Kubrová Dagmar

Labe Triclub Hradek Králové

63

00:54:38.40

30

2.

98

Wiesnerová Lenka

Spartak Police nad Metují

69

00:57:16.10

27

3.

112

Jorová Ludmila

LK Lanškroun

62

00:59:14.60

24

Vysoké nad Jizerou - Štěpánka Muži C
[7,5 km, 450 m převýšení]25. 7. 2004
1.

22

Vácha Petr

Antikhaus Jablonec n/Nis.

54

00:33:26.80

20

2.

25

Javůrek Jiří

Jiskra Horní Maršov

48

00:34:06.10

19

3.

26

Šír Václav

TJ Spartak Rokytnice n/Jiz.

48

00:34:14.30

18

Mohelnice - Lysá hora Muži C [8,4 km, 704 m převýšení]31.7.2004

Rokytnické volejbalové dny
Na volejbalových kurtech u Pěvína probíhá letos stejně
jako v předchozích letech tradiční seriál volejbalových turnajů:

1.

23

Javůrek Jiří

Jiskra Horní Maršov

48

00:43:46.00

60

2.

30

Šír Václav

TJ Spartak Rokytnice n/Jiz.

48

00:45:00.00

57

3.

34

Krupička MIroslav

Jiskra Ústí n/Orlicí

53

00:45:39.00

54

Běh na Kozubovou Muži C [5 km, 500 m převýšení] 1.8.2004

18

1.

15

Liška Lubomír

Jiskra Horní Maršov

53

00:29:03.00

–

2.

16

Šír Václav

TJ Spartak Rokytnice n/Jiz.

48

00:29:12.00

20

3.

24

Šuška Anton

KKM Čadca

49

00:30:07.00

–

Kuželky
Skončil 4. ročník rokytnického turnaje dvojic. Naši kuželnu navštívilo celkem 130 dvojic z celé ČR i zahraničí.
Přesto, že je to kuželna „padavá“, není jednoduché zde
vždy uspět. I tak bylo k vidění několik pěkných výkonů.
Rekord Petra Hrubého z loňského roku 505 kuželek nebyl
překonán, nejblíže k němu měl hráč SKK Náchod Michal
Jirouš výkon 495 kuželek. V ženách se přepisoval rekord
Blanky Mizerové 445 kuželek hned dvakrát. Nejdříve to
byla Holubová Lucie z Neratovic výkonem 448 kuželek, ale
konečnou podobu rekordu dala hráčka Nového Boru, nyní
již německých Drážďan, Vlaďka Šťastná, a to výkonem 453
kuželek. Mezi nejlepší z rokytnických patřila dvojice Kuřina Bohumil – Novotný Zdeněk ml. a Novotný Zdeněk st.
– Gonda Jan. Konečné výsledky jsou na www.rokytnice.
com a pro zajímavost uvedeme prvních 5 míst z každé kategorie. Podle konstatování zúčastněných hráčů byl turnaj
hodnocen velmi kladně, ale čtyřdráhu by však navštívilo
dvojic daleko více.
Registrovaná soutěž začne 18. září, ještě však nepřišlo
rozlosování. Rokytnici budou opět reprezentovat 3 družstva dospělých a jedno družstvo dorostu.
Vážení sportovní přátelé,
jak se již stalo tradicí, v polovině záři bude rozehrán
7. ročník Rokytnické neregistrované ligy. Všichni v oddílu
věříme ve stejně kvalitní a bohatou účast jako v letech
minulých, abychom mohli být svědky napínavých zápasů

a neformálních setkání přátel tohoto sportu. Soutěž bude
vypsána opět pro čtyřčlenná družstva mužů a čtyřčlenná
družstva žen.
Místo: 2 dráhová kuželna Rokytnice nad Jizerou
Pořadatel: TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
oddíl kuželek
Termíny a časy: Září – Prosinec 2004
upřesnění po rozlosování
Vedení soutěže: Vedoucí soutěže: Novotný Zdeněk
Organizace soutěže: Novotný Zdeněk
Občerstvení: Novotná Eva
Technické zajištění: členové oddílu kuželek
Startovné: Družstva muži (smíšená)
2000,- Kč
Družstva ženy
2000,- Kč
Disciplíny: Družstva muži (smíšená)
4× 60 hs
Družstva ženy
4× 60 hs
Dvojice muži
2× 60 hs
Dvojice ženy
2× 60hs
Dvojice smíšené
2× 60 hs
Jednotlivci
1× 60 hs
Jednotlivkyně
1× 60 hs
Přihlášky: Písemně do 31.8.2004
(Horní 618, 512 44 Rokytnice nad Jizerou).
Telefonicky do 31.8.2004
(481 523 886, 603 572 894, 732 587 393)

Mistrovství ČR 4x 2004
V příjemném prostředí sportovního areálu U MODRÉ HVEZDY se konal 8. 8. 2004 závod MČR–FOUR CROSS.

Elite 16+
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PROKOP MICHAL
TAMME LUKÁŠ
PŘIBYL TOMÁŠ
SLAVÍK TOMÁŠ
TATARKOVIČ KAMIL
PEŠKAR JAROSLAV
HYNČICA VLASTIMIL
JIRKA MIROSLAV

Hobby 12+
AUTHOR Praha
AUTHOR Praha
Haro Katmar Team 04
GT CZECH Team
N Distribution Kona Team
SPORTON Šumperk
Remerx Manitou
Prokoprider.com

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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MAČEK JAN
TAMME KAREL
VRBA MARIN
MÁNEK DUŠAN
NOVÁK JAN
MENČÍK TOMÁŠ
ČERVENKA PAVEL
CHARVÁT ŠIMON

Miko Cycles Přerov
Bikepark
CykloservisU Tyrše
AB Extreme
TJ Favorit Brno
BMX Brno
Ostarva
N Distribution Kona Team

Město
Rokytnice nad Jizerou

ANTÉNNÍ A SATELITNÍ
TECHNIKA
PRODEJ, MONTÁŽE, SERVIS

zveřejňuje nabídku na:
prodej bytové jednotky
v čp. 648 v Horní Rokytnici

ELDO servis

HARRACHOV 342
Kontakt: p. Dostalík
Telefon: 481 529 806
605 103 127

Jedná se o bytovou jednotku označenou
č.648/I, která se nachází v I. nadzemním podlaží o velikosti 2+1. Podlahová plocha bytu
s příslušenstvím je 62,20 m2.

* měření TV /SAT signálu nejnovějším
superpřístrojem AMA 300*

Kupní cena: 279.900,-

Hit...
ČESKÉ PROGRAMY ZE SATELITU (ČT1, ČT2,
PRIMA, ÓČKO, Galaxie sport)
V DIGITÁLNÍ KVALITĚ
JIŽ OD 9.896,-Kč
(cena zahrnuje Fe parabolu 74/84, konvertor,
receiver, dekodér, dekód. karta, konektory,
kabel 20 m)
Novinka…
Dále naše ﬁrma rozšířila od 1. 6. 2004 svou
nabídku o obor
prodej a montáže kamerových
a zabezpečovacích systémů – alarmy.
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Kč

Upozornění: Bytové jednotka je obsazena
nájemníkem.
Město Rokytnice nad Jizerou je vlastníkem
bytového domu čp. 648 na stpč.1103/1 v k.ú.
Horní Rokytnice, zapsaného u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jilemnice, na listu vlastnictví č.100001.
Bližší informace lze získat na tel.
481549311, 481549316 nebo 481549319.
V Rokytnici nad Jizerou dne 20. července
2004.
Ing. Petr Matyáš
starosta města

