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Z veřejného jednání zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou, konaného 27. dubna 2005
v jídelně základní školy v 17.00 hodin.
ZM schvaluje v souladu s ust. § 84
odst. 2 písm. f) zákona č.128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, zrušení společnosti Vodovody a kanalizace města Rokytnice
nad Jizerou, s.r.o., IČ: 64827321, se
sídlem Horní Rokytnice 197, Rokytnice nad Jizerou a pověřuje radu města,
jako valnou hromadu této společnosti,
zajištěním tohoto rozhodnutí.
••••••••••••••••••••••••••••••••••

ZM schvaluje převod víceúčelového vozidla Multicar 30 FUMO, reg.
značky SMJ 55–63, včetně příslušenství z majetku spol. Vodovody a kana-

lizace města Rokytnice nad Jizerou,
s.r.o. do majetku Města Rokytnice nad
Jizerou, a to formou daru a zároveň
pověřuje starostu města Ing. Petra
Matyáše přípravou a podpisem darovací smlouvy.

Prodeje obecního majetku:
Horní Rokytka, s.r.o. – Stavební
komise provedla místní šetření ve věci
plánovaného prodeje části pozemku
ppč. 3262/1 v k.ú. Horní Rokytnice
za účelem vybudování 10ti parkovacích stání pro bytový dům Rokytka.
V rámci schvalování záměru prodeje
zastupitelstvem města byla dána pod–1–

mínka, že budou v terénu na základě
geometrického plánu vytyčeny lomové body prodávané části pozemku.
Stavební komise na základě místního
šetření souhlasí s odprodejem pozemku s hranicí rovnoběžnou s terasou ve
vzdálenosti 530 cm od deﬁnitivního
líce budovy (terasy). SK požaduje provést optické oddělení parkoviště od
komunikace.
Usnesení:
ZM schvaluje prodej části ppč.
3262/1 v k.ú. Horní Rokytnice dle
geometrického plánu za účelem vybudování 10ti parkovacích stání pro
bytový dům Rokytka, a to spol. Horní

Rokytka, s.r.o., Újezd 600/1, Praha 5,
IČ: 27168336, za cenu 600.000,- Kč
a za podmínky, že hranice pozemku
bude rovnoběžná s terasou ve vzdálenosti 530 cm od deﬁnitivního líce budovy (terasy).
••••••••••••••••••••••••••••••••••

Kavan Miroslav, HR 29 – na základě usnesení ZM ze dne 30.6.99 měl
žadatel doložit GP k prodeji části ppč.
1896 k.ú. HR (přístupová cesta). Nyní
byl dodán GP na zřízení věcného břemene. Se zřízením věcného břemene
přístupu SK doporučuje rovněž souhlasit.
Usnesení:
ZM schvaluje zřízení věcného břemen přístupu přes ppč. 1896 v k.ú. HR
ve prospěch čp. 29 v Horní Rokytnici,
Rokytnice nad Jizerou.

Prodej technologie VHS
Turnov „D“
Ing. Matyáš – usnesením ZM č.454
ze dne 25.srpna 2004 byl v souvislosti se vstupem města do Vodohospodářského sdružení Turnov schválen
záměr převodu tohoto vodohospodářského majetku do VHS Turnov formou
prodeje. Záměr byl v souladu s § 39
odst. 1) zákona o obcích zveřejněn
na úřední desce. V této fázi je ovšem
třeba schválit v návaznosti na schválený záměr konečný převod majetku
do VHS Turnov. Příjem z prodeje výše
uvedeného majetku města VHS Turnov by měl být zpětně poskytnut VHS
formou investiční dotace, která bude
přednostně použita na realizaci investičních akcí na území města Rokytnice
nad Jizerou. Stejným způsobem by
měl být VHS zpětně poskytnut výnos
města z pronájmu ČOV a páteřního
řadu kanalizace ve výši 600 000,- Kč
za rok 2005. Pronájem tohoto majetku byl schválen RM 21.3.2005. Návrh
smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města obdrželi zastupitelé jako přílohu k předkládací
zprávě. Příjem z prodeje výše uvedeného majetku a výdaj na poskytnutí
investiční dotace ve výši 336 602,-Kč
byl již schválen a je zahrnut v rozpočtu
na rok 2005. Příjem z pronájmu ČOV
a páteřního řadu kanalizace v celkové
výši 600 000,- Kč a zároveň i výdaj na
poskytnutí investiční dotace v té samé
výši je třeba formou rozpočtového
opatření zahrnout do rozpočtu 2005.
Rozprava:
Ing. Štěpánek – který majetek byl
součástí prodeje, který je v pronájmu
a který byl darován VHS Turnov.

Ing. Matyáš – součástí daru byl
veškerý vodohospodářský majetek.
Z něj ovšem byla vyjmuta samotná
čistička odpadních vod a páteřní řad
kanalizace. Na tento majetek byla
v minulosti poskytnuta dotace a bezúročná půjčka od Státního fondu
životního prostředí ČR. V tuto chvíli
nemá Město vyjádření od SFŽP, že by
byl krok právně správný, ačkoliv dle
předběžných jednání by tento převod
možný byl. Druhým problémem je, že
čistička odpadních vod je v současné
době stále v zástavě u České konsolidační agentury a bude tomu tak do
doby úplného splacení dluhu, tj. do
roku 2008. Páteřní řad a ČOV byla
tedy VHS pronajata. Součástí prodeje
je pouze technologie vodojemu Horní
Ves a úpravny Huťský potok, jak bylo
předloženo na tomto jednání.
Ing. Štěpánek – jakým způsobem
bude vyúčtováno nájemné ve výši 600
tis. Kč za tento majetek a kolik bude
ze strany VHS Turnov v letošním roce
investováno v Rokytnici nad Jizerou.
Ing. Matyáš – tento nájem Město
vlastně vrátí formou investiční dotace
zpět VHS Turnov. V letošním roce dle
schváleného rozpočtu VHS má být
v Rokytnici investována částka 1,5 mil.
Kč + další provozní náklady (výměna
vodoměrů, údržba vodojemů, apod.),
což by v součtu mělo činit něco přes
2 mil. Kč. Takovouto částko si např.
Město v minulých letech do vodovodní a kanalizační sítě nemohlo dovolit
investovat.
Usnesení:
ZM schvaluje prodej majetku města: technologické části přečerpávací
stanice (vodojem Horní ves), technologické části úpravny vody (úpravna
Huťský potok), za cenu dle odhadu
v celkové výši 336 602,- Kč bez DPH
Vodohospodářskému sdružení Turnov, IČ: 49295934 a pověřuje starostu
města ing. Petra Matyáše podpisem
kupní smlouvy.
ZM schvaluje poskytnutí investiční
dotace Vodohospodářskému sdružení Turnov, IČ: 49295934, ve výši
936.602,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města.

Bezúplatný převod rozšířené
místní komunikace od spol.
Horní Rokytka, s.r.o. „E“
Starosta města informoval zastupitele, že v souvislosti s výstavbou Villa
domů Rokytka v Horní Rokytnici bylo
městem Rokytnice v rámci územního řízení požadováno po investorovi
rozšíření přiléhající komunikace ppč.
3262/1 v k.ú. HR na náklady investo–2–

ra s tím, že tato stavba bude po provedení převedena do majetku města.
Rokytnice. V současné době je stavba
dokončena, zkolaudována a je možné
ji převést do majetku města.
Usnesení:
ZM schvaluje přijetí daru „rozšíření
komunikace na pozemku ppč. 3262/1
v k.ú. Horní Rokytnice“, zkolaudované
vydaným kolaudační rozhodnutí čj.
SÚ: 676/04/2Pr-330, od společnosti
Horní Rokytka, s.r.o., IČ: 27168336,
do vlastnictví Města Rokytnice nad Jizerou a pověřuje starostu města podpisem předmětné darovací smlouvy.
••••••••••••••••••••••••••••••••••

ZM schvaluje prodej nebytové jednotky č. 275/102 v objektu čp. 275
v Horní Rokytnici za cenu 80.000,- Kč
kupujícímu Ing. Janu Kubíčkovi, bytem Horní Rokytnice 668, Rokytnice
nad Jizerou.

Hospodaření města:
ZM schvaluje ukončení ekonomické činnosti města Rokytnice nad Jizerou ke dni 31. 3. 2005, a to z důvodu
značného úbytku majetku města určenému k provozování ekonomické
činnosti, ke kterému došlo v důsledku nedobrovolných dražeb a prodejů
majetku uskutečněných v předchozím
období, dále pak z důvodu, že ostatní
ekonomické činnosti neprovádí Město
za účelem zisku, ale za účelem získání
ﬁnančních prostředků na údržbu předmětného majetku.
••••••••••••••••••••••••••••••••••

Členové ZM obdrželi zprávu ohledně provádění zimní údržby v sezóně
2004/2005, která byla prováděna těmito subjekty: spol. ROTES, s.r.o. Rokytnice nad Jizerou, spol. ZEMEX, s.r.o.
Rokytnice nad Jizerou, Josef Josífko,
Františkov, Drobné služby města, Firma Nosek, Sklenařice – frézování, Firma Schrötter a spol. Globus. Celkové
náklady na zimní údržbu v součtu činily 1.950.633,- Kč. Tato částka představuje uhrazené faktury dodavatelských
ﬁrem. Nezahrnuje náklady Drobných
služeb města, tj. spotřebu pohonných
hmot a mzdové náklady. V položce
místní komunikace byla v rozpočtu vyčleněna částka 2.710.000,- Kč. Z toho
na zimní údržbu 2005 bylo plánováno
1.200.000,- Kč. Na opravy komunikací
v roce 2005 tedy zbývá: 759.367,- Kč.
Je ovšem třeba předpokládat i náklady na počátek zimní údržby v sezóně
2005/2006 v částce cca 200.000,- Kč
a dále s opravou místní komunikace
po provedení kanalizace u zdravotního
střediska ve výši dalších cca 200.000,Kč. Ing. Matyáš konstatoval, že zbývající částka zdaleka nemůže stačit na

opravu všech místních komunikací,
obzvláště po tak náročné zimě.
Rozprava:
Ing. Štěpánek – jsou uváděné
částky včetně nebo bez DPH a bylo
s navýšením DPH počítáno při tvorbě
rozpočtu pro rok 2005?
Ing. Matyáš – částky jsou včetně
DPH a při tvorbě rozpočtu bylo samozřejmě počítáno s navýšením o 14 %.
Těžko lze ale dopředu odhadnout
skutečné náklady na zimní údržbu.
Zastupitelé by měli hledat cesty, aby
provádění zimní údržby fungovalo
lépe. V současné době jsou každoročně uzavírány smlouvy s třemi ﬁrmami
a každoročně se obnovují. Tyto ﬁrmy
pak cítí určitou nejistotu, a proto neinvestují do obnovy techniky, která je
v současné době nedostatečná, což
ukázala i letošní zimní sezóna. Např.
frézování bylo objednáváno u ﬁrmy
Nosek Sklenařice, neboť v Rokytnici
je fréza pouze jedna. a to již zastaralá.
Podobný problém např. řeší v Jilemnici. Mělo by být vypsáno výběrové řízení na provádění zimní údržby na delší
časový úsek, cca na období 5ti let,
aby ﬁrma měla určité záruky a mohla
investovat do potřebné techniky. Pokud by byla smlouva uzavřena na období 5ti let, cena díla v součtu se zcela
jistě dostane nad 2 mil. Kč a bude třeba vypsat výběrové řízení dle zákona
o zadávání veřejných zakázek, což je
poměrně časově náročné. Z toho důvodu je třeba zvolit cestu v co nejbližší
možné lhůtě.
Pan Jón – nestálo by za zvážení
poptat se u okolních měst, jak tuto
věc řeší?
Ing Matyáš – ve Špindlerově Mlýně má město samostatné technické
služby (jedná se o společnost města), která má ovšem vlastní techniku.
V Rokytnici nad Jizerou by byl problém s investicí do potřebné techniky.
V Harrachově provádí zimní údržbu
společnosti ADOS a ve smlouvě má
sjednán roční paušál, bez ohledu na
náročnost zimní údržby. Tato cesta řeší jistotu ﬁrmy, která je poměrně
dobře vybavena sněžnými mechanismy. V každém případě stojí Harrachov zimní údržba více než v Rokytnici
nad Jizerou.
Pokud by bylo výběrové řízení vypsáno, byl by přesně uveden rozsah
práce, počet km komunikací, časové
podmínky a pořadí sledů, podmínkou
by byla jistě i kvalitní technika. Pokud
by byla vybrána jedna ﬁrma, byly by
sjednány přesné smluvní pokuty, ale
hlavně by tato ﬁrma mohla mít i dispečinkovou funkci, kdy by si lidé se
svými dotazy, požadavky či stížnostmi
mohli obracet přímo na ni. Z města by

pak odpadla určitá funkce prostředníka.
Pan Stober – je třeba, aby vybraná
ﬁrma byla z místa, už kvůli časovým
prodlévám, ale i z důvodu znalosti
místa a terénu.
Ing. Matyáš uvedl, že doufá, že
se výběrového řízení zúčastní především místní ﬁrmy, neboť zázemí musí
být v dosahu Rokytnice. Podmínkou
ovšem zůstává, aby ﬁrma disponovala
moderní a výkonnou technikou. Dost
tedy bude záležet na textu výběrového řízení.
Pan Jón – tímto problémem se
např. zabývala Krajská správy údržby
silnic, kde se dostali do stejných problémů a řešili smluvní vztahy na delší
časová období.
Pan Stober – výběrovým řízením se
nic nezkazí, třeba z něho vzejde něco
přínosného nebo také vůbec nic. Je
tu spousta otevřených otázek, např.
kdo by měl tu novou techniku koupit,
jestli Město nebo vybraná ﬁrma, atd.
Cíl je zkrátka takový, aby byly silnice
protaženy a ráno mohl každý občan
odjet autem a druhou věcí je, kdo tu
silnice protáhne. Druhým problémem
je, jakou techniku je třeba pořídit, jestli
stačí traktor nebo raději Unimog. To
už je ekonomická stránka věci. Doporučuji, aby to byla ﬁrma místní, neboť
Rokytnici nejlíp znají místní lidé. Ať to
nedopadne jako s popelnicemi.
Ing. Gebrt – nebránil bych se ani
tomu, aby Rokytnice byla rozdělena
na tři úseky. Např. ve Františkově toto
probíhá bez problémů.
Ing. Matyáš – lepší a jednodušší je
vybrat pouze jeden subjekt. Vzhledem
k tomu, že žádná ﬁrma nemá sama
o sobě tolik techniky, je zde velký
předpoklad, že i tak spolu spolupracovat budou.
Ing. Procházka za městský úřad –
jsou dvě možnosti výběrového řízení. Jednak lze vypsat výběrové řízení
s přesnou deﬁnicí záměru i s přesně
udanou cenou. Další možností je vypsat něco jako záměr, kdy přihlášené
ﬁrmy deﬁnují, jak si to představují, následně bude vybrán nejlepší nápad,
který bude základem pro podmínky
výběrového řízení a ﬁrmy uvedou
cenu, za kterou ho zrealizují. Z důvodu termínů, časové náročnosti i technické náročnosti velkého výběrového
řízení Ing. Procházka doporučil, aby
byl vypsán první typ výběrového řízení, neboť druhou variantu nebudou
schopni zvládnout do nadcházející
zimní sezóny.
Ing. Štěpánek – je nutné, aby bylo
vypsáno velké výběrové řízení, když
jde vlastně o opakovanou činnost,
která navíc trvá cca 4 měsíce v roce?
Ing. Procházka – tomuto kroku se
nelze vyhnout a je plně v souladu se
–3–

zákonem o zadávání veřejných zakázek a v případě obejití existují sazby
v trestním zákoníku.
Ing. Jína doporučil vypsat výběrové řízení druhého typu a tím pádem
nechat toto rozhodnutí až na zimní sezónu 2006/2007.
Ing. Matyáš a pan Kadavý – aby
mohlo být výběrové řízení připraveno,
je třeba znát názor zastupitelů, zda-li
s tímto krokem souhlasí. Na následující jednání ZM připraví zadání výběrového řízení a bude předloženo k nové
diskusi. Další možností je i svolat pracovní jednání zastupitelstva pouze za
účelem projednání tohoto textu.

Různé:
Záměr zřízení informačního centra v budově městské radnice, přemístění ordinace dětského lékaře
Starosta města informoval ZM o potřebě zřídit v Rokytnici MIC (městské
informační centrum). Jako nejreálnější
a nejvhodnější varianta se nakonec
ukázalo zřízení MIC v přízemí radnice se vstupem od hlavního vchodu
v místě současného sociálního oddělení. Umístění MIC v budově radnice je
vhodné především z hlediska umístění
v centru, atraktivnosti objektu radnice, ale také z důvodu organizačních
(suplování odboru cestovního ruchu,
komunikace zaměstnance MIC s úřadem, využití počítačové sítě a internetu, …). Kancelář MIC by zároveň
mohla sloužit jako „recepce“ městského úřadu. Sociální oddělení včetně
matriky by byly přemístěny do prostor
dětského lékaře, které jsou prostorově lépe vyhovující a kde by mohly být
zřízeny i v současné době chybějící
přepážky pro styk s občany (z důvodu
bezpečnosti sociálních pracovnic).
Tato varianta však vyvolala otázku,
kam přemístit pro město potřebnou
ordinaci dětského lékaře. V souvislosti
s tímto je nutné si uvědomit, že je ve
městě nutné pro zajištění zdravotních
služeb vyhovující zdravotní zařízení ve
vlastnictví města, kde nehrozí změna
využití prostor k jiným účelům, například při změně majitele objektu, odchodu lékaře do důchodu atd. Dětská
ordinace v budově radnice je nevhodná i co se týká špatného přístupu bočním vchodem, absence plochy pro
odstavení kočárků atd.
Původně bylo navrhováno řešení
přemístit tuto ordinaci do prostor v přízemí kulturního domu. Tato varianta
se však setkala s názorem kulturní komise, že přízemí kulturního domu by
mělo být využito pro „kulturní využití“
např. výstavní síň, knihovnu, atd., což
je v jistém slova smyslu i názor správný. Navíc by zbudování prostor dětské
ordinace poměrně značně ovlivnilo

a zkomplikovalo možnosti využití a navržení vhodného dispozičního uspořádání ostatních prostor v přízemí
kulturního domu pro účely „kulturní“.
Vzhledem k těmto skutečnostem byly
dále prověřeny a navrženy ke schválení tyto dvě varianty pro přemístění
dětského lékaře.
– První variantou je umístění ordinace dětské lékařky v přízemí základní školy na náměstí se samostatným
vstupem z prostoru mezi kinem a školou s možností zbudování přístřešku
pro parkování kočárků. V této části
školy se nachází nevyužívané prostory
bývalé třídy a skladu CO v ploše cca.
90 – 100 m2. Tato varianta byla konzultována a schválena ředitelem ZŠ.
Prostory by se musely stavebně a dispozičně upravit. Výhoda této varianty
je umístění ordinace v centru města.
– Druhou variantou je umístění dětského lékaře do prostor bývalé družiny v Základní škole v Horní Rokytnici.I tato varianta byla konzultována
a schválena ředitelem ZŠ. Nad využitím těchto prostor pro tyto účely jsme
původně vůbec neuvažovali, protože
je má v nájmu Masarykova nemocnice
Jilemnice za účelem zřízení chirurgické ambulance. Tyto prostory má nemocnice v pronájmu již od září 2003.
Vzhledem k tomu, že město nemá
jiné prostory pro přemístění ordinace
dětského lékaře ve vlastních objektech a vzhledem k tomu, že by mělo
ponechat využití městských objektů
především pro řešení vlastních potřeb, navrhuji v případě schválení této
varianty vypovědět nájemní smlouvu
a prostory využít pro ordinaci dětského lékaře. Budova se nachází v dobře
přístupném místě, ordinace bude mít
samostatný vstup s možností parkování kočárků a bude provozně zcela
oddělena od provozu školy. Pro tuto
variantu hovoří i fakt, že v prostoru
u bývalé betonárky má být v letošním
roce postavena chirurgická ambulance ﬁrmou Medical – MUDr. Černý,
takže město o tuto lékařskou službu
nepřijde.
Obě varianty byly konzultovány
s MUDr. Soukupovou, která se z důvodu lepší dostupnosti přiklání spíše
k variantě první, ale není zásadně ani
proti variantě druhé. Ze strany ředitele ZŠ pana Boudy byly obě varianty
odsouhlaseny a přivítány především
z důvodu přítomnosti dětského lékaře
přímo v budově školy (pro případ úrazu v tělocvičně apod.).
Usnesení:
ZM schvaluje záměr zřízení turistického informačního centra v přízemí
radnice.
ZM schvaluje záměr zřízení ordinace dětského lékaře v budově Základní

školy v Dolní Rokytnice 172, Rokytnice nad Jizerou.
••••••••••••••••••••••••••••••••••

Založení Sdružení Města a podnikatelských subjektů v cestovním
ruchu:
Ing. Gebrt – kdo bude členem
sdružení a jaká bude mít práva a povinnosti.
Pan Kadavý – toto je zhruba popsáno v předložených stanovách.
Členem sdružení může být kdokoliv,
kdo podniká v cestovním ruchu. Je
možné, že v první fázi bude sdružení
svým členům přinášet spíše méně výhod, ale ty se ukáží časem. Jde o snahu koordinovat podnikatele a sdružit
ﬁnanční prostředky z různých oborů
turismu, neboť je tu velká šance na
získání dotace, tím pádem lze cíleně
do Rokytnice nalákat větší množství
návštěvníků a zvýšit návštěvnost především v letním období. Jedním z cílů
je i slevový systém, kdy výhody pocítí
opět návštěvníci bydlící u členů sdružení. Na podzim probíhala setkání
mezi Městem a místními podnikateli
a většina z nich prozatím svoji podporu přislíbila slovně a s pěti byla
uzavřena tzv. partnerská smlouva. Ta
představuje určitou členskou základnu a pro registraci sdružení je dostatečná. Po vlastním založení sdružení
budou další vytipovaní podnikatelé
písemně obesláni a přizvání na přednášku, která bude mít za cíl přesvědčit je o výhodách sdružení a vstupu
do něj. Nejvýznamnějším partnerem
v tomto sdružení je TJ Spartak.
Usnesení:
ZM schvaluje dle § 84 odst. 2 písm.
f) zákona č.128/2000 Sb., o obcích,
založení „Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou“ ve
smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, a zároveň schvaluje
účast Města Rokytnice nad Jizerou
v tomto sdružení.
ZM schvaluje znění stanov „Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou“ a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem
návrhu na registraci tohoto sdružení.

Diskuse:
Pan Vrána – jak je to v současné
době s infokanálem kabelové televize.
Ing. Matyáš – kvalita tohoto kanálu
není nejlepší a je i předmětem častých
stížností místních občanů. Se společnosti Katro Servis, s.r.o. bylo i o této
věci jednáno v tom smyslu, že úroveň
je špatná, programová skladba nevyhovující a technické vybavení zastaralé, ale prozatím s žádným výsledkem.
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Jednatel společnosti o personálních
změnách neuvažuje. K jednání byl přizván i pan Petráň z Františkova, který
se v tomto oboru pohybuje a rozumí
mu, ten i nabídl svoji pomoc při modernizaci infokanálu. Jednatel společnosti pan Šír stále operuje s tím, že
stávající pracovník nespravuje pouze
infokanál, ale je i servisním technikem,
a na první věc mu nezbývá čas. Na návrh města, že by pracovníka propustil
a o jeho mzdu by byl navýšen nájem
s tím, že by toto zajišťovat někdo na
smlouvu s Městem, pan Šír nepřistoupil. Mezitím pan Petráň vytvořil projekt,
který by kvalitu infokanálu zlepšil. Je
jasné, že infokanál by měl spravovat
někdo, kdo má povědomí o akcích
v Rokytnici nad Jizerou a bude mít
k práci iniciativnější vztah.
Ing. Gebrt – např. na teletextu jsou
dva roky staré údaje.
Ing. Matyáš – technické vybavení je staré a na dovybavení moderní
technikou by připadl náklad 200tis.
Kč. Návrhů na zlepšení je ovšem velká
spousta, ať už z projektu pana Petráně, tak i ze schopností plynoucí z fundovanějšího pracovníka, než dosud.
Pan Hanč uvedl, že se pokusí o této věci s panem Šírem jednat a přesvědčit o personální změně.
Ing. Matyáš – v současné době
spol. Katro Servis převzala i službu
internetu a nabízí ji za poměrně výhodných podmínek. V minulosti tato
služba využívána nebyla především
z důvodu vysoké ceny. Nyní je zaznamenán veliký ohlas, a proto bylo radou města rozhodnuto snížit i samotné připojovací poplatky na kabelovou
televizi, a to na 1.000,- Kč v případě
domácnosti a 2.500,- Kč v případě
podnikající osoby.
Dotaz ze strany přítomné veřejnosti zazněl ohledně informační tabule v Rokytně, která je ve velmi špatném
technickém stavu, a dále ke stavu silnice II. třídy vedoucí Rokytnicí od náměstí ke Kroupům. Bylo navrženo podat trestní oznámení na majitele této
silnice, neboť dochází k poškozování
vozidel. Majitelem chodníků je Město
a silnice Liberecký kraj a při protahování ho odklízejí na chodník a zimní
údržbu chodníků musí platit Město.
Ing. Matyáš – majitelem silnice II.
třídy je Liberecký kraj a v případě odklízení sněhu je to spíše oboustranný
podnět. V případě špatného stavu této
komunikace je s Libereckým krajem
soustavně jednáno. V minulém roce
bylo jednáno s panem Machem a po
volbách do zastupitelstva kraje má
tento resort ve správě pan Richter. Prozatím ovšem z Krajského úřadu nepřišla úplně pozitivní odpověď. Hlavním
uváděným důvodem je nedostatek
ﬁnančních prostředků a to zejména

s ohledem na náročnou zimní údržbu.
Informace jsou ale takové, že si Liberecký kraj bude brát úvěr od Evropské
investiční banky na generální opravu
silnic v kraji, ale v Rokytnici je prozatím přislíbena pouze částečná oprava
frézováním a úsek 500 m souvislého
povrchu. To samé se samozřejmě týká
i úseku na Rezek, kudy např. vede
část sítě cyklistických stezek. Pan
Richter byl i do Rokytnice pozván, ale
prozatím toto pozvání odmítl, neboť
pochází z Jilemnice a tuto oblast zná.
Pan Šubrt doporučil označit všechny
díly barvou, aby auta mohla včas reagovat.
V případě zmíněné informační tabule (výlepové plochy) v Rokytně – tato
je určené k úplné likvidaci, neboť se
nenachází na pozemku města. Nová
tabule by měla vzniknout v blízkosti
Horního náměstí. Od počátku minulého roku jsou tyto cedule v pronájmu
u spol. RENGL, s.r.o. Liberec, která
měla do konce dubna 2005 provést
úplnou výměnu všech cedulí. Ačkoliv
byl tento úkol zahájen, nepodařilo se
termín ze strany společnosti dodržet
a bude jí vyúčtována smluvní pokuta.

Z veřejného jednání zastupitelstva města Rokytnice n. J.,
konaného 25. května 2005 v jídelně základní školy v 17.00 hodin.
Starosta města informoval přítomné
zastupitele, že do Vodohospodářské
sdružení Turnov nově přistoupí obec
Líšný. Dle stanov VHS Turnov musí být
přistoupení nového člena do svazku
schváleno všemi zastupitelstvy členských obcí a měst
Usnesení:
ZM souhlasí se vstupem obce Líšný do Vodohospodářského sdružení
Turnov, dobrovolného svazku obcí, od
1. 7. 2005.

Prodeje obecních pozemků:
ZM schvaluje prodej části ppč.
2107/1 v k.ú. HR panu Vladimíru Braunovi, HR 639 a Jaroslavu Jiřičkovi, HR
545 za cenu 700,- Kč/m2 a za podmínek uvedených v usnesení č. 617 ze
dne 27. 4. 2005.

Výběr varianty v případě
převodu pozemků od
Státního statku Kovársko
Ing. Matyáš – Město má tři možnosti, a to buď trvat na bezúplatném
převodu těchto stavebních parcel, kdy
kladný výsledek není zaručen, nebo
může pozemky odkoupit za odhadní
cenu, kdy bude nutné nechat zpracovat znalecké posudky. Třetí možností
je přenechání těchto pozemků k přímému prodeji Vodohospodářského
sdružení Turnov, které rovněž požádalo o odkup.Usnesení:
ZM netrvá na bezúplatném převodu stpč. 943 a 1000 v k.ú. HR a stpč.
818 v k.ú. DR ze strany Statku Kovársko, s.p. a souhlasí s prodejem těchto
pozemků přímo Vodohospodářskému
sdružení Turnov.

Veřejné zakázky

Prodám garáž
v
Jablonci nad Jizerou
u ﬁrmy DARRE.

Tel.: 604 707 784.

Členům ZM byl předložen návrh
na schválení principu provádění zimní
údržby v Rokytnici nad Jizerou a vypsání výběrového řízení v souladu se
zákonem č. 40/2004 Sb., na veřejnou
zakázku „provádění zimní údržby v Rokytnici nad Jizerou. Předkládací zpráva zahrnovala návrh usnesení a dále
samotný text zadávacího řízení.
Usnesení:
ZM města schvaluje princip provádění zimní údržby prostřednictvím jedné ﬁrmy vybrané ve výběrovém řízení
ve smyslu zákona č.40/2004 Sb. pro
období 2005 – 2010.
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ZM pověřuje RM zajištěním vypsání
výběrového řízení v souladu se zákonem č.40/2004 Sb. na veřejnou zakázku „provádění zimní údržby v Rokytnici
nad Jizerou“ ve smyslu předloženého
materiálu, který je přílohou tohoto zápisu.
••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ing. Matyáš – v průběhu letošní
zimní sezóny se začaly projevovat poruchy na stávajících kotlích v kotelně
základní školy. Jednalo se o proděravění litinových článků kotlů. Po zimní
sezóně byla s odbornou ﬁrmou řešena
jejich oprava, která by stála minimálně
100.000,- Kč a navíc není zajištěno,
že po opravě nedojde k proděravění
dalších článků kotlů, které v současné době netečou. Z tohoto důvodu
navrhla ﬁrma provést celkovou rekonstrukci kotelny, spočívající především
ve výměně všech tří kotlů.
Provést úplnou výměnu kotlů podporuje i fakt, že stávající kotle jsou 15
let staré a především jsou to kotle na
koks doplněné plynovými hořáky. Mají
účinnost přibližně okolo 50 %,přičemž
účinnost nových plynových kotlů je
přibližně 90%. To znamená, že poměrně výrazně klesne spotřeba plynu na
vytápění ZŠ, která v současné době
činí ročně cca. 750.000,-.
Úspory ve spotřebě plynu zajistí
i montáž regulace, která u současných
kotlů není. Podle hrubého odhadu by
roční úspory ve spotřebě plynu mohly
činit až 250.000,- Kč.
Na rekonstrukci kotelny byl ﬁrmou
Petr Šádek, Liberec, zabývající se rekonstrukcemi plynových kotelen, zpracován odborný návrh na provedení rekonstrukce včetně výkazu výměr. Dle
rozpočtu této ﬁrmy budou náklady na
rekonstrukci 1.300.000,- Kč bez DPH.
Vzhledem k tomu, že s položkou nebylo počítáno v rozpočtu na rok 2005,
navrhuji řešit stav formou dodavatelského úvěru se splatností rozloženou
do let 2005, 2006 a 2007. Z rozpočtu
letošního roku by na tuto investici byly
použity rozpočtové příjmy z prodeje
pozemků, se kterými nebylo v rozpočtu 2005 počítáno (ve výší do 500.000,Kč). V letech 2006 a 2007 by byl také
o úspory ve spotřebě plynu snížen příspěvek základní škole.
Usnesení:
ZM schvaluje záměr zadání zakázky města na rekonstrukci plynové kotelny Základní školy v Dolní Rokytnici
a pověřuje RM výběrem ﬁrmy na realizaci zakázky v souladu s řádem zadávání zakázek města.

ZM schvaluje ﬁnancování zakázky
města na rekonstrukci plynové kotelny Základní školy v Dolní Rokytnici formou dodavatelského úvěru se splatností v letech 2005, 2006, 2007.
••••••••••••••••••••••••••••••••••

Na minulém jednání zastupitelstva
byl ZM předložen stav prostředků na
opravy místních komunikací v rozpočtu 2005 v souvislosti s vyššími náklady
na zimní údržbu. Vzhledem k tomu, že
na opravy místních komunikací zbylo
v rozpočtu cca. 350.000,-Kč, což je
na opravy některých úseků absolutně
nedostačující, navrhl starosta města
schválit možnost ﬁnancování oprav
místních komunikací formou dodavatelských úvěrů se splátkami na rok
2006 do maximální výše 300.000,- Kč.
Poskytnutí dodavatelského úvěru by
bylo podmínkou při výběru ﬁrem na
zajištění oprav komunikací, které provádí dle řádu zadávání zakázek města
RM.
Usnesení:
ZM schvaluje ﬁnancování oprav
místních komunikací nad rámec
ﬁnančních prostředků schválených
v rozpočtu na rok 2005 formou dodavatelských úvěrů se splátkami v průběhu roku 2006 do maximální výše
300.000,- Kč.

Schválení smlouvy
o spolupráci se společností
BAU – Invest Rokytnice nad
Jizerou, s. r. o.
Ing. Matyáš – Společnost BAU
– INVEST Rokytnice nad Jizerou, s.r.o.
předložila Městu záměr rekonstruovat a přestavět objekt bývalé továrny
Prelog v Dolní Rokytnici na bytové
jednotky, vitalcentrum s bazénem,
restaurací, venkovními sportovišti a informační centrum s recepcí. Při jednání s investorem byla Městu nabídnuta
(vzhledem k rozsahu investiční akce
a tím vyvolaných zvýšených nároků
na městskou infrastrukturu) spolupráce a poskytnutí určitých výhod pro
Město, které jsou zakotveny právě ve
smlouvě o spolupráci. Město by mělo
proti této nabídce pomoci investorovi
se získáním případné dotace na výstavbu objektu, a to především formou
partnerství v předkládaných žádostech o dotace. Ve smlouvě jsou dále
ošetřeny požadavky Města zakotvené
ve vyjádření ke stavebnímu povolení,
a to závazek investora vybudovat na
vlastní náklady chodník pro pěší včetně veřejného osvětlení, umožňující
bezpečný pohyb osob mezi autobusovou zastávkou „U Kroupů“ a víceúčelovým komplexem. Toto šířkově
vyhovující chodníkové těleso bude
umístěno podél silnice II/294, a to na

straně přiléhající k realizované stavbě
víceúčelového komplexu.
Usnesení:
ZM schvaluje uzavření Smlouvy
o spolupráci se společností BAU – INVEST Rokytnice nad Jizerou, s.r.o., IČ:
27211991, DIČ: CZ27211991, se sídlem Praha 1, Staré Město, Elišky Krásnohorské 10/2, PSČ: 110 00, která je
přílohou zápisu a pověřuje starostu
města podpisem této smlouvy.

Dohoda o narovnání –
technické zhodnocení kina
čp. 14 v DR
Ing. Matyáš - dne 15. 9.1992 byla
uzavřena nájemní smlouva se spol. Infotour s.r.o. o nájmu objektu Městského kina v Rokytnici nad Jizerou. Město
ukončilo nájemní smlouvu výpovědí
k 1.9.1998. Nájemce spol. Infotour
s.r.o. poté požadoval po pronajimateli
– Městu Rokytnice nad Jizerou úhradu investic vynaložených na opravu
objektu kina, a to na základě znaleckého posudku ing. Grzegorze ve výši
1.289.270,- Kč, na jejíž úhradu byla
dne 30. 5. 2000 podána panem Bedřichem Vrdlovcem žaloba u Okresního
soudu v Semilech. Pohledávka byla
19. 2. 2000 postoupena ze spol. Infotour s.r.o. panu Bedřichu Vrdlovcovi a
20. 1. 2003 Bedřich Vrdlovec postoupil
tuto pohledávku panu Jiřímu Zatloukalovi. V žalobě je ze strany žalobce
konstatováno, že dle faktur vynaložil
na opravy objektu min. 1 825 317,45
Kč.
Okresní soud na základě této žaloby vydal platební rozkaz na zaplacení
částky 1 289 270,- Kč s 18 % úrokem
od 1. 12. 1998 + 70 422,-Kč jako
soudní poplatek a za právní zastoupení. Proti tomuto platebnímu rozkazu
podalo Město 12. 9. 2000 odpor.
Celá věc byla znovu projednána
Okresním soudem v Semilech. Žalobce předložil Okresnímu soudu doklady (faktury, dodací listy, …), z kterých
však byly právním zástupcem Města
některé zpochybněny. Předložené doklady dokládají vynaložené investice
ve výši 3 013 301,85- Kč. V současné době má žalobce ještě k doložení
faktury ve výši cca. 500 000,- Kč. Na
základě ocenění hodnoty nemovitosti
před rekonstrukcí a po rekonstrukci
znalcem Paickrem, bylo stanoveno
navýšení hodnoty domu o částku
1 099 430,- Kč.
Okresní soud rozhodl 9. 4. 2003, že
žalovaný (Město) je povinen zaplatit
žalobci částku 1 099 430,- Kč spolu
s úrokem z prodlení ve výši 18% od
1. 12. 1998 a nahradit žalobci náklady
řízení ve výši 108 920,10 Kč.
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Město se poté proti tomuto rozhodnutí odvolalo ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Krajský soud
v Hradci Králové rozsudek Okresního
soudu zrušil a vrátil ho zpět k dalšímu
řízení. Ve svém usnesení Krajský soud
v Hradci Králové potvrdil rozhodnutí
Okresního soudu ohledně platnosti
nájemní smlouvy, ale konstatuje, že
žalobce nemůže požadovat to, oč se
investicemi zvýšila hodnota domu, ale
pouze to, co do domu vložil, tedy hodnotu investice v prokázané výši, a dále, že nemůže být vztah mezi účastníky v žádném případě posuzován jako
bezdůvodné obohacení. Dne 17.12.
2004 postoupil pan Jiří Zatloukal pohledávku ﬁrmě Capital Consultant
s.r.o.
Současný stav je takový, že
Okresní soud vyzval Město k vyjádření
k předloženým dokladům (faktury, dodací listy,…) ze strany žalobce. Jak již
bylo zmíněno, dokládají tyto doklady
investice ve výši 3 013 301,85 Kč a další ve výši cca. 500 000,- může údajně
žalobce ještě doložit. Další průběh
soudního sporu bude patrně spočívat
především v prokazování opodstatněnosti jednotlivých faktur předložených
žalobcem. Při dokazování opodstatněnosti jednotlivých předložených faktur
může další projednávání trvat velmi
dlouhou dobu. Ve sporu se nejedná
o to, zda má, či nemá Město vynaložené investice uhradit, ale o to, v jaké
výši. Vzhledem k trvání sporu již sedmým rokem je zřejmé, že čas vzhledem k výši úroků z částky je daleko
větší problém než problém v určení
výše částky k úhradě. Další významný
problém je fakt, že za současné ekonomické situace Města by byl rozsudek soudu s povinností uhradit jakoukoliv částku žalobci např. do 30. dnů
téměř neřešitelný problém.
Návrh na narovnání je takový, že
je třeba vycházet z „kompromisní“
výše vynaložených investic ve výši
1 500 000,- Kč. Tato částka je střední cestou mezi částkou 1 289 270,Kč požadovanou žalobcem v žalobě a částkou 1 825 317,45 Kč, která
byla v době podání žaloby doložena
účetními doklady. Zároveň tato částka
odpovídá polovině v současnosti požadované a doložené částky ve výši
3 013 301,85 Kč, ve které jsou zahrnuty i sporné faktury. Toto snížení by
eliminovalo spor o opodstatněnost či
neopodstatněnost jednotlivých faktur.
Tuto částku však nejvíce navyšují úroky stanovené soudem.
V případě dohody je navrženo
splácení uznané částky ve splátkách
do roku 2008 s úrokem ve výši 10 %
z dlužné částky. Předběžný návrh
splátek:

Do 31.12.2005 690 000,- Kč
Do 30.6.2006
500 000,- Kč + úrok
Do 31.12.2006 500 000,- Kč + úrok
Do 30.6.2007
500 000,- Kč + úrok
Do 31.12.2007 500 000,- Kč + úrok
Do 30.6.2008
500 000,- Kč + úrok
Do 31.12.2008 500 000,- Kč + úrok
Tento návrh byl oboustranně projednán a žalobce s ním v této formě
souhlasí.
Usnesení:
ZM schvaluje uzavření Dohody
o narovnání, která je přílohou tohoto
zápisu, mezi ﬁrmou Capital Consultant s.r.o. jako žalobcem a Městem
Rokytnice nad Jizerou jako žalovaným
ve věci žaloby na úhradu investičních nákladů vložených ﬁrmou INFO
Tour s.r.o. do objektu městského
kina v rámci nájemní smlouvy ze dne
15. 6. 1992 a pověřuje starostu Města
podpisem této dohody.

Sdružení pro rozvoj
cestovního ruchu
v Rokytnici nad Jizerou
Pan Petr Kadavý – právnické osoby nemohou být zakládajícími členy
sdružení a mohou pouze přistoupit do
již existujícího sdružení. Z tohoto důvodu je třeba zrušit usnesení, kterým
byl starosta města pověřen podepsat
návrh na registraci sdružení. Zrušením
usnesení se rovněž ruší schválení stanov zastupitelstvem města. Proto je
nutné nové schválení stanov sdružení,
ve kterých navíc došlo k úpravám tak,
aby si členové sdružení mohli podstatnou část ﬁnančních prostředků,
kterou poskytnou sdružení, odepsat
od základu daně pro výpočet daně
z příjmu.

Usnesení:
ZM ruší své usnesení č. 644 ze dne
27.4.2005.
ZM schvaluje stanovy „Sdružení
pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnice nad Jizerou“, které jsou přílohou
tohoto zápisu.
Pan Kadavý – usnesení zastupitelstva o podpoře projektu je jedním
z nutných podkladů pro uzavření
smlouvy o poskytnutí grantu mezi
Městem a Libereckým krajem. Realizace projektu proběhne v letech 2005
a 2006 a v letošním roce bude realizovaná část projektu s celkovými náklady cca 1.325.528,- Kč. Podrobný rozpočet části projektu realizované v roce
2005 je přílohou této návrhové zprávy.
Z něj také vyplývá, že část těchto nákladů (381.410,-Kč) je již obsažena ve
schváleném rozpočtu města na rok
2005. Zbývající část nákladů bude
začleněna do rozpočtu města formou rozpočtového opatření, přičemž
částka 891.520,- Kč bude poskytnuta
městu sdružením pro rozvoj cestovního ruchu jako příspěvek na realizaci
projektu a částka 52.598,- Kč bude
hrazena přímo z rozpočtu města.
Usnesení:
ZM schvaluje realizaci projektu
„Založení společného sdružení města
a podnikatelských subjektů pro rozvoj
cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou“ v rámci Společného regionálního
operačního programu (SROP), priorita
4 – Rozvoj cestovního ruchu, opatření
4.1 – Rozvoj služeb pro cestovní ruch,
pod opatření 4.1.2 – Podpora regionálních a místních služeb v cestovním
ruchu a ﬁnanční podporu tohoto projektu z rozpočtu města na rok 2005
a 2006 v celkové výši 2.187.173,- Kč.

RADA MĚSTA
18. dubna 2005
Rada města byla informována
o uplynulém setkání se zástupci partnerského města Großschönau. Setkání proběhlo prostřednictvím zástupců
zájmových spolků obou měst, a to
fotbalistů, turistů, hasičů a lyžařů. Zástupci spolků obou stran si vyměnili
své zkušenosti a kontakty s tím, že
vzájemná spolupráce se bude odvíjet
od těchto aktivit, ať již na české nebo
na německé půdě.
••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rada města byla informována
o nutnosti vyklizení objektu čp. 20
v Rokytnu. Na základě informace paní
R. Primáskové ze stavebního oddělení ohledně havarijního stavu tohoto
objektu byl pozván pro zhodnocení
situace statik. Ten zkonstatoval, že objekt, ve kterém bydlí tři rodiny, je nutno
vyklidit. Rodina Košťákových se odstěhovala neprodleně do nového bytu,
který si zajistili z vlastní iniciativy. Majitel objektu p. Sladký požádal Město
o pomoc při zajištění náhradního ubytování pro zbývající dvě rodiny. Rodina
Kalejových byla dočasně umístněna
v bytě v dolní mateřské škole. Rodina
Kováčových je stále v čp. 20. Majitel
objektu nadále hledá vhodné ubytování pro obě dvě rodiny a zvažuje rovněž koupi náhradních bytů. Zároveň
se také zavázal uhradit náklady města
spojené s hledáním náhradního ubytování a stěhováním. Město je v tomto
případě povinno být nápomocno z titulu stavebního zákona.
Poznámka: v současné době je již
dům čp 20. prázdný, také náhradní byt
v dolní mateřské škole byl uvolněn.
••••••••••••••••••••••••••••••••••

Radě města byla předložena žádost sociálního oddělení ohledně řešení situace ve věci bydlení pro sociálně slabé občany. V současné době
je 5 osob nahlášených na ohlašovně
a 32 osob nemá své vlastní bydlení
v Rokytnici nad Jizerou. Město za své
současné ﬁnanční situace není schopno tento problém řešit, a proto rada
města pověřila starostu města jednáním o problému s Libereckým krajem.
••••••••••••••••••••••••••••••••••

Starosta města informoval o odpovědi Libereckého kraje na žádost
o provedení opravy hlavní silnice
v Rokytnici nad Jizerou. Zástupcům
Libereckého kraje je stav komunikace
v Rokytnici znám, ovšem provedení
komplexní opravy ztěžuje nedostatek
ﬁnančních prostředků i s ohledem na
nákladnou zimní údržbu. Částečné
opravy komunikace ovšem provedeny
budou.
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RADA MĚSTA
2. května 2005

Severočeské
komunální služby:
K jednání RM se dostavili zástupci spol.
Severočeské komunální služby, s.r.o. Jablonec nad Nisou, a to ředitel společnosti pan
Zdeněk Faistaver, vedoucí provozu pan Šedý
a pan Metzl. Důvodem tohoto jednání bylo
jednak zhodnocení stávající zimní sezóny,
dále bylo jednáno o současných provozních
problémech.
Pan Faistaver uvedl, že v současné době
je největším problémem to, že fakturační
evidence známek a svozů v Rokytnici nad
Jizerou neodpovídá skutečnosti ani evidenci pracovnice městského úřadu. Tento stav
byl nejspíš způsoben špatným dohledem jejich minulého provozního zaměstnance, ale
i určitou neukázněností obyvatel Rokytnice.
Stává se např., že si lidé přelepí známku na
svoji plechovou popelnici a nájemní nádobu
od SKS, která má menší obsah, prozatím
někam uloží. Proto došlo ze strany pracovníků SKS k prvotnímu přelepu známek dle
jejich evidence a následně bylo zjištěno,
že evidence pracovnice městského úřadu
paní Zuzánkové je v rozporu s jejich. Pan
Faistaver navrhl, aby během příštího týdne
byla provedena detailní fyzická revize všech
nádob, a to za účasti paní Zuzánkové a za
účasti jejich pracovníka. Tato skupina pojede za popelářským vozem a případné neshody budou vyřešeny přímo na místě.
Paní Zuzánková uvedla, že s tímto postupem samozřejmě souhlasí. Tato navržená
revize mohla být provedena již před prvním
přelepováním popelnic. V současné době
předala panu Metzlovi aktuální sestavy evidence osob, nádob a cyklů. Dále uvedla, že
v minulém roce při její dlouhodobé nemoci
mohla některá nedopatření vzniknout, a proto za stav v Rokytnici nemůže ručit na 100%.
S pracovnicí účtárny SKS paní Chotěnovskou
již provedli základní opravy. Paní Zuzánková
dále předala zástupcům SKS seznam posledních stížností rokytnických občanů, kdy např.
byly odvezeny soukromé popelnice, nebo
odvozy nebyly uskutečněny vůbec. Vyvezeny
nejsou např. ty popelnice,ve kterých je umístěn pytel, ačkoliv bylo Město ujišťováno, že
tento způsob je možný. Pan Šedý k věci uvedl, že základní podmínkou je, aby byl pytel
z nádoby vidět.
Předmětem další diskuse bylo chování
člena posádky svozového vozu pana Marka, který při přelepování popelnic hrubě
napadal úřad i paní Zuzánkovou. Pan Faistaver uvedl, že tato záležitost s ním byla
projednaná a pan Marek dostal ﬁnanční postih a důtku.
Ing. Jína – toto jednání bylo svoláno
především proto, že místní občané nejsou spokojeni a apelují na ukončení spolupráce s SKS. Město samozřejmě proto
zvažuje další možnosti.
Zástupci spol. SKS byli dále požádáni,
aby se zlepšila komunikace mezi jejich pracovníky a Městem, a to zejména při situacích, kde není možné odvézt komunální či
tříděný odpad. Např. ve Fratniškově nebyly separované složky vyvezeny přes měsíc

a Město se tuto informaci dozvědělo až od
občanů, nikoliv od SKS. Kdyby komunikace byla lepší, mohli pracovníci Města ihned
zjednat nápravu a najít alternativní řešení.
Toto se např. děje i při nemožnosti svézt komunální odpad.
Problémem zimního období zůstává, že
vůz SKS není vždy schopen svézt všechny
lokality. V případě velkého množství sněhu
tak je řada lokalit, např. Berlín, nesvezena,
odpad se hromadí a informace o tomto
stavu se na Město dostane až od občanů.
V minulosti ředitel SKS sliboval, že do Rokytnice bude vysílán menší vůz, který zvládne i technicky náročný terén. Pan Faistaver
uvedl, že malý vůz by jistým řešením byl,
ale množství odpadu v Rokytnici je tolik, že
musí jezdit velký vůz. Např. ﬁrma ROTES
v minulosti svážela odpad podobným vozem. Starosta konstatoval, že ﬁrma ROTES
používala pro zimní období řetězy. Posádka
vozu SKS řetězy sice také má, ale nejspíš
je nepoužívá. Bylo dohodnuto, že v příští
zimní sezóně budou tyto řetězy používány.
V případě nemožnosti svozu některých lokalit budou ihned informováni zaměstnanci
Města a bude proveden alternativní vývoz
nebo budou vydávány mimořádně pytle na
odpad. Ze strany zaměstnanců SKS bude
provedena základní analýza těchto problémových lokalit, jako např. Berlín, Studenov,
Horní Ves, apod.
Dále bylo dohodnuto, že zůstanou zachovány páteční mimořádné svozy v zimním
období, které byly poměrně efektivní a před
zahájením sezóny proběhne další schůzka
mezi SKS a Městem.
Veškeré informace byly vzaty na vědomí.

Pronájmy obecních
pozemků
Škoula Martin, Litoměřice – žádost o pronájem ppč. 1072/3 v k.ú. Rokytno v Krkonoších. RM po projednání schválila záměr pronájmu tohoto pozemku.
••••••••••••••••••••••••••••••••••
RM byla informována o žádosti pana Pavla Pavlíčka, Dragici Matouškové a Čeňka
Hrdličky ohledně úpravy nájemní smlouvy
na ppč. 2471 a 2472 v k.ú. Horní Rokytnice,
a to ohledně změny nájemce z pana Pavlíčka
na paní Matouškovou a pana Hrdličku. Žádost obsahuje souhlas pana Pavlíčka s touto
změnou. RM schválila ukončení nájemního
vztahu s panem Pavlíčkem a záměr nového
pronájmu obou pozemků.
••••••••••••••••••••••••••••••••••
Radě města byla předložena žádost spol.
ETERNA – INVEST, s.r.o. v zastoupení projekční kanceláře Setunský ohledně udělení
souhlasu s umístěním reklamního poutače
na čp. 143 v Dolní Rokytnici. Předpokládá
se, že poutač bude mít rozměr 2×1m a bude
na něm vyobrazen nový polyfunkční objekt s
nezbytnými informacemi o něm. RM schválila
poskytnutí části zdi na tomto objektu formou
pronájmu s tím, že nájemné v těchto případech bude stanoveno ve výši 1.000,- Kč/m2/
rok. Žadatel bude zároveň povinen uhradit
místní poplatek dle OZV za užívání veřejného
prostranství.
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••••••••••••••••••••••••••••••••••
Radě města byla předložena žádost spol.
Horní Rokytka, s.r.o. ohledně udělení souhlasu s umístěním reklamního poutače na
ppč. 1070/4 v k.ú. Dolní Rokytnice. Jedná se
o poutač o velikosti 3×2 m a bude obsahovat
informace o novém bytovém domě Rokytka.
RM tuto žádost schválila s tím, že na užívání veřejného prostranství se vztahuje OZV
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Záležitosti města:
Členům RM byl předložen protokol o otevření obálek výběrového řízení na akci „Sanace střešního pláště čp. 365 – Kovárna“.
Byly obeslány tři ﬁrmy, a to spol. Jan Janda
Jablonec nad Jizerou, ﬁrma pana Josefa
Králíčka, Semily a ﬁrma P + P, s.r.o. Vysoké
nad Jizerou. Nabídka byla zaslána pouze ze
strany spol. Jan Janda Jablonec nad Jizerou.
Cena díla byla navržena ve výši 275.583,- Kč
včetně DPH (v rozpočtu města bylo počítáno
s částkou 320 tis. Kč). Pan Kadavý zároveň
informoval členy RM, že cena díla bude promítnuta do kupní ceny objektu. RM schválila
zadání zakázky ﬁrmě Jan Janda za jím navržených podmínek.
••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na veřejném jednání zastupitelstva města dne 27.4 2005 byl schválen záměr zřízení
ordinace dětského lékaře v přízemí budovy
základní školy na náměstí. RM proto pověřila
investiční úsek objednáním projektové dokumentace a položkového rozpočtu na úpravu
prostor v základní škole.
••••••••••••••••••••••••••••••••••
Radě města byl předložen ke schválený projekt „Tradiční Rokytnická pouť“, který zpracovala Mgr. Denisa Hančová a bude
předložen spolu se žádostí o získání grantu
na Krajský úřad Libereckého kraje. Celkové
náklady na pouť činí 60.050,- Kč a zahrnují
náklady na kyvadlovou dopravu, tisk a výlep
plakátů, ohňostroj a doprovodný program.
Doprovodný program zahrnuje dobový trh
a ukázky tradičních řemesel, šermýřské turnaje, vystoupení dobových hudebníků a vystoupení skupiny historického tance. Pokud
by byl grant Rokytnici přiznán, činil by 50%
předložených uznatelných nákladů. RM tento
projekt schválila a pověřila Mgr. Denisu Hančovou jeho předložením na Krajském úřadě
Libereckého kraje v příslušném termínu. Dále
jmenovala komisi pro hodnocení nabídnutých doprovodných programů.
RM jmenuje komisi pro vyhodnocení předložených doprovodných programů na Rokytnickou pouť ve složení: Ing. Petr Matyáš, Petr
Kadavý, Mgr. Denisa Hančová a Martina Šubrtová.
••••••••••••••••••••••••••••••••••
Radě města byl předložen ke schválení
návrh provozu obou mateřských škol v době
letních prázdnin a dovolených s tím, že Mateřská škola Horní Rokytnice bude zajišťovat
provoz v červenci a Mateřská škola Dolní Rokytnice v srpnu. Celé letní prázdniny tak jsou
provozně zajištěny.

RADA MĚSTA
16. května 2005
Záležitosti města
Schválení zveřejnění výběrového
řízení na podání nabídky na úvěr pro
město.
Rada města projednala možnost
čerpání úvěru ve výši 23.765.000,- Kč,
pomocí kterého by město splatilo zbylou část svého závazku vůči ČKA. Jistina úvěru by byla ve stejné výši jako
výše zbývajících směnek TJ Spartak,
které město vlastní, a jeho splatnost
by byla nastavena dle splatnosti těchto směnek. Město by tak vyřešilo hned
několik problémů – a to, že splátkový
kalendář sjednaný s ČKA neodpovídá
době splatnosti směnek (rozdíl 2 let),
že v případě úhrady plné výše závazku
města vůči ČKA dojde ke zrušení zástav
na městském majetku (zbytného majetku, ale i ČOV, školy, hasičárny atd.) a že
v případě sjednání nového úvěru je reálné i sjednání výhodnějších úvěrových
sazeb, než je tomu v případě ČKA. Případné výdaje spojené s čerpáním úvěru (příslušenství) by tak rozpočet města
v dalších letech zatěžovaly méně, než
by tomu bylo v případě splácení závazku ČKA. Rada města projednala text
oznámení záměru zadání zakázky na
poskytnutí úvěru ve výši 23.765.000,-Kč.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje záměr zadat
zakázku na poskytnutí úvěru ve výši
23.765.000,- Kč na uhrazení závazku
Města Rokytnice nad Jizerou vůči České konsolidační agentuře.
•••••••••••••••••••••••••••••
Prodej bytů a nebytových prostor
v čp. 365 v DR, stanovení prodejních
cen.
Dle ocenění zpracovaného pro potřeby ČKA, na základě kterého ČKA

RADA MĚSTA
30. května 2005
RM schvaluje zadání zakázky na výměnu termoregulačních ventilů do objektu
domu dětí a mládeže, hasičské zbrojnice
a Mateřské školy v Dolní Rokytnici společnosti Fesmont 2000, s.r.o. Hořice za cenu
133.396,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem
smlouvy o dílo.
•••••••••••••••••••••••••••••••
Radě města byla předložena žádost
pana Zdeňka Joukla, Desná, ohledně přehodnocení vypovězení smlouvy o nájmu
nebytových prostor (sběrna papíru) ze

stanovila minimální ceny prodávaného
zbytného majetku, činila minimální kupní cena v případě domu č.p. 365 4.000,Kč za 1 m2 bytové plochy, 7.500,- Kč za
1 m2 plochy nebytového prostoru umístěného pod sedlovou střechou a 5.000,Kč za 1 m2 plochy nebytového prostoru
umístěného pod vodorovnou střechou,
která vyžadovala opravu. Tuto opravu
provádí v současné době stavební Firma Janda (viz. minulá usnesení rady
města) a jedná se o náklady ve výši
275.583,- Kč včetně DPH. Jelikož tím
dojde k navýšení hodnoty objektu a zejména nebytových prostor, je vhodné
cenu této opravy započíst do navržené
minimální kupní ceny za 1 m2 nebytových prostor v domě č.p. 365. Částka
získaná prodejem domu tak bude odrážet investici města vloženou do objektu
ve formě opravy střechy.
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje minimální
kupní cenu při prodeji bytových a nebytových jednotek v domě č.p. 365
v Dolní Rokytnici ve výši 4.000,- Kč za
m2 plochy bytové jednotky a 7.800,- Kč
za m2 plochy nebytové jednotky.
•••••••••••••••••••••••••••••
Žádost Krajského úřadu Libereckého kraje o vyjádření k žádosti dopravce o udělení licence
Krajský úřad Libereckého kraje požádal město o vyjádření k žádosti ČSAD
Semily, a.s. o udělení licence k provozování mezinárodního linkového autobusu na trase Špindlerův Mlýn – Berlín.
Tento autobus jede přes Rokytnici nad
Jizerou a zajíždí až na Dolní náměstí.
Rada města nemá námitek proti udělení licence ČSAD Semily pro tuto novou
linku a pověřuje starostu města zasláním souhlasného vyjádření krajskému
úřadu LK.

Řešení reklamací se spol. NSS
Jablonec nad Nisou
Stavební ﬁrma NSS Jablonec nad
Nisou doposud neodstranila reklamační závady na objektech města č.p.
667 a 668, které stavěla. Práce na odstranění těchto reklamačních závad
začaly v roce 2004, ale dosud nebyly
dokončeny a podle informací p. Šturmy přistupuje společnost NSS Jablonec nad Nisou k odstranění těchto
závad liknavě. Ze strany investičního
oddělení města bylo odstranění těchto závad několikrát urgováno, a to jak
telefonicky tak i písemně, přičemž tyto
urgence byly směřovány na jednotlivé
odpovědné pracovníky ﬁrmy i na jednatele společnosti, ale byly i adresovány
představenstvu společnosti. Bylo navrženo, aby investiční oddělení opětovně
zaslalo důraznou žádost společnosti,
aby odstranila veškeré reklamační vady
a případně předložila písemně zprávu o
termínu odstranění těchto vad. V případě, kdy investiční oddělení neuspěje s
touto poslední důraznou žádostí, bude
celá věc předána právnímu zástupci
města k řešení.
•••••••••••••••••••••••••••••
Žádost o schválení umístění stavby
vodovodního přivaděče na pozemcích ve vlastnictví města.
Radě města byla předložena žádost TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
o udělení souhlasu s umístěním stavby
vodovodního přivaděče na pozemcích
ve vlastnictví města – st.p.č. 646 v k.ú.
Horní Rokytnice nad Jizerou. Rada
města předloženou žádost po projednání schválila.

•••••••••••••••••••••••••••••
dne 1.5.2000. Ve svém vyjádření uvádí,
že problémy s elektro–revizí nejsou, neboť elektroměr byl již před lety odstraněn.
Problémy se zatékáním střechou jsou sice
dlouhodobé, ale dají se lehce odstranit
položením dvou pásů lepenky dlouhých
4 m. Dále popisuje i systém výkupu papíru. RM po novém posouzení rozhodla
výpověď z nájemní smlouvy zrušit, neboť
v současné době nemá s tímto objektem
žádný dlouhodobý záměr. S panem Jouklem bude ovšem uzavřen dodatek, ve kterém se nájemce zaváže provést opravu
střechy na své náklady.
•••••••••••••••••••••••••••••••
Radě města byl předložen ke schválení dodatek č.3 ke smlouvě o dílo se spol.
OBIS, s.r.o. č.14/380/2004, který rozšiřuje
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předmět díla o zhotovení živičného krytu
ABS II v délce 130 m v šíři stávajícího živičného krytu v tl. 5 cm (522 m2). Jedná
se o místní komunikaci podél zdravotního
střediska, kde byl touto ﬁrmou vybudován kanalizační řad. Návrh zadat dílo opět
spol. OBIS vznikl na základě hledání nejúspornějšího řešení opravy komunikace
po pokládce kanalizace. Cena díla je stanovena v hodnotě 145.158,- Kč bez DPH.
RM uzavření dodatku schválila a pověřila
starostu města Ing. Petra Matyáše jeho
podpisem.
•••••••••••••••••••••••••••••••
Radě města byla předložena ke schválení výzva k podání nabídky na akci:
„Splašková kanalizační přípojka pro čp.

172 v DR na stpč. 496 a ppč. 2027/2
a 2952/2 v k.ú. DR“ dle zpracované projektové dokumentace. Tato akce byla zahrnuta do seznamu veřejných zakázek pro
rok 2005. RM výzvu schválila a pověřila
investiční oddělení obesláním odborných
ﬁrem touto zakázkou. RM zároveň jmenovala hodnotící komisi ve složení: Ing. Petr
Matyáš, Petr Kadavý a Ing. Tomislav Procházka.
•••••••••••••••••••••••••••••••
Pan Kadavý předložil RM návrh na jmenování hodnotící komise v případě zakázky na úvěr pro uhrazení závazku Města
Rokytnice nad Jizerou vůči České konsolidační agentuře ve výši 23.765.000,- Kč.
Termín pro předkládání nabídek končí
10.6.2005 a komise by měla hodnocení
provést 15.6.2005. RM hodnotící komisi ve
složení Ing. Petr Matyáš, Petr Kadavý, Petra: Stojanová, Miloslav Jón a Miroš Hanč
schválila.
•••••••••••••••••••••••••••••••
RM byl předložen ke schválení dodatek
č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo se spol.
SAUL, s.r.o., Liberec, který z důvodu zapracování dodatečně vydaných územních
rozhodnutí a stavebních povolení prodlužuje termín dokončení 3. etapy Územního
plánu města Rokytnice nad Jizerou o dva

měsíce, tj. do 31.7.2005. RM uzavření dodatku schválila a pověřila starostu města
Ing. Petra Matyáše jeho podpisem.
•••••••••••••••••••••••••••••••
Radě města byl předložen protokol
o otevírání obálek v případě zakázky na
„Posouzení Územního plánu města Rokytnice nad Jizerou z hlediska vlivu na životního prostředí“. Z obeslaných 7 osob,
kterým byla MŽP udělena autorizace ke
zpracování těchto dokumentů, zaslal ve
stanoveném termínu svoji nabídku pouze
jeden uchazeč. Nabízená cena zpracování
je ovšem vysoká, a to ve výši 323.250,- Kč.
V rozpočtu města byla vyčleněna částka
pouze ve výši 200 tis. Kč. Hodnotící komise proto doporučila z důvodu nízkého
počtu došlých nabídek vypsat druhé kolo
výběrového řízení s tím, že budou obeslány další oprávněné osoby.
•••••••••••••••••••••••••••••••
RM schvaluje zadání zakázky na opravu místní komunikace v úseku „Vila Seba“
– pan Kužma Dolní Rokytnice (980 m2)
spol. STRABAG a.s., Liberec za cenu
339.649,80 Kč včetně DPH a se splatností
50 % ceny díla do konce roku 2005 a 50
% ceny díla do 1.6.2006.. RM zároveň pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše
podpisem příslušné smlouvy o dílo.
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•••••••••••••••••••••••••••••••
Radě města byla předložena informace
investičního oddělení o havarijním stavu
plechových radiátorů v prostorách školní
družiny základní školy na Dolním náměstí.
Dne 14.5.2005 došlo k prasknutí stávajících plechových radiátorů v 2 NP budovy
školy a následkem poruchy k vyplavení
prostor kanceláře ředitele, k poškození
výpočetní techniky a k dalším škodám
na vybavení. Příčinou poruchy je havarijní stav stávajících plechových radiátorů.
K odstranění nevyhovujícího stavu je třeba
provést výměnu 7 ks radiátorových baterií
o 14ti litinových článcích včetně termohlavic s kapilárkou (radiátory jsou umístěny
v dřevěném obkladu). Popsané práce
jsou vyčísleny v hodnotě cca 48.000,- Kč.
S položkou sice nebylo počítáno v rozpočtu města pro rok 2005, ovšem úhradu nákladů lze řešit rozpočtovým opatřením a převodem ﬁnančních prostředků
z položky ostatní výdaje – rezervní fond.
Vzhledem k nutnosti urychleného řešení
rozhodla RM zadat výměnu radiátorů spol.
FESMONT 2000, s.r.o., Hořice a zároveň
pověřila starostu města Ing. Petra Matyáše uzavřením příslušné smlouvy o dílo. RM
dále konstatovala, že je třeba provést kontrolu ostatních radiátorů v budově základní
školy z důvodu možného předejití dalším
haváriím.

Zprávy z Městského úřadu
Informace pro podnikatele v cestovním ruchu
Město Rokytnice ve spolupráci s některými podnikateli v cestovním ruchu a s TJ Spartak hodlá založit občanské sdružení s názvem „Sdružení pro rozvoj cestovního
ruchu v Rokytnici nad Jizerou“. Jednalo by se o sdružení
fyzických a právnických osob, které by bylo neziskového
charakteru a které by veškeré své příjmy užilo výhradně
k naplňování cílů Sdružení, tj:
1. Cílem činnosti Sdružení je zajistit zejména ve prospěch členů Sdružení:
• zřízení a provozování skibusu,
• zřízení a provozování panoramatické kamery - celoroční
• zřízení a provozování informačního střediska,
• propagaci a prezentaci turistické oblasti Rokytnice nad
Jizerou a služeb cestovního ruchu,
• konzultace v oblasti propagace, prezentace, marketingu
a ﬁnancování služeb cestovního ruchu,
• vyhledávání a poskytování informací v oblasti služeb
cestovního ruchu,
• další činnosti napomáhající členům Sdružení při poskytování a rozvíjení služeb cestovního ruchu.
2. Cílem činnosti Sdružení je dále:
• pořádání kulturních, sportovních, tělovýchovných i vzdělávacích akcí podporujících cestovní ruch a jeho rozvoj,
• příprava a zpracování marketingových studií, koncepčních a strategických rozvojových dokumentů cestovního
ruchu,
• zjišťování veřejně dostupných informací v oblasti cestovního ruchu a jejich poskytování účastníkům cestovního
ruchu,
• rozvoj a údržba turistické infrastruktury,
Rádi bychom touto cestou oslovili všechny podnikatele
(velké i malé, fyzické osoby i právnické osoby), kteří se ztotožňují s uvedenými cíli sdružení a kteří mají zájem na tom,
aby se v Rokytnici nad Jizerou smysluplně a koncepčně
rozvíjel cestovní ruch nejenom v zimních měsících, ale především v létě, a nabídli jim podrobnější informace na tel.
číslech 481 549 327 nebo 481 549 316, případně možnost
osobního představení celého projektu pro více zájemců
najednou.
Petr Kadavý-místostarosta

Dětské hřiště na sídlišti
Vážení obyvatelé sídliště,
z důvodu změny legislativy a technických norem týkajících se dětských hřišť byly výrazně zpřísněny požadavky
na tato zařízení. Tyto zpřísněné požadavky se týkají především požadavků na provedení jednotlivých zařízení (prolézaček, houpaček, atp.), ale také způsobu zajištění provozu
těchto hřišť.
Dětské hříště na sídlišti je umístěno na pozemku 2288/7
KÚ. HR, který je ve vlastnictví města a bylo také městem
v minulosti zřízeno. Město tedy odpovídá za uvedení hřiště

do takového stavu, který bude v souladu s platnou legislativou. Vzhledem k tomu, že stávající prolézačky, pískoviště
a ostatní doplňky nesplňují tyto podmínky, budou v nejbližší době zaměstnanci Drobných služeb odstraněny, bude
odvezen písek z pískoviště a hřiště bude dočasně zrušeno. Součastně bude ze strany města zadáno vypracování návrhu a v návaznosti na to i projektové dokumentace
na vybudování nového dětského hřiště ve stejném místě.
Vlastní realizace pak bude zahájena v závislosti na ceně
nového hřiště a na možnostech rozpočtu města. Na podobné projekty je také možné se ucházet o ﬁnanční prostředky z některých dotačních titulů, což bude také jedna
z cest, jak bychom chtěli ﬁnanční prostředky na výstavbu
co nejdříve získat.
Děkujeme za pochopení.
Ing.Petr Matyáš
starosta města

Závěrečný účet města
Rokytnice nad Jizerou za rok 2004
V souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o obcích“) a § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“) a po projednání ve ﬁnančním výboru byl dne 1. 6. 2005 předložen
zastupitelstvu města závěrečný účet města Rokytnice nad
Jizerou za rok 2004.
Přílohy závěrečného účtu tvoří:
• přehled o plnění rozpočtu, příjmech, výdajích a ﬁnancování města (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz FIN 2-12
M k 31. 12. 2004),
• hospodaření příspěvkových organizací za rok 2004,
• hospodaření společnosti Vodovody a kanalizace města
Rokytnice nad Jizerou, s. r. o. za rok 2004,
• hospodaření Odborového svazu pracovníků státních orgánů a organizací za rok 2004,
• zpráva o přezkoumání hospodaření města Rokytnice
nad Jizerou za rok 2004 provedená Ing. Jiřím Heršálkem
– kontrolorem odboru kontroly, Krajského úřadu Libereckého kraje.
Občané obce měli právo ve lhůtě do 1. 6. 2005 do závěrečného účtu obce za rok 2004 kdykoliv nahlédnout, zároveň do tohoto data měli právo uplatnit své připomínky buď
písemně, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne
1. 6. 2005. Možnost nahlédnutí do závěrečného účtu obce
je samozřejmě možná i po jeho schválení, a to v kanceláři
tajemnice úřadu.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Města Rokytnice nad Jizerou
Z této zprávy vyplývá, že byly zjištěny méně závažné
chyby a nedostatky.
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Jedná se například o chybnou interpretaci schváleného
rozpočtu jako „vyrovnaného“, není dobrá úroveň kolektivní
smlouvy a také není vyhovující forma vedení společného
sociálního fondu bez písemné smluvní úpravy. Do současné doby jsou na účtech dlouhodobého ﬁnančního majetku
(061, 062 a 069) evidovány stavy neodpovídající skutečnosti. Jako nevyhovující byl také shledán způsob přizpůsobení
rozpočtu skutečnosti, čímž ztrácí rozpočet svou základní
funkci.

Ve zkratce hospodaření

Podnik. činnost
8.543,00 Kč
Zvláštní škola Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice
172, Rokytnice nad Jizerou
Hospodářský výsledek
172.779,48 Kč
Mateřská škola Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice
210
Hospodářský výsledek
2.312,52 Kč
Podnik. činnost

39.195,30 Kč

Mateřská škola, Horní Rokytnice 555, Rokytnice nad Jizerou
Hospodářský výsledek
-107.785,46 Kč

Města Rokytnice nad Jizerou za rok 2004
Rozpočet města za rok 2004 byl upraven celkem 36 rozpočtovými opatřeními, která ve větší části vyplývala z dotací
a transferů určených pro školství.
Daňové příjmy tř. 1
Nedaňové příjmy tř. 2
Kapitálové příjmy tř. 3
Dotace tř. 4
Výdaje běžné tř. 5
Kapitálové výdaje tř. 6
Financování tř. 8

Celkový stav závazků vůči ČKA a SFŽP
ke 31. 12. 2004
Odúčtování prominutého dluhu
Celkem zůstatek závazků
Podíl pohledávek na rozpočtu města
Podíl závazků na rozpočtu města
Podíl zastaveného majetku
na celkovém majetku města

25 470 tis. Kč
8 804 tis. Kč
974 tis. Kč
41 731 tis. Kč
59 478 tis. Kč
7 154 tis. Kč
-17 501 tis. Kč

Rokytnice nad Jizerou, s.r.o.
Město Rokytnice nad Jizerou je 100% vlastníkem společnosti s ručením omezeným „Vodovody a kanalizace města
Rokytnice nad Jizerou“.
Tato společnost dosáhla v roce 2004 hospodářského výsledku -634.145,61 Kč a to především z důvodu ovlivnění
hospodaření z minulých letech (např. penále vůči Finančnímu úřadu Jilemnice).

325 995 tis. Kč
292 305 tis. Kč
33 690 tis. Kč

Odborový svaz pracovníků státních
orgánů a organizací

48 %
11 %

Město Rokytnice nad Jizerou přispělo za rok 2004 do
společného fondu částku 184.000,- Kč, tj. 2 % z vyplacených mezd. Odborový svaz pracovníků státních orgánů
a organizací sdružuje členy za obce Paseky nad Jizerou,
Jablonec nad Jizerou, Vysoké nad Jizerou a Rokytnice nad
Jizerou.
Vypracovaly:
Petra Stojanová – ﬁnanční oddělení
Martina Šubrtová – tajemnice úřadu

9%

Konečné stavy účtů města Rokytnice nad Jizerou:
ZBÚ 231/10
ZBÚ 231/13
ZBÚ 231/12
Depozitní účet 245/40
Sdružené prostředky 245/88

Vodovody a kanalizace Města

Kč 1,828.431,36 Kč
Kč 1,380.031,92 Kč
Kč 5,009.480,02 Kč
Kč 970.030,61 Kč
Kč 125.963,34 Kč

Přijaté dotace za rok 2004

OZNÁMENÍ

Volby do senátu a krajských zastupitelstev
Kč
90.000,-- (vráceno 53.156,50 Kč)
Volby do Evropského parlamentu
Kč
115.610,-- (vráceno 80.285,50 Kč)
Dávky sociální péče
Kč
7.100.000,-- (vráceno185.013,00 Kč)
Dotace od Úřadu práce
Kč
15.000,-- (vyčerpáno bez vratky)

Prodej nebytových prostor v č.p. 449
v Horní Rokytnici
Jedná se o tyto nebytové prostory:

jednotka č. AB 1.11 v I. NP podlahová plocha nebytové
39,45 m2 minimální kupní cena není stanovena
č.p. 449/111 prodejna, WC jednotky včetně příslušenství

Podnikatelská činnost

Podnikatelská činnost spočívala především v prodeji
zbytného nemovitého majetku, příjmů z parkovného, provozu veřejných WC a vydávání Rokytnického zpravodaje.
Výsledky hospodaření:
Výnosy
Náklady
Výsledek hospodaření

18 246 tis. Kč
1 162 tis. Kč
17 084 tis. Kč

Příspěvkové organizace
Město Rokytnice nad Jizerou je zřizovatelem následujících příspěvkových organizací:
Dům dětí a mládeže „Pod střechou“, Horní Rokytnice
467, Rokytnice nad Jizerou
Hospodářský výsledek
95.062 Kč
Základní škola Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice
172, Rokytnice nad Jizerou
Hospodářský výsledek
-333.695,83 Kč

jednotka č. AB 1.13 v I. NP podlahová plocha nebytové
17,99 m2 minimální kupní cena není stanovena
č.p. 449/113 prodejna, WC jednotky včetně příslušenství
Město Rokytnice nad Jizerou je vlastníkem nebytových
jednotek č. AB 1.11(449/111) a č. AB 1.13(449/113) v objektu č.p. 449 na stavební parcele č. 447/1 v k.ú. Horní Rokytnice, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Jilemnice, na listu vlastnictví č. 2314.
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Bližší informace lze získat na tel. 481 549 327,
481 549 311.

Zprávy z úřadů
Městský úřad v Rokytnici nad Jizerou nabízí pomoc občanům při zajišťování výměny občanských průkazů.
– Občanským průkazům bez strojově čitelných údajů
končí platnost dne 31.12.2005.
– Jedná se o občanské průkazy typu „knížka“, občanské průkazy „kartička“ vydané do 31. 12. 1994 a dále o občanské průkazy, kde je vyznačena platnost „bez omezení“
nebo „platnost prodloužena bez omezení“.
– K žádosti o vydání občanského průkazu je zapotřebí
předložit jednu fotograﬁi ze současné doby (ne starší cca
půl roku).
Městský úřad v Rokytnici nad Jizerou proto nabízí občanům,kteří nejsou schopni ze zdravotních důvodů navštívit
fotografa sami, tuto službu zajistit v jejich domácnostech.
Žádáme proto občany, kteří by měli zájem o pořízení
fotograﬁe doma, aby se přihlásili na MěÚ Rokytnice n.J.
– sociální oddělení, nejdéle do konce měsíce srpna 2005.
Tel.: 481 549 315, 481 549 317, 481 549 325.
Fotografování by mělo proběhnout během měsíce září
2005 a soc. pracovnice Vám zajistí pomoc při vyplnění
a podání žádosti o nový občanský průkaz.

Výměna řidičských průkazů
Po schválení novely příslušného zákona byla prodloužena lhůta pro výměnu řidičských průkazů.
Výměna starých řidičských průkazů za průkazy dle vzoru EU bude probíhat ve třech etapách až do konce roku
2013:
1. etapa: do konce roku 2007 pro řidičské průkazy vydané od 30. 6. 1964 do 31. 12. 1993
2. etapa: do konce roku 2010 pro řidičské průkazy vydané od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000
3. etapa: do konce roku 2013 pro řidičské průkazy vydané od 1. 1. 2001 do 30. 4.
Vzhledem k tomu, že většiny z nás se týká termín 1.
etapy, tj. do konce roku 2007, doporučujeme nenechávat
výměnu na poslední chvíli a využít možnosti výměny bez
dlouhého čekání.
Připomínáme, že o nový ŘP lze zažádat na Městském
úřadě v Jilemnici, odboru dopravy (budova bývalého internátu SPŠT vedle kostela). Telefon: 481 565 305.

Upozornění Celní správy ČR
Pro obchodníky a prodejce lihovin o povinné inventarizaci zásob.
Celní správa ČR ve snaze vyjít vstříc obchodní a podnikatelské veřejnosti upozorňuje na některé povinnosti
spojené s aplikací zákona č.676/2004. Sb., o povinném
značení lihu, resp. „kolkování“ lihovin, jenž nabývá účinnosti dne 1.července 2005.
Právnické a fyzické osoby, které dovážejí, skladují
a prodávají lihoviny ve spotřebitelském balení o obsahu
0,2 l a větším (s obsahem alkoholu 15 % vol. a vyšším),
mají povinnost provést ve svých provozovnách (výrobní
podniky, velkoobchody, maloobchody, ale i místa, kde
jsou lihoviny rozlévány ke konzumaci – restaurace, pohostinství, bufety, apod.) ke dni 1. července 2005 inventarizaci jejich zásob.
Výsledky této inventury – inventurní soupis – mají povinnost následně předat místně příslušnému celnímu úřadu, a to nejpozději do 31. července 2005.

Doporučené členění:
- druh – značka lihoviny
- výrobce uvedený na etiketě
- obsah lihu v % vol.
- objem balení
- počet balení
- datum vyhotovení seznamu
- razítko, jméno a podpis odpovědné osoby
Na seznamu je třeba uvést:
- Identiﬁkaci inventarizující osoby (IČO, obchodní název nebo jméno)
- Adresu, kde se líh nachází
- Zda se jedná o místo podnikání nebo jen o provozovnu
Celní úřad potvrdí převzetí inventurního seznamu na
jeho kopii, kterou je osoba – podnikatel povinna uschovat
pro případnou kontrolu.
Podrobnější informace o inventarizaci a její formě,
resp. struktuře písemné inventurní sestavy, mohou povinné subjekty získat prostřednictvím speciálního odkazu na
internetu Celní správy ČR (www.cs.mfcr.cz), případně na
místně příslušném celním úřadu. Upozorňujeme dále, že
inventarizované zásoby neznačených („neokolkovaných“)
lihovin lze doprodávat pouze do konce letošního roku. Lihoviny vyrobené nebo dovezené na území ČR po 1. 7.
2005, již musejí být označeny kontrolní páskou („kolkem“)
umístěnou přes uzávěr lahve.
Za nesplnění povinnosti inventarizace a neoznámení jejích výsledků místně příslušnému celnímu úřadu se
uloží pokuta dle § 20 písm. c) zákona č.676/2004 Sb. od
50.000,- do 1.000.000,- Kč.
Kontaktní osoba:
Celní úřad Liberec pobočka TURNOV
Jan Šup, tel. 481 312 224,
e-mail: j.sup@cs.mfcr.cz

Odpadové hospodářství
Inventarizace nádob a výměna známek
Na konci měsíce května a na počátku června 2005 proběhla revize nádob na odpad a popelnic občanů Rokytnice nad Jizerou, která byla spojená s výměnou známek
na tyto nádoby za nové. Vzhledem k tomu, že ne všechny
nádoby byly ve svozné dny přistaveny ke svozné trase
a při mimořádném přelepu se nepodařilo kontaktovat
všechny zbývající občany, nemohly být veškeré nádoby
nově olepeny.
Prosíme proto všechny, kterým popelnice nově olepena nebyla, aby tuto skutečnost ohlásili na Městském
úřadě v Rokytnici nad Jizerou paní Haně Zuzánkové,
tel.: 481 549 322. Prozatím je třeba alespoň starou známku označit číslem popisným nemovitosti, ke které se vztahuje.
Nové známky na popelnice se již nevydávají na městském úřadě, ale jsou nalepovány přímo zaměstnanci Severočeských komunálních služeb, s.r.o.
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Sběrný dvůr – provozní doba
Středa – 13.00 hod. – 18.00 hod.
Sobota – 8.00 hod. – 12.00 hod.

Otázky pro Ing.Petra Ceé, výkonného ředitele TJ Spartak Rokytnice nad
Jiz.,připravila Eva Martínková.
Na začátku našeho rozhovoru
bychom měli čtenářům představit
lyžařské středisko Horní Domky
a Studenov:
Kolik lyžařských zařízení zde provozujete?
Celkem 10 vleků, z toho 4 na Studenově a lanovou dráhu na Lysou horu.
Kolik lyžařů přepraví za hodinu
lanová dráha a kolik ostatní vleky?
Přepravní kapacita lanové dráhy
je 1 800 osob za hodinu, vleků 6 350
osob.
Kolik km sjezdových tratí mohou
lyžaři využívat?
Sjezdové tratě v našich areálech
mají celkovou délku 13,5 km.
Které stroje upravují sjezdové
tratě?
Celkem 8 sněžných pásových vozidel Kässbohrer.
Jaké další služby střediska svým
návštěvníkům nabízejí?
Mezi další nabízené služby je možno
zařadit snowpark na Horních Domcích,
který chceme do příští sezóny umístit
u lanovky a vybavit vlastním vlekem.
Jaké byly ceny jízdného v letošním roce? Kolik zaplatí 4členná rodina /2 děti – 9 a 13 let/ za jeden den
lyžování v Horních Domcích a kolik
na Studenově?
V uplynulé zimní sezóně stál denní
lístek v hlavní sezóně 550 Kč, dětský
pak 390 Kč. Čtyřčlenná rodina v tomto
případě zaplatila 1 810,- Kč na Horních
Domcích a na Studenově 1 200 Kč. Slevy se vztahují pouze na děti do 10 let,
takže 13leté dítě už platí plné jízdné.
Na kterých dalších lyžařských
vlecích platí také skipasy TJ Spartak a naopak? Jak s majiteli těchto
zařízení spolupracujete?
V letošní sezóně bylo společné jízdné s vleky Udatných. Pro nadcházející
sezónu je tu snaha společný skipas
rozšířit, takže by do společného jízdného byly zahrnuty vícedenní jízdenky
ve Ski areálech Spartaku (Horní domky
a Studenov), vlecích Udatných, Pařez,
Modrá Hvězda-Bahýnka – v těchto
dnech probíhá příprava nových ceníků
a jednání o společném skipasu.

Jaké výhody poskytuje středisko
členům TJ Spartak?
Členové Spartaku mají zvýhodněné
jízdné, (areál si taky od počátku budovali především pro svoji potřebu)
– s tím je však na druhé straně spojena
povinnost členských příspěvků a brigád v areálu.
Kolik má středisko stálých zaměstnanců a kolik sezónních?
Obě střediska, včetně ostatních
sportovních zařízení Spartaku, mají
cca 20 stálých zaměstnanců a v průměru 60 sezónních.
Letošní zima byla bohatá na sníh,
majitelé lyžařských zařízení si pochvalovali výdělky. Jak úspěšná
byla uplynulá zimní sezóna pro TJ
Spartak?
Určitě úspěšná – i když bylo často
náročné udržet kvalitu sjezdových tratí, protože občas byly přívaly sněhu až
neuvěřitelné.
Postavením lanové dráhy došlo
k velkému zhodnocení celého areálu. Přesto je nutné středisko dále
rozvíjet. Lyžařská veřejnost především kritizuje vzdálenost přibližovacího vleku od parkovišť a ranní
fronty nejdříve u pokladen a potom
ještě u samotného přibližováku.
Mnozí nevydrží a jdou raději k lanové dráze pěšky, což v lyžařské výstroji představuje 10–15 minut.
Jak chcete do budoucna tuto situaci řešit? Plánujete i změny v samotném areálu?
Jsme si dobře vědomi, že velkou slabinou našeho areálu je obtížný přístup.
Připravujeme proto výstavbu přibližovací lanové dráhy a věříme, že v sezóně 2006/7 už bude přepravovat lyžaře.
Pro příští rok chceme navíc zajistit, aby
cena parkování byla již v ceně skipasu.
Připravujeme i další změny, především
nový vlek u snowparku a zlepšení podmínek pro občerstvení lyžařů.
Mluví se o dalších vlecích,které by vyvezly nahoru stovky lyžařů.Carvingové lyže jsou rychlejší
a přibývá také agresivnějších lyžařů a s nimi těžších úrazů. Budou
sjezdovky při zvyšování kapacity
lyžařských zařízení ještě bezpečné? Máte nějaké pravomoci vykázat
neukázněné lyžaře, kteří ohrožují
zdraví ostatních?
Tyto záležitosti jsou předmětem
analýz. Máme připravenou „analýzu
propustnosti sjezdovek“, z které vy– 14 –

plývá, že naše sjezdovky zatím nejsou
„přetížené“. Ale rozhodně máme zájem
na bezpečnosti lyžařů, proto budeme
rozšiřovat prvky pasivní bezpečnosti
– sítě, ochranné vaky, apod. Společně
se Správou KRNAP připravujeme zavedení tzv. Skipatrol, které budou mít za
povinnost usměrňovat provoz na sjezdovkách, dbát na to, aby lyžaři nevyjížděli z vyznačených tratí. Neukázněné
lyžaře budou mít možnost pokutovat,
popř. vyloučit z přepravy na lanovce či
vlecích.
Vyznavači snowboardismu sepisovali v zimě petice proti zákazu
používat lanovou dráhu. Jak budete
reagovat?
Se Správou KRNAP jednáme o tom,
že pro nadcházející sezónu bude možno přepravovat lanovkou i snowboardisty – bude ale záležet i na nich, zda
se nebude jednat jenom o zkušební
provoz. V případě, že nebudou ochotni respektovat provozní řád střediska
a bude docházet ke sjezdování mimo
vyznačené sjezdovky a poškozování
lesních porostů, obávám se, že tuto
možnost můžeme opět ztratit.
Lyžařské areály jsou především
ve všedních dnech přímo závislé
na počtu ubytovaných hostů dole
v Rokytnici a ubytovací zařízení naopak na kvalitě služeb,které areály
nabízejí. Z toho vyplývá,že jeden
bez druhého nemůže úspěšně podnikat. Současnému milovníkovi zimních sportů nestačí už jen upravené
sjezdovky, ale chce se také bavit
a užívat si své dovolené i po lyžování. Jednodenních návštěvníků
stále ubývá,protože lidé si nemohou brát dovolenou na jeden den
podle počasí a musí více pracovat.
Všichni víme, že Rokytnice má do
fungujícího sportovního střediska
ještě hodně daleko,na druhé straně
bude ještě nejméně do roku 2008
splácet dluhy. Jak si představujete
spolupráci s Městem, myslíte si, že
se lyžařské areály v budoucnu budou spolupodílet na budování infrastruktury v Rokytnici?
Je to hodně široká otázka – já si rozhodně myslím, že provoz lyžařských
zařízení všech provozovatelů vyvolává
tlak na infrastrukturu a umožňuje její
rozvoj, jako je to všude ve světě. Samozřejmě, že nároky návštěvníků hor
porostou a že budou vyžadovat např.
možnost večerního vyžití – bowling,
bazén, ﬁtnesscentrum , možnost kul-

turního vyžití atp. Myslím si, že tomuto
rozvoji by mělo napomoci „Sdružení
pro rozvoj cestovního ruchu“, které
se v těchto dnech v Rokytnici nad Jizerou rodí a v kterém budou na rozvoji podmínek spolupracovat všichni
podnikatelé, kteří do tohoto sdružení
vstoupí. TJ Spartak sám pak uvažuje
s modernizací a rozšířením sportovní
haly, kuželny, zlepšení podmínek pro
tenis a další aktivity.
Otázka, která čtenáře velmi zajímá – jak to vypadá s letním provozem lanové dráhy, je naděje, že
bude povolen? Když vidím v létě
ty davy, které pochodují od Dvoraček na Kotel, nevím, co přírodě více
ubližuje – pěší turisti nebo ti sedící
na lanovce? Jaké jsou Vaše vztahy
se Správou KRNAP ?
Já si myslím, že vztahy s Krnapem
jsou vzájemně korektní. Protože podstatná část našeho podnikání je na
území, které spravuje Krnap, musíme
respektovat podmínky, které jsou pro
naši činnost vymezeny. Máme určitě
zájem na tom, aby nedocházelo k poškozování či devastaci tohoto jedinečného území. Dochází pochopitelně
k názorovým rozdílům a my velice usilujeme o to, aby se z Rokytnice, stejně

jako je tomu v ostatních významných
krkonošských střediscích, dostali letní
návštěvníci Krkonoš snadněji do vrcholových partií našich hor, a jen těžko
se smiřujeme s názorem Krnapu o ekologických důsledcích letního provozu.
Jednat budeme určitě dál a na druhé
straně nabízíme, že TJ Spartak zajistí
např. opravy cest, výsadbu lesních porostů apod. dle požadavků KRNAP.
Někteří občané se obávají, že
Studenov se stane pouze okrajovou záležitostí zájmu vedení areálů
a bez nových investic bude zaostávat za ostatními. Co pro Studenov
připravujete?
Studenov rozhodně nebude na
okraji zájmu, naopak v příštích letech
by měl mít Studenov velice dobré předpoklady stát se zajímavým střediskem
lyžování. Na Studenově by měla vyrůst
nová lanovka. Je reálné, že Studenov
bude místem, kde dojde k propojení
s Harrachovem, jsou zde určitě dobré
podmínky pro večerní lyžování . Je zde
však třeba ještě mnoho věcí dořešit
– najít formu spolupráce s ostatními
provozovateli, vyřešit zasněžování atd.
Rokytnické sjezdové lyžování
v letošním roce bylo velmi úspěšné, tak dobrý závodník jako je Filip

Ing. Petra Matyáše – starosty města
Již od měsíce května t.r. vysílá Česká televize nový
program ČT 24. Uvažuje se o jeho zařazení do základní
nabídky kabelové televize?
Provozovatelem kabelové televize v Rokytnici nad Jizerou
je spol. Katro – Servis, s. r. o. Semily, která nabídku programů
aktualizuje podle situace na trhu. Nevidím důvod, proč by
tedy nemohl být program ČT 24 do základní nabídky zařazen.
Otázka by ovšem měla být směřována na spol. Katro – Servis,
s. r. o.

pan Šír, Katro – Servis , s. r. o.

TV 24 do nabídky programu určitě patří. Zavedení nového
programu však není levná záležitost. Přesto počítáme, že do
konce roku 2005 TV 24 v Rokytnici nabídneme.

Zdeňka Háka – investičního technika města

Trejbal, ale také patnáctiletá Tereza
Chárová propagují Rokytnici více
než reklamní letáky. Lyžařský klub
se bude jistě snažit získat uspořádání kvalitních závodů u nás doma.
Jaká je spolupráce lyžařů a vedení areálu? Budete tuto snahu podporovat?
Máme velkou radost z úspěchu našich reprezentantů, určitě je chceme
i nadále podporovat a jejich jména
zvýraznit při propagaci našich středisek.
Na závěr jedna osobní otázka
– co Vás vedlo k tomu, abyste se
přihlásil do výběrového řízení na
místo výkonného ředitele TJ Spartak? Většina lidí Vás má v povědomí
jako ředitele KB v Semilech.
Od studentských let jezdím na Huťskou boudu pod Dvoračkami, která patří odborům Komerční banky, a mnoho
let jsem sledoval rozvoj lyžování na
Lysé hoře, fandil mu a byl jsem vždycky „chytrej“ v tom, co by se všechno
mělo udělat. V praxi to není vůbec
jednoduché, ale chci se pokusit posunout střediska TJ Spartak kousek dál
– možnosti jsou tu veliké.
Děkuji za rozhovor
-EM-

níku. Není to právě šťastné řešení a překážejí např. maminkám s kočárky. Je plánované nějaké řešení?
Ano, v letošním roce je plánována výměna stožárů veřejného osvětlení, které byly více než před 20ti lety umístněny
do chodníků naproti bývalému A-Clubu. Nové stožáry budou
umístěny již na okraji, aby nepřekážely průchodu ani údržbě
chodníku.
Na počátku června t.r. došlo k opravám hlavní silnice
II. třídy vedoucí Rokytnicí. Které úseky komunikace byly
opraveny a počítá se s dalšími?
V letošním roce Liberecký kraj, jako vlastník silnice II. třídy,
zajistil úplnou opravu této silnice, a to v úseku: od křižovatky
„U Kroupů“ k čp. 370 v Dolní Rokytnici, a dále v úseku od bývalého železářství ke vjezdu na zimní stranu. Jiné rozsáhlejší
a úplné opravy se v letošním roce z ﬁnančních důvodů neplánují. Samozřejmě dojde ještě k drobnějším opravám povrchu
komunikace.

Stožáry veřejného osvětlení byly v minulosti na některých místech umísťovány přímo doprostřed tělesa chod-

Ministerstvo místního rozvoje
se zajímalo o Krkonoše
Z osobní iniciativy někdejšího ministra J. Paroubka se v Praze uskutečnila schůzka manažerů Svazku
měst a obcí Krkonoše, představitelů

CzechTourismu a dalších vysokých
úředníků ministerského odboru cestovního ruchu. Podle slov Michala
Vávry, manažera Svazku Krkonoše,
společně prodiskutovali řadu témat.
Jednou z konkrétně dohodnutých
iniciativ je letní prezentace Krkonoš
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v budově MMR na Staroměstském
náměstí, kde je nově otevřeno „Informační centrum venkovských regionů“. Projekt počítá s propagací místních a regionálních akcí a atraktivit,
která by se měla projevit ve zvýšeném
počtu turistů a prodloužením délky

jejich pobytu. Projekt IC venkovských
regionů je otevřený celému území
České republiky, a proto prezentace
Krkonoš nebude chybět.

Ohleduplná cykloturistika
aneb prevencí k úspěchu

Podle zjištění nabízí a organizují
zahraniční cestovní kanceláře a agentury pro své klienty cykloturistické
trasy v Krkonošském národním parku
do 1. a 2. zóny chráněného území,
tedy do míst, kde není cykloturistika
dovolena a v podstatě trasy neexistují, a stávající ani nebudou v dalším
období rozšiřovány. Svazek měst
a obcí aktivně pracuje s cílem přilákat
do Krkonoš co nejvíce lidí. Nedílnou
součástí těchto aktivit, ve spolupráci
se Správou Krnap, je zajistit, aby byli
zahraniční návštěvníci informováni
o podmínkách ochrany krkonošské
přírody a s tím spojeném částečném
omezení aktivit.
Podle slov Petra Srpa, koordinátora internetových stránek Svazku Krkonoše, které k získání informací o známých českých horách využívá stále
větší počet zahraničních návštěvníků,
byl webový systém www.krkonose-smo.cz nabídnut Správě Krnap jako
platforma k publicitě ochrany krkonošské přírody. Petr Srp posteskl:
“Krkonošský národní park zatím tuto
nabídku nevyužil.“

Krkonoše na veletrzích

Na jaře t.r. Svazek Krkonoše prezentoval nejvyšší hory Čech na veletrzích ČR v Hradci Králové a Ostravě.
V porovnání byl zájem návštěvníků
rozdílný. „Na Hradecku byl o Krkonoše zájem velký“, konstatovala Iva
Zaplatílková. „Zodpovídali jsme časté
dotazy na nově vyznačené cyklotrasy,
velká poptávka byla po propagačních
materiálech s nabídkou cykloturitiky,
turistické mapy si lidé odnášeli ve velkém.“
Na ostravském veletrhu „Domov
– Dovolená – Region – Esoterika“
zástupce Svazku Josef Zelený také
většinu propagačních materiálů rozdal, ale v porovnání s jinými veletrhy
zaznamenal osobní zájem návštěvníků nižší. Sám k tomu dodává: „Ve
společném veletržním stánku byla
nabídka několika turistických regionů,
proto bylo zajímavé sledovat, o který
se zajímají nejvíce. Absolutně vyhrál
Český ráj, potom Máchův kraj. Krkonoše byly čtvrté po Jizerských horách.
Nedalo mi to a na četné dotazy: „Proč
nechcete jet na dovolenou do Krkonoš?“, se mi dostalo častých odpovědí: „Je tam moc Němců“, „Je tam draho“, ale také „Jezdili jsme do Krkonoš
v době odborářské rekreace, chceme

poznat jiné kraje v Čechách“. O dovolenou v tuzemsku byl velký zájem
asi proto, že Ostravsko má početnou
skupinu sociálně slabších obyvatel.“
Na podzim t.r. je připravena prezentace Krkonoš pro třetí Hospodářskou výstavu v Trutnově a veletrh
cestovního ruchu ve Varšavě.

Veletrhy a výstavy v roce 2006

Je značná pravděpodobnost, že
od příštího roku bude Turistický region Krkonoše výrazněji než dosud
zastoupen na zahraničních veletrzích s ﬁnanční pomocí státu a možná
i krajů. Naznačuje to vývoj jednání
představitelů Krkonoš - svazku měst
a obcí, státní agentury CzechTourism
se zástupci odborů cestovního ruchu
krajů Královéhradeckého i Libereckého a turistických regionů Východní
Čechy a Český ráj o koordinaci přístupů k zahraničním či domácím veletrhům a výstavám. Dosavadní trend
rozhovorů má příslib i nových možností rozvoje spolupráce s krkonošskými podnikateli v cestovním ruchu.
Na základě agenturou CzechTourism upřednostněných veletrhů
a s ohledem na požadavky Královéhradeckého kraje se regiony Krkonoše, Český ráj a Východní Čechy
shodly na systému společné účasti
při presentacích cestovního ruchu.
Pro rok 2006 je navrhována účast
při veletrzích: Vacantie Utrecht (10.
– 15. ledna), Slovakia Bratislava (26.
– 29. ledna), Reisen Hamburk (8. –12.
února), CBR Mnichov (18. – 22.února), ITB Berlin (8. – 12.března), MITT
Moskva (22. – 25.března), TT Varšava
(září), WTM Londýn (listopad), TUC
Lipsko (listopad 2006).
Dalšími veletrhy, kde CzechTourism připravuje účast, jsou: Fitur
Madrid 25. – 29. ledna 2006, BIT Miláno 18. – 21. února, TUR Göteborg
23. – 26.března a zářijový OTDYCH
Moskva.
Brněnský Regiontour a pražský
Holiday World 2006 budou organizovány jako v roce letošním. Tzn. samostatná expozice Krkonoš a Českého ráje, snad i s podporou krajských
úřadů Libereckého a Královéhradeckého kraje.

Přírodní zajímavosti
z Krkonoš – II. díl
Symbol rakouského mocnářství

Krkonoše často postihovaly dlouhotrvající přívalové deště. Rozvodněné bystřiny pak z nejvyšších partií hor
unášely balvany, suť, písek, rozbahněnou půdu, kmeny stromů, které se
kupily v údolí, dostávaly do hlavních
toků a zvyšovaly jejich ničivou sílu.
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Průtrže několikrát postihly celou oblast Krkonoš a způsobily nebývalé
záplavy. Nejstrašnější a nejničivější
v letech 1858, 1882, 1883, 1897. Poslední povodeň nejenže přinesla řadu
bolestných ztrát na životech a obrovské materiální škody, ale přiměla
české zemské úřady k mimořádným
krokům. K uvolnění ﬁnančních prostředků na odstranění škod, ale také
na rozsáhlé práce hrazenářské, které
měly do budoucna zabránit opakování tragické pohromy. Nejdůležitější stavbou se stala retenční nádrž
Labská na Krausových boudách ve
Špindlerově Mlýně. Byla postavena
v letech 1910–1914 nákladem 3,5
miliónu rakouských korun a pojme tři
a půl milionu kubických metrů vody.
Měla se stát symbolem rakouského
mocnářství. Na vzdušném líci hráze
těsně pod korunou byla umístěna
rakouská orlice a pod ní znak s iniciálami panovníka Františka Josefa
I. Kolem nich byla počátkem vzniku
ČSR řada jednání s cílem jejich odstranění. Dvouhlavá orlice byla v roce
1920 zabetonována, iniciály F. J. I.
zůstaly do roku 1926. Pak byly kamenicky upraveny tak, že tvoří písmena
R.Č. jako Republika Československá,
dnes Česká.
Podle historika Miloslava Bartoše
přinesla povodeň i vpravdě historický vklad: změnila natrvalo vzhled
mnoha krajinných celků a sídlišť. Ačkoliv dnes zůstává tato skutečnost
převážně skryta, je stálou, byť často
nevědomou složkou v našem vidění
krkonošské přírody, která již není tou
původní přírodou, ale krajinou, kterou
jako původní bezděky vnímáme.

Atentát na Hitlera

S datem 20.července 1944 souvisí
neúspěšný atentát na Adolfa Hitlera. Spolu s několika elitními vojáky
německé armády ho do nejmenších
podrobností připravil německý štábní důstojník hrabě Claus Schenk von
Stauffenberg, který byl krátce po neúspěšné akci popraven.
Informaci, že jednou z lokalit, kde
byl atentát plánován, je Bouda na
Pláni nad Špindlerovým Mlýnem, lze
najít i v Souboru turistických map
vydaných Kartograﬁí Praha v letech
1964 a 1975. Jejich autoři kromě jiného uvádějí: „V roce 1944 se Stauffenberg s přáteli prý dohodl o úplných
podrobnostech atentátu na Hitlera.
Atentát se nezdařil a většina odpůrců byla popravena. V knize Ivana
Brože “Manažeři války” se dočteme:
„…Stauffenberg měl v lazaretech
a rekreačních zařízeních německého
wehrmachtu, mimo jiné i v jedné horské chatě ve Špindlerově Mlýně, dost

času na přemýšlení o smyslu celé války, o nacismu, o Hitlerovi a o sobě.
V těchto okamžicích se v něm zřejmě
rodily impulsy k radikální změně...

„Dějiny pro všechny“ stálá
expozice ve Vrchlabí

Z historie čerpáme pro současnost
i budoucnost, její poznání je základ,
který v sobě neseme. Podle Bc.Jiřího
Loudy, autora stálé expozice, mezi
nejzajímavější patří listina českého
krále Ferdinanda I. z roku 1533, jíž
uděluje Vrchlabí městská práva, dále
znak a prapor Národní gardy z roku
1848. „Pozornost si zaslouží artefakty týkající se současného kulturního
domu Střelnice. Roku 1870 si tu místní
ostrostřelecký spolek vybudoval střelnici. Nedlouho po přestavbě r. 1895
se na dlouhá léta stala domovskou
scénou německých ochotníků, kteří
zahájili tradici ochotnického divadla
ve Vrchlabí. Za zmínku stojí vzorníky vrchlabských textilek z přelomu
XIX. a XX. století stejně jako součásti
z výroby ﬁrmy Petera, předchůdkyně
dnešního závodu podniku Škoda auto

a.s.. Mezi zajímavosti patří deskový
sbírkový kříž, k jeho vytvoření byly použity cvočky, nakupované dárci sbírky
na válečné účely z Hořejšího Vrchlabí v letech 1914/16. Čím větší byla
částka zaplacená dárcem, tím větší
byl i cvoček. Na cvočcích střední velikosti jsou iniciály donátorů a na největších jejich celá jména.“
Expozice je otevřena denně
od 9.00 do 16.30 hod.
s polední přestávkou
od 12.00 - 13.00 hodin.
Vstupné 20 Kč.

„Šindelka“ v Harrachově

dele, podle které „Šindelka“ získala
jméno. Obě patra propojuje kmen
smrku dekorovaný ﬁgurou trhače šišek. Druhé podlaží patří myslivecké
expozici. Té dominuje přezimovací
obora s jelenem a další lesní zvěří.
Stěnu zdobí vývojová řada jeleního
paroží a lovecké trofeje. Atmosféru
dotváří „kazatelna“ – posed s myslivcem. Expozici obohacuje dataprojekce se záběry z národního parku.
„Šindelkou doplňujeme síť krkonošských muzeí s přírodními expozicemi
a tématy lesnictví i myslivosti. V širokém okolí je to ojedinělá expozice podobného významu a rozsahu“, upozorňuje Ing. Petr Štěpánek, náměstek
ředitele Správy KRNAP.

Správa Krkonošského národního parku otevřela výstavní expozici
s lesnickou a mysliveckou tématikou.
Jejím domovem je zrekonstruovaná
budova „Šindelka“. V přízemí se návštěvníci lesnické expozice seznámí
např. s nářadím, modelem plavení
dřeva, nebo se saněmi používanými
v západních Krkonoších. U vchodu
zaujme dílna s ukázkou výroby šin-

Krkonošské turistické linky

Jízdní řád cyklobusu:

Od 4.června do 25. září 2005
V červnu a v září vždy v sobotu a neděli
V červenci a srpnu jezdí denně!

Linka cyklobusu je pravidelnou autobusovou linkou na uzemí Krkonoš od
4. června 2005 do 25. září 2005. Autobusy jezdí od 4. 6. do 25. 9.2005 v sobotu
a neděli, od 1.7. do 31. 8. 2005 každý den. Délka 118 km Doba trvání 3:50 h.

Krkonošemi bude letos opět projíždět cykloturistický autobus určený všem, kteří holdují jízdě na kolech v horském terénu, ale i turistům, kteří touží v krátké době poznat významnou
část Krkonoš. Cyklistům budou sloužit speciálně upravené
autobusy pro přepravu jízdních kol.
Z východu na západ a zase zpět.
Dvě pravidelné linky autobusů, které v jednom dni, na trase
dlouhé 118 kilometrů, projedou tam a zpět celé Krkonoše. Na
dvě hlavní „páteřní“ trasy navazují další autobusové i vlakové
přípoje. Pravidelně denně v obou směrech (ráno po sedmé
hodině) vyjíždí a večer (kolem půl páté) se vrací zase zpět:
z Harrachova, přes Rokytnici nad Jizerou, Benecko, Vrchlabí,
Janské Lázně, Pec pod Sněžkou do Horní Malé Úpy.
Na základní „páteřní“ trasu navazují přestupové autobusy:
z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna, z Jilemnice do Vítkovic, Horních a Dolních Míseček a zpět. Východní část Krkonoš - Žacléř
je připojena na páteřní linku v pracovní dny a Trutnov každodenním spojením. Na tyto autobusy v některých případech
navazují vlakové linky. Od letošního roku je možné nastoupit
do Krkonošské turistické linky již v Kořenově v Jizerských horách.
Propagace cyklodopravy
Organizátoři vydali dva tisíce plakátů s mapou s vyznačením
přestupových míst i s trasami autobusů a vlaků (jezdící v sezónním režimu). Dále 40 tisíc letáčků se schématickou mapkou
a kapesním jízdním řádem přepravy. Propagační tiskoviny začátkem června získáte v krkonošských informačních centrech
a kancelářích dopravců, na autobusových nádražích či přímo
v autobusech. A nebo také na: www.krkonose-smo.cz.
Ceník:
Ceny jízdenek jsou stanoveny podle platných tarifů kilometráže ČSAD.
Za jízdní kolo je příplatek 10 Kč.

Všechny cyklobusy na těchto linkách jsou speciálně upraveny k přepravě minimálně 15 jízdních kol. Cyklobus samozřejmě také nabízí přepravu po
Krkonoších pěším turistům.

– 17 –

Harrachov - Rokytnice n. Jiz. - Vrchlabí
- Janské Lázně - Pec p. Sněžkou - Hor. Malá Úpa
Jízdní řád cyklobusu:
Harrachov, aut. nádr.
Kořenov, žel.st.
Rokytnice n.Jiz., nám.
Rokytnice n. Jiz., Františkov, odb.
Jablonec n.Jiz., Rezek
Vítkovice, kostel
Jilemnice, Hrabačov, křiž.
Benecko, Skalka
Vrchlabí, aut.nádr.
Černý Důl, nám.
Janské Lázně, lanovka
Svoboda n.Úpou, aut.st.
Pec p.Sněžkou, aut.st.
Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn
Horní Malá Úpa, Pomezní boudy

07:05
07:25
08:00
08:10
08:15
08:22
08:45
08:58
09:30
09:45
09:52
10:00
10:25
10:43
10:55

16:25
16:45
17:10
17:19
17:24
17:29
17:45
18:00
18:25
18:40
18:50
18:57
19:15
19:35
19:50

Jízdní řád v opačném směru:
Horní Malá Úpa, Pomezní boudy
Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn
Pec p.Sněžkou, aut.st.
Svoboda n.Úpou, aut.st.
Janské Lázně, lanovka
Černý Důl, nám.
Vrchlabí, aut.nádr.
Benecko, Skalka
Jilemnice, Hrabačov, křiž.
Vítkovice, kostel
Jablonec n.Jiz., Rezek
Rokytnice n.Jizerou, Františkov,odb.
Rokytnice n.Jiz., nám.
Kořenov, žel.st.
Harrachov, aut.nádr.

07:20
07:32
07:50
08:13
08:20
08:30
08:50
09:10
09:25
09:42
09:50
09:55
10:05
10:40
11:00

16:25
16:37
16:55
17:18
17:25
17:35
17:55
18:15
18:30
18:47
18:55
19:00
19:10
19:31
19:45

Základní škola informuje:
BLUDIŠTĚ:

Tým žáků 9.A ve složení: Martin Řezníček, Martin Královič, Barbora Maloňová a Adam Vondra se začátkem května zúčastnil natáčení televizní soutěže „Bludiště“. Natáčení probíhalo ve studiu ČT v Ostravě. V soutěži nastupuje
družstvo proti soupeři z jiné školy a plní různé vědomostní
a dovednostní úkoly. Vítěz duelu postupuje do dalšího kola,
v každém kole může navíc vyhrát hodnotné ceny. Také doprovázející učitelé (Ivana Gebrtová, Radek Šmíd) byli zapojeni do soutěže o cenné body při skládání městského
znaku družstva soupeře. Výpravu tvořili ještě fanoušci z řad
žáků školy. Jejich úkolem bylo pečovat o pozitivní soutěžní
atmosféru a podporu našich soutěžících a vytvoření divácké kulisy.
V prvním kole jsme se utkali s družstvem z Červené Vody.
Po určitém úvodním zakolísání jsme fantastickým závěrem

Rozmístění vycházejících žáků
ve školním roce 2004/05
Celkem 51 žáků z toho: 3 z 5.tříd
2 z 8.tříd
46 z 9.tříd
V prvním kole bylo přijato 45 žáků, ve druhém pak zbývajících 6.
Gymnázia:
osmileté
–
sportovní –
čtyřleté
–

3
1
10

Střední odborné školy:
obchodní akademie
SPŠ textilní
hotelnictví a turismus
kosmetička
ekonomické lyceum
elektrotechnika
předškolní a mimoškolní pedagogika
strojírenství
veřejnoprávní činnost

zvítězili a postoupili do druhého kola. V něm jsme nastoupili proti škole z Českého Těšína. Tu jsme porazili rozdílem
výkonnostní třídy jak ve vědomostech, tak při překonávání
lanových překážek. Ve třetím (závěrečném) kole jsme bojovali s kladenským týmem. Výsledkem bylo naše těsné vítězství – duel byl napínavý až do samého závěru.
Blahopřejeme našim zástupcům k vynikajícím výsledkům, kterých dosáhli. Také pro fanoušky bylo plnění pokynů režiséra pořadu náročné. Všem členům výpravy tedy
patří poděkování za kvalitní a důstojnou reprezentaci naší
školy a našeho města.
Zájemci mohou naše snažení vidět na programu ČT1
v pořadu Bludiště - každý čtvrtek od 16.30 hod. Pokud nedojde k programovým změnám, měla by být jednotlivá kola
vysílána 16. 6., 23. 6. a 30. 6. Poděkování patří také řidiči
ČSAD Rokytnice, panu Aleši Novotnému, který s nevšední
ochotou a velmi profesionálně řešil všechny naše potřeby
při přesunech.
Radek Šmíd

Střední odborné učiliště:
lakýrník
klempíř
automechanik
servírka
mechanik opravář
mechanizátor lesní výroby
kuchař-číšník
fotograf
truhlář
autoelektrikář
prodavačka smíšeného zboží
jezdec a ošetřovatel koní
Odborné učiliště: 3 žáci

–
–
–
–
–
–
–
–
–

2
2
2
2
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1
1
2
2
7
1
2
1
1
1
1
1

Iva Antošová
výchovná poradkyně

Kurzy tance a společenské výchovy
Pořádá TJ Sokol
v Kulturním domě v Jablonci nad Jizerou.
Začátek od 3. 9. 2005.
Přihlášky u paní Exnerové v KD,
nebo na tel.: 481 591 345, 481 591 288,
777 661 208, 737 222 459.
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V pátek 1. dubna odpoledne proběhne v Kulturním domě
v Rokytnici n. Jiz. už tradiční pěvecká soutěž, kterou pořádá
Dům dětí a mládeže spolu se Základní školou v Rokytnici n.
J. Pěvecké výkony dětí budete moci sledovat na kabelové televizi.
V průběhu dubna bude v GALERII Pod střechou v Domě
dětí a mládeže otevřena výstava výtvarných prací z projektu DDM ,,Krakonoš a jeho hory“ Vystaveny budou všechny
práce, které děti malovaly a vytvořily v zájmových kroužcích
v DDM i ty, které jsme dostali ze ZŠ, ZvŠ a mateřských škol.
20 nejlepších prací předáme na výstavu do muzea ve Vysokém nad Jiz.
Všechny tři skupiny mažoretek se chystají na svá vystoupení na Lomnickém hudebním jaru, které proběhne 23. dubna
v Lomnici nad Popelkou. Na konci dubna vystoupí mažoretky
Melisa v Jilemnici a 28. května se zúčastní svým vystoupením
celokrajského setkání dětí - Bambiriády v Liberci.
V první půlce května připravujeme vystoupení dětí zájmových kroužků v kulturním domě. Vystoupí kroužky taneční,
hudební a pěvecké. Děti předvedou to, co se v průběhu roku
naučily.
Na začátku července se zúčastní vedoucí i děti z keramického kroužku dřevosochařského sympózia a přehlídky lidových řemesel ve Františkově.
Přesnější údaje o jednotlivých akcích budou předem uveřejněny na kabelové televizi a na plakátech.
V Rokytnici nad Jiz.
21. 3. 2005
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pohádkový dětský den je již minulostí, ale i přesto se chceme ohlédnout zpět a poděkovat spoustě dobrých lidí, kteří
pomohli či přispěli čímkoli a tím vyloudili úsměv na dětských
tvářích zmáčených deštěm.

Bohužel letošní Den dětí se tak nevydařil jako loňský. Počasí bylo aprílové, a tak nás každou chvíli kropil déšť. I přes tuto
nepřízeň počasí ale přišly děti, přišli i rodiče a všichni statečně
mokli. Nejvíc ale byli zmoklí a zmrzlí ti nejdůležitější – obětavci
převlečeni za pohádkové bytosti na jednotlivých stanovištích.
Všichni vydrželi až do konce a my jim chceme touto cestou
moc poděkovat. Bez nich by se totiž Den dětí nedal uspořádat.
Děkujeme tímto pí. učitelkám ze ZŠ J. Pokorné, I.Gebrtové, M.
Dostálové, J. Brožové, ze ZvŠ J. Šimůnkové, J. Janouchové,
dále paní E. Samohelové, J. Erlebachové, L. Machačkové-Linkové, Š. Kralovičové, H. Preislerové, M. Dumkové, L. Jínové,
L. Hartychové, D. Doubkové, paní Rosůlkové a Bosákové, M.
Bencové, R. Šimůnkové, J. Šístkové, M. Koníčkové, dále E.
Doubkové z MŠ, I. Šaldové a J. Šaldové, manželům Hladíkovým i manželům Vránovým. Moc nám pomohli manželé Kotaškovi. Děkujeme také za pomoc panu S. Škodovi, paní D.
Samohelové, E. Pokorné, M. Hnykové a pí A. Doubkové.
Velký dík patří Sboru dobrovolných hasičů, jehož členové
zajistili občerstvení všem zmrzlým v areálu přírodního divadla
i hudbě ,,Naboso“, která se snažila v tom dešti zprovoznit
aparaturu a doprovodit tím vystoupení dětí, které si ho nechtěly nechat ujít i za deště. Také nechceme zapomenout na
členky Svazu žen, které statečně mokly při vybírání vstupného
a zvláštní velké poděkování patří velikému počtu rokytnických
podnikatelů – sponzorů, kteří nám přispěli na nákup sladkostí
i na dětskou tombolu. Ani bez nich bychom Den dětí nemohli
uspořádat. Slušelo by se je všechny vyjmenovat, ale bylo jich
velké množství a kdo v neděli v přírodním divadle byl, ten si
jistě jejich jména přečetl.
Nicméně víme, že ne všechno se ideálně povedlo, ale
také víme, že ten, kdo nedělá nic, nic nezkazí. Děti odcházely
domů sice mokré, ale s úsměvem na tváři a to je největší odměna nás všech.

– 19 –

Kolektiv pedagogů
Domu dětí a mládeže Pod střechou

V tajence je ukryto 30 křestních jmen, která slaví svůj svátek v letních měsících
(tedy v červenci a srpnu). Po jejich vyškrtání vám zůstane 20 písmen, která
dohromady dají přání od nás vám, našim čtenářům.
–AV–
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Úsměv
Úsměv je nakažlivý, můžeš ho
chytnout jako chřipku. Když se na
mě dneska někdo usmál, začal
jsem se smát taky. Zašel jsem za
roh a někdo uviděl, jak se usmívám.
Když se usmál, zjistil jsem, že jsem
ten úsměv na něho přenesl. Začal
jsem o úsměvu přemýšlet a zjistil
jsem, že usmívat se, stojí za to. Pouhý jeden úsměv jako můj může obcestovat celou zeměkouli, tak když
cítíš, že se ti chce smát, usmívej se.
Začneme tu epidemii a nakazíme
celý svět.

Recepty naší kuchyně
Tvarohové knedlíky s ovocem

Kuřecí medajlonky v křehoučkém župánku
– Kuřecí prsa po vlákně nakrájíme na větší kousky
(5x3cm)
– Okořeníme – kari, paprika, pepř, sůl, naložíme alespoň na 2 hodiny do marinády: 3 polévkové lžíce sojové
omáčky, 2 žloutky, 2 čajové lžičky máčeného solamylu,zakápnout olejem.
– Před opékáním vmícháme sníh ze 2-3 bílků. Medajlonky obalené směsí sněhu a koření prudce osmažíme
na oleji.
– Podáváme s rýží, na kterou dáme kopeček směsi:
1 pórek nakrájený na kolečka, 8 ks čerstvých žampionů nebo v konzervě, 4 stroužky nasekaného česneku
- osmahneme na rozpáleném oleji, přidáme sojovou
omáčku (podle chuti) a ještě trochu podusíme.

SUROVINY:
1 tvaroh
250 g hrubé mouky
30 g tuku (másla)
2 vejce
1 kávová lžička cukru
trochu soli
POSTUP.
Utvoříme těsto, podle potřeby přidáme mouku (nesmí se lepit), plní se ovocem, nejlépe třešněmi, jahodami s 1/2 kostkou cukru. Vaříme 8 min. ve vroucí osolené
vodě. Na talíře sypeme cukrem, skořicovým cukrem,
strouhaným tvarohem a zalijeme rozškvařeným máslem.

-EM-

-AV-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Letní volnočasové aktivity v Krkonoších
Vláčkem krajinou
– Historickou jízdu na ozubnicové dráze na nejstrmější
trati Harrachov – Tanvald si nenechejte ujít. Termínový
kalendář historických nostalgických míst získáte v infocentrech.
– Vyhlídkový vláček z Pece pod Sněžkou k Lesovně, z Pece pod Sněžkou na Lučiny a ve Špindlerově Mlýně na
trasách ze Svatého Petra a na Bedřichov potěší mladší
i starší cestující.

Na kolečkách v terénu
– Crossové dráhy pro jízdu na motorových čtyřkolkách
(motokárách) najdete ve Špindlerově Mlýně a Vrchlabí.
– Krkonoše vychází vstříc příznivcům koloběžek. Můžeme
doporučit několik kilometrů dlouhý sjezd z Černé hory
(od horní stanice lanovky) do Janských Lázní. Na Černé
hoře stojí také za prohlédnutí jediná cyklistická naučná stezka v Krkonoších (okruh 16 km). Je otevřena od
1. června do 15. října.
– Dalšími vhodnými areály jsou Žalý u Vrchlabí, Modrá
hvězda v Rokytnici nad Jizerou a Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně.
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– Na Hraběnce v Jilemnici, v příjemném prostředí blízko
lesa, naleznete dráhu pro kolečkové lyže. Trasu v délce
3,4 km projedete tam i zpět.
– Náročnější příznivci kolečkových lyží mohou absolvovat
cestu do kopce z Dolního Dvora na Tetřeví boudy – přes
8 km dlouhou trasu s převýšením 500 m.
– Jedinečnou jízdu zažijete na bobových drahách Happy
World s celoročním provozem ve Špindlerově Mlýně &
Harrachově

Pohled z ptačí perspektivy
– Při letu v letadlech startujících z letišť Vrchlabí, v blízkém
okolí Krkonoš také Dvůr Králové nad Labem, Jaroměř
- Josefov i Jičín, máte mimořádnou příležitost prohlédnout si krkonošské hřebeny z ptačí perstektivy.
– Krkonoše z padáku vám mohou ukázat zkušení instruktoři paraglidingu ve Špindlerově Mlýně.
– Zkušení letci to mohou zkusit sami - návštěvním řádem
národního parku jsou vymezeny letové koridory, startovací a přistávací plochy na místech: Černá hora (Janské
Lázně), Čertova hora (Harrachov), Mísečná pláň (Horní
Mísečky), Svatý Petr (Špindlerův Mlýn), Žalý (Vrchlabí)
a úbočí Lysé hory (Rokytnice nad Jizerou).
Potřebujete-li do žil adrenalin
– Adrenalinové prožitky umožní výlety na motorových čtyřkolkách, obří houpačka (nejvyšší v Evropě) v lanovém
parku, tandem-paragliding, lukostřelba, skálolezení,
přejezd na kladce přes údolí pod Labskou přehradou.
To vše ve Špindlerově Mlýně.
– Lanové centrum Proud v Harrachově - Na Mýtě je vybaveno překážkami různé náročnosti. Aktivity jsou s dohledem odborných instruktorů.
– Příležitost k originální kolektivní sportovní hře paintball
najdete v paintballové střelnici v Levínské Olešnici.
– Zbraně různého kalibru pro sportovní střelbu má střelnice Harmony Club Hotelu ve Špindlerově Mlýně.
Rozhled přírodou ze hřbetů koní
– Výcvik jízdy na koních, ale i projížďky ve volné krkonošské přírodě zažijete v jízdárnách: Vítkovice v Krkonoších,
Strážné, Rokytnice nad Jizerou, Farma Zlatá Podkova,
Dolní Rokytnice, Janova hora Vítkovice, Kněžice u Vrchlabí, Čistá u Horek, Svoboda nad Úpou nebo Pilníkov.
Jízdu v kočárech tažených koňmi prožijete ve Velké Úpě,
Špindlerově Mlýně.

K létu patří koupání
– V Krkonoších můžete do vody při nepříznivém počasí
v krytých bazénech v Jilemnici, Trutnově, Špindlerově
Mlýně.
– Do aquaparků ve Špindlerově Mlýně a Liberci (asi 50 km
západně) i Jičíně (asi 30 km jižně).

VERGO s.r.o.

– Když přeje počasí, zavítejte na koupaliště v Jilemnici,
Dolní Kalné, Kruhu, Vrchlabí, Trutnově, Černém dole
–Čisté v Krkonoších, Jablonci nad Jizerou, Harrachově,
Mladých Bukách, Vysokém nad Jizerou, Benecku - Štěpanické Lhotě.

Vodou mezi peřejemi
– Na jaře, kdy protéká dostatek vody jsou Labe a Jizera
přístupné vodákům. Sjezd po Labi je možný od přehrady
Labská ve Špindlerově Mlýně do Herlíkovic (s povolenkou národního parku), rafting na Jizeře od Vilémova do
Horní Sytové, nástupní místa při silnici směrem na Harrachov.

Pro tiché společníky
– S povolenkou si zarybaříte v lomu a na Javorku v Jilemnici, v ATC Dolce Vita v Trutnově, v Martinicích u Jilemnice a Labské přehradě ve Špindlerově Mlýně. Rybářské
lístky zakoupíte na městských úřadech.

Jste-li si blízcí s malými míčky
– Podhůří Krkonoš má ideální terény pro golf. Hřiště naleznete v Mladých Bukách, na Benecku, v Harrachově (nejvýše položené hřiště v Čechách), Semilech, Prosečném
u Vrchlabí.
– Minigolf si zahrajete na Benecku v Kraus centru, u restaurace Labužník a hotelu Horal ve Špindlerově Mlýně,
krytý minigolf v hotelu Cedron v Jilemnici.
– Tenisové haly, dvorce či antukové kurty nabízí - Špindlerův Mlýn, Rokytnice nad Jizerou.
– Bowling centrum - Dolní Rokytnice, Špindlerův Mlýn (hotely Astra, Horal, Harmony, Zátiší), Ball Koule Bar Velká
Úpa.
– Kuželkářské centrum – TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice, Pec pod Sněžkou - Klondike – kuželky.

Sportovní stadiony
– Jilemnice – tři tenisové kurty, dvě volejbalová hřiště, fotbalový stadion, zázemí pro lehkou atletiku, dvě basketbalová hřiště, dětský koutek.
– Sportovní areál Horní Branná – antukový kurt, sportovní hala – míčové hry, volejbalový kurt, dvě fotbalová
hřiště, tréninkové hřiště 30x50 m s umělou trávou, společenský sál.
– TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou – u sportovní haly
v Horní Rokytnici – 3 tenisové kurty, volejbalový areál
nad Dolním náměstím
– Letní sportovní areál v Žacléři – tenis, volejbal i plážový
volejbal, kopaná.

Montážní společnost

Oblastní zastoupení Rokytnice nad Jizerou, Horní 638
Topení – Voda – Plyn – Kanalizace
Kompletní zajištění dodávek včetně projektové dokumentace.
Cenová nabídka v ceně zakázky.
TEL.: 720 585 854, 602 389 891
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Kulturní dům Střelnice – VRCHLABÍ

– KONCERT RADUZA
23. 6. 2005 – ve 20.00 hodin.
Předprodej v MIC Vrchlabí tel. 499 422 136.
Vstupné 170,- Kč.

Jilemnice a okolí:
– POHÁDKOVÝ LES
středa 22. 6. 2005, 16.00 hod.zámecký park Jilemnice
Sraz v 16. hod. v zámeckém parku.
Pořadatel: TJ Sokol Jilemnice, tel.: 481 541 152
– FILATELISTICKÁ EMISE VĚNOVANÁ KRKONOŠÍM
středa 22. 6. 2005 Jilemnice
V měsíci červnu vyjde tato emise. Bude se jednat o reprezentativní aršík, ke kterému vyjdou i 4 obálky prvního
dne. Tyto obálky vydává Československá pošta a nyní
Česká pošta již asi 55 let. Nikdy se ale ještě nestalo, aby
domicilem razítka prvního dne byla Jilemnice. Stane se
tak poprvé, kdy jedno z výše uvedených 4 razítek by tento
domicil mělo nést. Ve spolupráci s Krkonošským muzeem v Jilemnici připravujeme v den vydání aršíku velkou
slavnost.
Pořadatel: Klub ﬁlatelistů Jilemnice
p. Farský tel.: 481 545 067
– FILOZOFIE ŽIVOTA
pondělí 27. 6. 2005, 19.00 hod.
středisko Jilemnice audioviz. sál, Kulturní dům
Přednáší Viktor Gajdoš – škola ATIA.
Pořadatel: Společenský dům JILM Jilemnice,
tel.: 481 544 070
vstupné: Kč 50,-

– KRAKONOŠOVY LETNÍ PODVEČERY
neděle – sobota 10.–16. 7. 2005 Jilemnice
Krakonošovy letní podvečery jsou kulturní akcí, která
v roce 2005 proběhne poprvé a měla by založit novou tradici v rámci prezentace tradic a historie území Jilemnicka.
Záměr vznikl v Jilemnici, ale prezentovány budou jednotlivé obce svazku obcí Jilemnicko, obce a města ve spádovém území západních a středních Krkonoš a Podkrkonoší,
místní spolky, sdružení a školní soubory.
Jednotlivé akce budou probíhat především na Masarykově náměstí, kde bude umístěno pódium, stánek s občerstvením a další stánky (např. s prezentací různých
řemesel), dále pak v areálu Krkonošského muzea a zámeckého parku v Jilemnici.
Již nyní je známo, že se můžete těšit na hudební a divadelní vystoupení, hudební skupiny (např. SATORI, NEŘEŽ, JABLKOŇ,…), rozšířené prohlídky Krkonošského
muzea a mnoho dalších zajímavých akcí.
Každý den pro Vás bude připraveno chutné občerstvení
a stánky s ukázkou tradičních řemesel a prodejem výrobků (např. tkaní textilu, malování a broušení skla a mnoho
dalšího).
Pořadatel: Svazek obcí Jilemnicko, tel.: 481 565 129

– PRÁZDNINOVÝ KYTAROVÝ KURZ POD VEDENÍM
LIBORA FIŠERA
pondělí–pátek 25.–29. 7. 2005
Kulturní středisko Jilemnice
Pořadatel: Společenský dům JILM Jilemnice,
tel. 481 544 070
cena kurzu: Kč 500,Více informací:
INFORMAČNÍ STŘEDISKO JILEMNICE
Masarykovo náměstí 140
514 01 Jilemnice
tel.+ fax: 481 541 008
e-mail: info@jilemnice.cz
http://infocentrum.jilemnicko.cz

– VÝSTAVA „POJĎTE S NÁMI DO CUKRÁRNY“
úterý 28. 6. 2005, 17.00 hod.
Krkonošské muzeum Jilemnice
Výstava potrvá do 2. října 2005.
Pořadatel: Krkonošské muzeum Jilemnice,
tel. 481 543 041
– LETNÍ ANGLICKÝ TÁBOR – 6. ROČNÍK
pátek–neděle 1.–10. 7. 2005 Jilemnice
Již pošesté můžete strávit příjemných 10 dní s americkými vyučujícími, kteří mají plnou kvaliﬁkaci k výuce
anglického jazyka. Ubytování v ZŠ Harracha, stravování
v jídelně Eurest. Anglická konverzace pro začátečníky
i pokročilé, sportovní hry, výlety, táboráky.
Přihlášku je třeba spolu s poplatkem předat do
30. 6. 2005.
Pořadatel: Církev bratrská, tel. 481 545 312,
info@e-camp.cz
cena: Kč 1950,-

– KRAKONOŠOVO MUSEUM Vysoké nad Jizerou
Od 4.6.2005 do 30.9.2005, se v podkroví muzea koná
výstava fotograﬁí Ing. Františka Janovského na téma ISLAND. Jedná se o výběr ze souboru fotograﬁí, které návštěvníkům přiblíží Island, ostrov mezi světadíly, v jeho
plné kráse.
-Od 1. 6. 2005 do 31. 8. 2005 se v přízemí muzea koná
výstava prací s názvem „Krakonoš očima dětí“.

–TRADIČNÍ KONCERT PŘI ŘÍLEŽITOSTI SVÁTKU
MISTRA JANA HUSA
středa 6. 7. 2005 evangelický kostel Křižlice
Varhanní koncert Jakuba Janšta (absolventa pražské
AMU)
Pořadatel: Společenský dům JILM Jilemnice
tel. 481 544 070
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Ostatní akce konané v okolí:
– 30.výročí SDH Jablonec nad Jizerou – 25. 6. 2005
– Semilská pouť – 24. – 26. 6. 2005
– Dobové slavnosti s Karlem IV. – 2. – 3. 7. 2005
Náměstí Českého ráje v Turnově od 10.00 hodin
– II. Harrachovské pivní slavnosti 23. 7. 2005
– KELTSKÁ NOC – 10. jubilejní ročník
12. – 14. 8. 2005, Na Háskově

Týdenní oslavy vzniku osady a dřevosochařské sympozium ve Františkově
V roce 2005 uplyne 330 let od první písemné zmínky o obci
Františkov. Na začátku prázdnin 2. - 8.července 2005 chystají
obyvatelé Františkova u Rokytnice nad Jizerou uspořádání týdenních oslav, jejichž vyvrcholením bude nultý ročník Dřevosochařského sympozia pod názvem „Přijďte pobejť“.
Sochařské sympozium bude probíhat po všechny dny na
louce pod Hostincem U Hásků a u bývalého kravína ve Františkově. K účasti na sympoziu je přihlášeno patnáct sochařů.
Garantem umělecké části akce je Ivan „Dědek“ Šmíd, který se
proslavil mimo jiné sochou Krakonoše na Ručičkách nebo organizováním obdobné akce v Harrachově Na návštěvníky bude
čekat ještě mnohem více, než přes tucet umělců se svištícími
řetězy motorových pil. Celé sympozium bude doplněno dopro-

vodným programem, každý den tu na dětské i dospělé diváky
budou čekat divadelní soubory i hudební uskupení převážně
z našeho regionu, ale i z daleké matičky Prahy. Z programu je
patrné, že nechybí ani osvěta v podobě přednášek o historii
a přírodě Krkonoš, či letní kino .
Součástí oslav je také setkání Františkovských rodáků a přátel školy, které proběhne 3. 7. 2005 ve 13 hodin na Háskově.
Výsledkem celé akce bude, kromě nevídaného zážitku z prvního prázdninového týdne, především založení nové tradice, ve
které hodláme pokračovat, a zatraktivnění lokality vystavením
monumentálních dřevěných plastik.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přijďte pobejť
členové SDH Františkov

PROGRAM DŘEVOSOCHÁNÍ K 330. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ OSADY FRANTIŠKOV 2. 7. – 9. 7. 2005
2. 7. sobota

9. 7. sobota

3. 7. neděle

V prostorách kravína bude po celou dobu otevřena prodejní výstava
obrazů Roberta Konečného, expozice historické hasičské techniky
a výstava starých fotograﬁí Františkova. Zároveň tu bude umístěn dětský výtvarný kout s ukázkami výtvarných prací Domu dětí a mládeže
v Rokytnici, kde budou děti malovat Krakonoše.

14.00 hod. – Slavnostní zahájení za účasti starostů okolních obcí, zástupců KRNAPu, pána hor Krakonoše a sponzorů.
17.00 hod. – Přednáška o původu Krakonoše
20.00 hod. – Divadelní představení jilemnických divadelníků – A. Jirásek: LUCERNA

10.00 hod – Zahájení ukázek tradičních uměleckých řemesel v areálu
u kravína (tkaní, navlékání korálků, keramika, kovář, výroba svíček, soustružení dřev. hraček, perníkář) po celý
týden
11.00 hod. – Krátká pouť od kravína ke kapličce, ekumenická bohoslužba.
13.00 hod. – Okružní vycházka od kapličky po Božích mukách ke studánce se zázračnou vodou ve Stromkovicích a zpět.
18. 00 hod. – Přednáška o historii obce
19. 00 hod. – Koncert - dechová hudba
21. 30 hod. – Promítání ﬁlmu o tradičních řemeslech

13. 00 hod. – Slavnostní ukončení sympozia za účaasti starostů okolních
obcí, zástupců KRNAPu, pána hor Krakonoše a zástupců
sponzorů. Následuje dražba jedné ze soch a vyhlášení vítěze dětské malířské soutěže o nejhezčího Krakonoše.
19. 00 hod. – koncert skupiny PARADEMARCH.

Změna programu vyhrazena. informace na www.rokytnice.com nebo na
tel.: 604 420 672..

4. 7. pondělí

17. 00 hod. – Koncert semilské hudební skupiny Suffering Souls
18. 00 hod. – Přednáška o vývoji krkonošské přírody a vlivu šlověka na
utváření krajiny
20. 00 hod. – Koncert semilské hudební skupiny Suffering Souls

5. 7. úterý

14.00 hod. – Vernisáž obrazů Roberta Konečného.
17.00 hod. – Divadelní představení pro děti – Buchty a loutky: Žabák
Valentýn
20.00 hod. – Divadelní představení Buchty a loutky: Rocky 9

6. 7. středa

13. 00 hod. – Tradiční hasičská slavnost u příležitosti svátku Mistra Jana
Husa, spojená s inscenací obživlého obrazu kostnického
výjevu.
21.30 hod. – Promítání ﬁlmu Hoří, má pananko.

7. 7. čtvrtek

10. 00 hod. – Odjezd autobusu na Zlaté návrší, pěší výlet k prameni
Labe a zpět do Františkova přes Dvoračky.
16. 00 hod. – Návrat a uvítání účastníků výletu v areálu kravína.
18. 00 hod. – Beseda s herci a režisérem ﬁlmu Mír jejich duší , natočeného v Pasekách nad Jizerou.
21. 00 hod. – Promítání ﬁlmu Mír jejich duší.

8. 7. pátek

18. 00 hod. – Koncert rokytnické country kapely NABOSO.
19. 00 hod. – Přednáška o minulosti Krkonoš.
20. 00 hod. – Koncert rokytnické country kapely NABOSO.
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Nové knihy v městské knihovně
Městská knihovna informuje:
Nové knihy na květen
Romány pro ženy:
Papathanasopoulou – Jidáš líbal
skvěle
Weldonová – Dům na venkově
Shawová – Kámen a pírko
Ali – Ve čtvrti Brick Lane
Greenová – Jsem v tom
Řeháčková – Mládí nevybouřené
Platzová – Návrat přítelkyně
Zonová – Za trest a za odměnu
Bílá – Rovnátka z brýlí
Pelantovi – Hop nebo trop
Napětí, detektivky, špionáž, historie, fantasy:
Denker – Léčitelé
Rendelová – Rotvajler
Jamesová – Případ pro psychiatra
McDermidová – Vraždění stínů
Cornwellová – Černý obelisk
Clarková – Ještě se setkáme
Christie – Nástrahy zubařského křesla
Erben – Pastvina zmizelých
Forsyth – Čtvrtý protokol
Pears – Neviditelná chvíle rozhodnutí
Andres – Rytíři kněžny Rhonwen
Vzpomínky, životopisy,skutečné příběhy,rozhovory:
Higham – Letec
Erickson – Anna Boleynová
Medveděvovi – Neznámý Stalin

Poulsen-Šmídová – Život s dírou na
patě
Pafko – Medicínmani a ti druzí
Žena, která spolkla zubní kartáček
a jiné
Janáček – Cyril Hoschl. Kde bydlí
lidské duše
Jandourek – Tomáš Halík – Ptal jsem
se cest
Naučná literatura:
Neffův průvodce digitální fotograﬁí
Dům a jeho tajemné síly
Bezbolestně na bolesti zad
Když vás trápí někdo blízký
Ovocné stromy a keře
Toulky českou minulostí 9.
Rychlé a snadné projekty pro víkendové truhláře

Soňa Valášková

DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ:

Městské KINO
Jablonec nad Jizerou
ČERVENEC / SRPEN 2005
středa 22.6. v 19.45 h.

KLAN LÉTAJÍCÍCH DÝK

Širokoúhlý akční historický ﬁlm (Hongkong, 120 min.). Děj
ﬁlmu je postaven zejména na ukázkách bojového umění
všeho druhu. Vstupné 55,- Kč, přístupný (12).

sobota 25.6. v 19.45 h., neděle 26.6. v 19.45 h.

ZAHULÍME, UVIDÍME

Komedie USA/Kanada (88 min.). Harold a Kumar zažijí
nejbláznivější noc svého života v této svižné a originální
teenagerské komedii. Vstupné 60,- Kč, přístupný (15).

středa 29.6. v 19.45 h.

SAW – HRA O PŘEŽITÍ

Americký hororový thriller (100 min.). Dvě hodiny strachu
a napětí, které způsobily poprask na festivalu v Sundance!!! Geniální vrah, bizardní smrti, dějové zvraty, falešné
stopy ….. Vstupné 65,- Kč, přístupný (15).

sobota 2.7. v 19.45 h., neděle 3.7. v 19.45 h.

PAPARAZZI

Americký širokoúhlý kriminální thriller (85 min.). Je čas
vyrovnat skóre. Urputný bulvární fotograf ohrozí život
slavného herce a jeho rodiny. Filmová hvězda se rozhodne
paparazzimu pomstít… Vstupné 60,- Kč, přístupný (15).

středa 6.7. v 19.45 h.

ŽIVOT POD VODOU

Americká širokoúhlá komedie (118 min.). Bill Murray jako
Steve Zissou odhaluje nejtemnější záhady oceánu a občas
i lidských duší. Vstupné 60,- Kč, přístupný.

sobota 9.7. v 19.45 h., neděle 10.7. v 19.45 h.

11. 7. 2005 - 11. 8. 2005
V červenci bude otevřeno
4. 7. (pondělí) a 7. 7. (čtvrtek)
– naposledy před dovolenou!
Znovu bude knihovna otevřená
v srpnu od 15.8. (pondělí).

ROMÁN PRO ŽENY

Nová česká komedie rež. Filipa Renče (100 min.) podle
scénáře Michala Viewegha, na motivy stejnojmenného
bestselleru Michala Viewegha. Vstupné 70,- Kč, přístupný
(15).

středa 13.7. v 19.45 h.

V DOBRÉ SPOLEČNOSTI

Americká komedie (109 min.) pod kterou se podepsala
jedna z nejúspěšnějších dvojic Hollywoodu, bratři Weitzové (Prci, prci, prcičky, Jak na věc). V DOBRÉ SPOLEČNOSTI tentokrát svedli na ﬁlmové plátno proti sobě dvě
generace… Vstupné 65,- Kč, přístupný (15).

sobota 16.7. v 19.45 h., neděle 17.7. v 19.45 h.

xXx: NOVÁ DIMENZE

Americký akční thriller (101 min.). Další nebezpečné akce
agenta xXx. Vstupné 65,- Kč, přístupný.

středa 20.7. v 19.45 h.

Rozpis stomatologických pohotovostních služeb
na období červen – srpen 2005
pro oblast Jilemnicka (po provedených změnách)
4.
11.
18.
25.

-

5.6.
12.6.
19.6.
26.6.

MUDr. Irena Štilcová, Jilemnice,
MUDr. Oldřich Peterka, Víchová nad Jizerou,
MUDr. Marie Folprechtová, Rokytnice n. Jiz.
MUDr. Jaroslav Valeš, Roztoky u Jilemnice,

tel.: 481 545 556
tel.: 481 585 155
tel.: 481 523 876
tel.: 481 587 313

2.
5.
9.
16.
23.
30.

-

3.7.
6.7.
10.7.
17.7.
24.7.
31.7.

MUDr. Milan Prokop, Vysoké na Jizerou,
MUDr. Miroslav Michálek, Harrachov,
MUDr. Daniela Zajícová, Jilemnice
MUDr. Dana Mařasová, Jilemnice,
MUDr. Jana Hrbková, Jablonec nad Jizerou,
MUDr. Aleš Malý, Rokytnice nad Jizerou,

tel.: 481 593 356
tel.: 481 529 070
tel.: 481 545 620
tel.: 481 541 096
tel.: 481 591 103
tel.: 481 523 393

6.
13.
20.
27.

-

7.8.
14.8.
21.8.
28.8.

MUDr. Karel Král, Jilemnice,
MUDr. Oldřich Peterka, Víchová nad Jizerou,
MUDr. Hynek Štilec, Jilemnice,
MUDr. Marie Folprechtová, Rokytnice nad Jiz.,

tel.: 481 545 621
tel.: 481 585 155
tel.: 481 545 556
tel.: 481 523 876
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ARSENE LUPIN – ZLODĚJ GENTLEMAN
Širokoúhlý koprodukční dobrodružný kriminální ﬁlm (131
min.). Hrdost Robina Hooda, dedukce Sherlocka Holmese
a šarm Dona Juana. Vstupné 60,- Kč, přístupný (12).

sobota 23.7. v 19.45 h., neděle 24.7. v 19.45 h.

KRUH 2

Americký horor (110 min.). Kruh uzavírá kruh. Vstupné
55,- Kč, přístupný (15).

středa 27.7. v 19.45 h.

RYCHLÝ STRIPES

Americká rodinná komedie v českém znění (102 min.).
Srandy plný dvůr! Vstupné 60,- Kč, přístupný.

sobota 30.7. v 19.45 h., neděle 31.7. v 19.45 h.

PO KRK V EXTÁZI

Širokoúhlá gangsterská komedie USA/VB (106 min.). „Žiješ jenom jednou“. Vstupné 60,- Kč, přístupný (12).

středa 3.8. v 19.45 h.

ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI

Širokoúhlá romantická komedie VB/Irsko/SRN (90 min.).
Láska má vždy poslední slovo. Dva rozvodoví právníci
(Pierce Brosnan a Julianne Moore) již ve svých případech
zažili všechny konce lásky. Jakou šanci tedy může mít ta
jejich? Vstupné 60,- Kč, přístupný.

sobota 6.8. v 19.45 h., neděle 7.8. v 19.45 h.

LETEC

Širokoúhlý životopisný velkoﬁlm USA/SRN (170 min.). Leonardo DiCaprio v roli slavného letce, režiséra a dobrodruha Howarda Hughese. Vstupné 60,- Kč, přístupný (15).

Poudačka
Poď rozume, poď.
Čert ví, kde se zrouna poﬂikoval krosnouskej Vytylinka,
dyž Pámbu rozdával rozum. Enu, ať byl kde byl. Darmo
uváděť hubu pro ten dertek, kerej tenkrát na něj ze škopičku vyšplicht.
Prázná makovice čloujekoj moc nebradí. Žánnej ji na
perní merknuti, ani na vomak nepozná. Dyž se daremně
nežmolí muž se to i ututlať. Vytylinka ale byl žižolka. Mlel
deržkou vod rána až do setměni a tak hned každej poznal
na čem u něj je.
Prubujte si tejdě kápku lámať hlavy. Na celym sjetě je
jen jenno misto, kde mužte plácať vod rána až do noci vo
čemkoli. Vo tom kerá s kerym, kerej s jinou. Dělať polityku, měniť sjet. Dozajista si už každej vybavil, že je řeč vo
hospodě.
Vytylinka byl v Pekle, to byl krosnouskej šenk, pečenej
vařenej. Co se šňáby tejkalo, moh chlápať i na mistrouství
sjeta.
Áber dý. Ale tý konce! Jeho sedumá svátosť Minka
a vokopiště haverlantu vo tom vědělo svý.
Pokaždý dyž se připercatělej, kořaukou seševerovanej
zimerlik doplácal ke domu, bejval lajer. Sotva se vyjančil,
sed a dal se do breku, že ho nemá žánnej rád.
Tú noc, vo kerý vám tu poudám, byla pro něj cesta ke
domu tuhá plahočina. V ranci kybliček pívištěte, v mako-

vici dva štvertniky Šiškouky. V hospodě sekyra. Co bylo
platný, že se měsic s hjezdama prapřeprasecky tumloval
posloužiť poutničkoj sjetlem nebeský báně? Vožrala měl
před vočima velčí mhu a mindalo s nim, hamba pliť. Šoust
pod mez. Jen se vydrápal, vlít deržkou do křáčí. Dyž bral
celej zmundanej u baráku za kliku, bylo na něj žalostný
pokoukání. Kerve jak z vola.
Uďál potmě po sennici pár kroku a kobert vo přádek.
Jak ﬂák hubou na pollahu, zmerčil na lavici před kamnišťaty pár vajec. Zakverlať, vosoliť, vopepřiť a vyklůtnouť,
vytanulo mu na mysel. Dje a třá i tři syrový vejce mohly
zas jennomu pomoc na berkolatý pačmáky. Deržka byla
melsná.
Sed za stůl vzal hernyček, vejce, a ŘAMP!!! Hernek na
sračku. Vzal druhej. ŘAMP! Nemlich to samý. Třetí. Inu co
bych poudal.
Ale to už se Minka drápala ze štruzáku. Zapálila petrolejku, vytáhla knot a začla lamentovať.
„Panebože, do kohos to duši dal? Za co mě eště za
živa tak trestáš? Jaký vejce? Kvečerou sem vošplichtla
sádrový podkladky a dala je ke kamnum voschnouť! Trulante vožralej,dyť s tu rozﬂákal božíhodovej servis po mý
bábě!“
Miroslav Jon
KINO – POKRAČOVÁNÍ
středa 10.8. v 19.45 h.

KOTLE
EKOEFEKT

TLUMOČNICE

Širokoúhlý thriller SRN/USA/VB (129 min.). Pravda nepotřebuje překlad. Vstupné 55,- Kč, přístupný (15).

sobota 13.8. v 19.45 h., neděle 14.8. v 19.45 h.

KORZICKÝ PŘÍPAD

Širokoúhlá francouzská kriminální komedie (91 min.). Detektiv je z Paříže vyslán na Korsiku, aby našel vůdce místní
maﬁe (Jean Reno). Když se však zamiluje do jeho krásné
sestry, velké problémy na sebe nedají dlouho čekat. Vstupné 60,- Kč, přístupný.

Nejlevnější vytápění objektů

středa 17.8. v 19.45 h.

PÁD TŘETÍ ŘÍŠE

hnědým uhlím Ořech II.
Prodejce: Uhelné sklady – Štěpánek,
Rokytnice nad Jizerou,
Tel. 481 591 184, mobil: 603 729 927
•
•
•
•
•
•
•

Historický životopisný válečný ﬁlm SRN (156 min.). Posledních deset dnů Adolfa Hitlera. Duben 1945, národ čekal jeho ... Vstupné 60,- Kč, přístupný (12).

EKOEFEKT - 24kW
pro Váš dům

kotle jsou automatické a ekologické
pracují téměř bez obsluhy
nekouří
snadná regulace 30 – 100 %
bezporuchové
velikost kotlů 25 kW – 600 kW
kotle odpovídají požadavkům Ministerstva životního
prostředí, České inspekce životního prostředí a ostatním požadovaným předpisům.

KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ

Historický širokoúhlý dobrodružný ﬁlm VB/Šp./USA/SRN
(145 min.). Velkolepá rytířská podívaná od režiséra ﬁlmu
Gladiátor. Vstupné 60,- Kč, přístupný (12).

středa 24.8. v 19.45 h.

HLEDÁNÍ ZEMĚ NEZEMĚ

Americký širokoúhlý životopisný ﬁlm (102 min.) s Kate
Winsletovou a Johnny Deppem v hlavních rolích. Věřte
svým snům. Vstupné 60,- Kč, přístupný.

sobota 27.8. v 19.45 h., neděle 28.8. v 19.45 h.

STAR WARS: EPIZODA III
– POMSTA SITHŮ

Uhlí do těchto kotlů je drobné, čímž je dána jeho nízká
cena při zachování jeho kvality.
Tím bude Vaše vytápění daleko lacinější.
Při koupi kotle EKOEFEKT u nás, poskytujeme
první tři roky na zakoupené uhlí slevu 8 %.
Kotle je možné vidět přímo v provozu při Vaší návštěvě
v Autoservisu Štěpánek, U Elitexu 385, 512 43 Jablonec nad Jizerou.

sobota 20.8. v 19.45 h., neděle 21.8. v 19.45 h.

Americký širokoúhlý dobrodružný ﬁlm – sci-ﬁ v českém
znění (140 min.). Ať tě síla provází! Vstupné 65,- Kč, přístupný (12).

středa 31.8. v 19.45 h.

VÁLKA POLICAJTŮ

EKOEFEKT - 48kW
pro Váš dvojdomek

Podrobnější informace získáte na výše uvedených telefonních číslech
nebo na internetových stránkách
www.kotle.cz.
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Širkoůhlý francouzský policejní thriller (105 min.). Daniel Auteuil a Gérard Depardieu jako dva špičkoví policisté
svádějí boj o to, kdo z nich dopadne bandu nebezpečných
bankovních lupičů. Ve svém zápase neváhají překročit zákon a použít veškeré prostředky k dosažení svého cíle ...
Vstupné 60,- Kč, přístupný (15).

sobota 3.9. v 19.45 h., neděle 4.9. v 18.00 h.

VÁLKA SVĚTŮ

Americký dobrodružný ﬁlm – sci-ﬁ (117 min.) s Tomem
Cruisem v hlavní roli. Poslední válku na Zemi nezačnou
lidé. Vstupné 65,- Kč, přístupný (12).

Životní jubilea – slaví v měsících květnu a červnu tito
naši spoluobčané, včetně občanů odjinud v místním domově důchodců:
80 let
81 let

82 let

83 let
84 let
85 let
86
87
92
93

let
let
let
let

Dvořáková Vlasta
Holubcová Zdeňka
Radoňská Emilie
Albrechtová Emilie
Polejová Alenka
MUDr. Topičovský Jan
Janouch Jaroslav
Knopová Lidmila
Vondrová Rozálie
Polák Otto
Hájková Emilie
Číhal Antonín
Crha Miroslav
Votoček Bohuslav
Nováková Pavlína
Skřiváčková Sláva
Vízková Marie
Nechanický Bohuslav
Nosková Jiřina
Horáčková Anežka
Vojtěch Josef

Poděkování:
Děkujeme všem, kteří se přišli dne 15. 8. 2005 rozloučit v tak velikém počtu s mým milým a starostlivým
manželem Ewaldem Ditzem a zároveň děkuji za spoustu
květinových darů.
manželka Milada a rodina

Prostřednictvím Rokytnického zpravodaje bych chtěla
poděkovat MUDr. Aleši Malému, sestře Luďce Jonové,
laborantce Mileně Lutzové a domácí sestře paní Weiglové za ochotu a vzornou péči, se kterou se mi věnovali.
Jsem nechodící a mé ošetření vyžadovalo několikadenní
domácí návštěvy. Ještě jednou moc děkuji a přeji všem
hodně úspěchů a do dalších let pevné zdraví.
Marie Kejklíčková
Horní Rokytnice

Foto: Miroslav Šimůnek

Srdečně blahopřejeme!

Vítání občánků:
SPOZ při Městském úřadě Rokytnice nad Jizerou
uspořádal v neděli dne 22. 5. 2005 slavnostní vítání novorozených občánků do života. Při této příležitosti děkujeme p. učitelkám Renatě Soukupové a Evě Doubkové
a dětem z mateřské školy v Dolní Rokytnici a p. učitelkám Daně Svaté a Janě Brožové a dětem ze školní družiny v DR za velmi hezké vystoupení v krojích a rovněž
děkujeme p. varhaníkovi Oldřichu Šturmovi.
Přivítáni byli tito noví občánci města:
BIHARIOVÁ Adéla
FLEGL Josef
HOLUBEC Michal
HUSENICA Tadeáš
HÝBL Axel
KALEJOVÁ Vanesa
KOPASOVÁ Kateřina
KUBÍČEK Jan
LINEK Jakub
MIKOLÁŠEK Jan
MIŠÁK Adam
PACÁK Martin
PALME Martin
PONOCNÝ Petr
POSLUŠNÝ Matěj
ŠMÍD Jan
ŠTURMOVÁ Andrea
VOJTOVÁ Anna
VYSKOČILOVÁ Kateřina
ZLÁMALOVÁ Ester
ZLÁMALOVÁ Karolína
Ať rostou ve zdraví a v pohodě!
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STOLNÍ TENIS
Tabulka KP II. třídy Libereckého kraje
pořadí

družstvo

01. Loko Česká Lípa „D“
02. Loko Depo Liberec „A“
03. Jiskra Mimoň
04. SKST Liberec „H“
05. Bižuterie Jablonec n. N. „D“
06. TJ Doksy
07. Sokol Jabkonec n. J. „A“
08. Jiskra Tanvald „B“
09. SKST Prysk „A“
10. TJ Spartak Rokytnice n. J. „A“
11. Preciosa Jablonné v Pojd. „B“
12. Sokol ŽBS Železný Brod „B“

zápasů

výher

remíz

proher

skóre

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

17
15
15
14
12
11
10
9
8
8
3
0

2
3
1
1
3
3
0
2
2
1
2
0

3
4
6
7
7
8
12
11
12
13
17
22

270:126
243:153
235:161
240:156
238:158
212:184
170:226
183:213
182:214
206:190
143:253
54:342

bodů

58
55
53
51
49
47
42
42
40
39
30
22

5. 3. 2005 TJ Spartak Rokytnice – TJ Doksy
8:2
6. 3. 2005 TJ Spartak Rokytnice – Jiskra Mimoň
8:10
26. 5. 2005 SKST Prysk „A“ – TJ Spartak Rokytnice
9:9
Loko Č. Lípa – TJ Spartak Rokytnice
8:10
Sp. Rokytnice – Precioza Jabl. v Podj. „B“ 16:2
TJ Spartak Rokytnice – SKST Liberec „H“ 8:10
Úspěšnost v sezóně 2004 –2005:
Zuzánková Monika
72,5 %
Honců Michal
64,7 %
Janoušek František
52,4 %
Nesvadba Luboš
41,4 %
Pfeifer Miroslav
37,5 %

Tabulka:
1. Libštát A
2. Jilemnice A
3. Studenec
4. Poniklá
5. Libštát B
6. Jablonec
7. Sedmihorky
8. Horní Branná
9. Vysoké
10. Rokytnice
11. Mírová
12. Košťálov
13. Jilemnice B

124:18
72:20
59:17
66:23
55:46
64:38
45:45
55:72
21:53
43:50
28:57
35:95
5:138

50
45
40
38
32
30
25
21
17
16
15
10
0

Žáci
Žáci bojují o postup do krajského přeboru ve ﬁnálové
skupině o čtyřech družstvech.
Výsledky:
Rokytnice – Ž. Brod
Velké Hamry – Rokytnice
Rokytnice – Desná
Ž. Brod – Rokytnice
Rokytnice – Velké Hamry

1:0
3:0 kontumace
1:0
2:8
2:2

O kontumačním výsledku rozhodla komise u zeleného
stolu, když Rokytnice byla zcela evidentně poškozena ze
strany neznalosti pravidla o střídaní hráčů. Žáci v této ﬁnálové skupině skončí na druhém místě.

Rokytnice nad Jizerou sestupuje do OP – Semily.

SILOVÝ TROJBOJ:

Muži – okresní přebor
Rovensko – Rokytnice
2:0
Rokytnice – Bělá
2:0
Roztoky – Rokytnice
3:2
Rokytnice – Vysoké
3:0
Horní Branná B – Rokytnice
4:1
Rokytnice – Bozkov
1:3
Rokytnice – Víchová
0:1
Rokytnice – Tatobity
4:0

Výsledky mistrovských soutěží r. 2005:
Mistrovství České republiky dorostu:
Kat. 67,5kg – Jakub Sedláček – 1. místo
Oblastní mistrovství východních Čech:
Kat. 67,5kg – Langhamrová Jitka – 1. místo
Dorostenec Jakub Sedláček – 1. místo
Mistrovství Čech mužů a žen:
Kat. 67,5kg – Langhamrová Jitka – 1. místo
Dorostenec Jakub Sedláček – 3. místo
Kat. 82,5kg – Medek Vladimír – 1. místo
Kat. 100kg – Sedláček Tomáš – 3. místo
Mistrovství České republiky mužů a žen:
Kat. 67,5kg – Jakub Sedláček obsadil 2. místo a navíc vytvořil dorostenecký rekord ČR v tlaku lehu 147,5kg
Kat. 82,5kg – Medek Vladimír – 4. místo
Kat. 100kg – Sedláček Tomáš – 5. místo

FOTBAL
Ve dnech 25. – 26. června 2005 se bude konat tradiční
setkání Rokytnice 2005, tentokráte v Rokytnici nad Rokytnou. Původní fotbalový turnaj bude v letošní roce poprvé
rozšířen o soutěž hasičů z jednotlivých obcí a turnaj ve stolním tenise.
Minižáci:
Mírová – Rokytnice
3:1
Rokytnice – Studenec
0:2
Poniklá – Rokytnice
6:0
Libštát B – Rokytnice
3:2
Rokytnice – Libštát A
0:7
Rokytnice – Jilemnice A 0:2
Rokytnice – Jilemnice B 7:1
Jablonec n. J. – Rokytnice 2:2

Tabulka:
1. Libštát
2. Mírová
3. Rokytnice
4. Rovensko
5. Stružinec
6. Bozkov
7. Víchová
8. Horní Branná B
9. Bělá
10. Tatobity
11. Roztoky
12. Nová Ves B
13. Poniklá
14. Vysoké

60:24
60:26
54:25
60:35
50:40
52:41
49:40
50:59
29:40
19:46
44:57
42:65
23:61
22:66

54
53
49
48
47
40
36
29
25
23
21
21
11
9

Fotbalový oddíl Spartak Rokytnice oslaví příští rok šedesáté výročí založení oddílu, proto bychom rádi postupně čtenáře seznámili s minulostí oddílu až po současnost.
V tomto čísle otiskujeme, jak a kdy byl oddíl založen.
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Sportovní klub v Rokytnici nad Jizerou
Výpis z almanachu sjednocené tělovýchovy a sportu.
Vydal Vojtěch Talík Liberec red. Alois Fr. Talík a red.kruh.(není uveden rok vydání)
V historii Rokytnice nad Jizerou nebylo nikdy zaznamenáno, že by v místě trval nějaký český spolek. Nebylo tomu
tak za starého Rakouska, za první republiky a tím méně
za okupace. Byla zde vždy silná bašta henleinovců, kteří
nedovolili, aby zdejší česká menšina založila spolek, nebo
jen kroužek, nebo jen besedu. Každé snažení v tom směru v zárodku potlačili. Až teprve po osvobození dostává se
sem český živel ve větší míře a po ukončení osídlení stává
se český člověk pánem v tomto romantickém kraji Pojizeří.
Přátelé sportu a tělovýchovy přistupují ihned k založení sportovních klubů,který vedle tělocvičné jednoty Sokol
a místního oddílu Junáka stará se o tělesnou výchovu v Rokytnici nad Jizerou. Bylo to 5. dubna 1946, kdy několik nadšenců položilo základní kámen k zřízení fotbalového klubu,
přání stává se skutkem, a tak nově pojmenovaný spolek je
nazván hrdým jménem Rokytnice nad Jizerou.
Zakládali jej členové: Jan Vacek, K. Zajíček, Jaroslav
Ďoubalík, Vlad. Javůrek, Václav Procházka, Karel Kunst,
Jan Šimon, St. Doubek, Václav Mašek, Josef Křapka, Karel
Kruml, Karel Tříska, Václav Echtner a Karel Hamáček.
Ihned po založení klubu bylo přikročeno k řešení nejožehavější otázky a to: výstavby hřiště a zakoupení potřebných
rekvizit. Nadšeným sportovcům není tento úkol nedostižným a nadšením zdařilo se tento problém uspokojivě vyřešit. Klubovní činovníky vidíme pak v budovatelské práci,
zkoumá se půda a získávají zájemci pro různé odbory sportovní činnosti a již dnes možno říci, že při SK Rokytnice nad
Jiz. budou zřízeny mimo fotbalový odbor ještě tyto odbory:
lyžařský, plavecký, hokejový, házené, stolního tenisu a šachový.
V čele klubu stojí předseda K. Zajíček, který spolu s jednatelem Jar. Ďoubalíkem a ostatními členy výboru vede
klub k dalším úspěchům organizačním i sportovním.
Kniha jest majetkem Josefa Doubka a současně v knize má založený členský průkaz vystavený dne 3. dubna
1946.
Za fotbalový oddíl M. Kousal

VOLEJBAL
Muži:
Průběžná tabulka soutěže KP II. tř – MUŽI – 2004/2005
Stav po 13. kole – 21. 5. 2005 (PO 4. jarním kole SOUTĚŽE)
Pořadí

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

Družstvo

Tesla Stráž n. N.
Sokol Malá Skála
TJ Sl. Varnsdorf
TJ Vysoké n. Jiz.
TJ Turnov „B“
TJ Sp. Rokytnice n. J.
So. Janov n. Nis.
Jiskra Nový Bor
Loko Č. Lípa „B“
So. Mnich. Hradiště „B“

Utkání Výhry Porážky Body

26
26
28
26
28
24
28
24
26
28

20
18
16
13
15
14
13
9
6
8

6
8
12
13
13
10
15
15
20
20

Sety

42
39
34
33
32
31
27
20
18
18

(67:37)
(64:41)
(55:51)
(58:46)
(56:47)
(52:43)
(49:54)
(37:57)
(35:66)
(37:68)

Ženy
Konečné výsledky KP1:
1. TJ Nový Bor
2. Lokomotiva Liberec

36
36

35
29

1
7

70
61

106:28
96:44

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

Spartak Rokytnice n. J.
TJ Rumburk
TJ Sokol Tesla Stráž
TJ Mnichovo Hradiště
TJ Jablonex Jablonec
TJ ŽBS Železný Brod
Slovan Frýdlant v. Č.
TJ Bižuterie Jbc

36
36
36
36
36
36
36
36

23
23
20
16
13
8
7
7

13
13
16
20
23
28
29
29

50
47
44
39
30
19
18
16

83:58
77:55
78:63
65:73
59:79
43:91
40:95
35:95

BĚH
Poniklá – Rezek (4.6.2005), délka 10.300m, převýšení 460m:

1. Brýdl Pavel
45. Šír Václav (Rokytnice)

0:38:34,1
0:50:41.6

Horský běh SMP na Lysou horu (28.5.2005), délka 9.000m,
převýšení 928m

1. Ondřej Horák
26. Šír Václav (Rokytnice)

0:44:45
0:57:08

KUŽELKY
Ačkoliv řada výsledků oddílu je již známa, nedá nám,
abychom v tomto Rokytnickém zpravodaji nezmínili některé výsledky, jichž oddíl kuželek docílil:
• Vynikající je především postup družstva dorostu do
2. celostátní ligy
• Družstva A i B s přehledem dosáhla na 5. resp. 6. příčku
ve svých soutěžích, přičemž divize a přebor, který hrajeme, je jeden z nejkvalitnějších v republice !
• V právě skončeném Rokytnickém turnaji dvojic jsme
opět zaznamenali rekordní návštěvnost z celé ČR i ze
zahraničí – 165 dvojic. O čem to svědčí? Turnaj je stále
populárnější a je jen na škodu Rokytnice, že některé detaily kuželny kazí jinak vynikající dojmy a připravenost tohoto turnaje. Jsme si vědomi, že máme jednu z nejhezčích kuželen v celé ČR mezi dvoudráhami, ale smutníme
při pohledu na stav střechy, nejsme spokojeni, že ještě
není dořešena otázka pozemků okolo kuželny, není nám
jedno, že se ženy musí sprchovat ve společnosti pánských mušlí, že nám chybí 2 šatny pro příchozí a domácí hráče, a hlavně nám vadí, že nemůžeme přiložit ruku
k dílu při přestavbě na kvalitnější sportovní stánek, který
by veškeré výše uvedené závady řešil konkrétně a ne jen
v různých studiích, které stále předkládáme a v podstatě
stále i odsouváme!
A tak alespoň připomeňme vynikající výkony, kterých bylo
v tomto ročníku dosaženo:
• v kategorii mužů vynikající rekord M. Jirouše na 100
hodů sdružených – 512 kuželek
• v kategorii žen rekord Vlaďky Šťastné z Nového Boru
– 467 kuželek
• ve dvojicích mužů opět rekord na 2× 100 hodů – Stašák,
Jirouš – 997 kuželek
• ve dvojicích žen Žďárková, Šťastná – SV Dresden, N. Bor
– 933 kuželek
• ve smíšených dvojicích Majerová, Jirouš z SKK Náchod
– 934 kuželek
Závěrem nám dovolte, Vám všem, příznivcům tohoto
krásného sportu popřát příjemnou dovolenou a těšíme se
opět na shledanou po prázdninách, např. na 8. ročníku
RNL, který začne v polovině září!!!
ROHU ZDAR !

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 29.7.2005.
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