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Čistá Jizera Rokytnice nad Jizerou
V dubnu 2009 byly v Rokytnici nad Jizerou zahájeny stavební práce na akci Čistá Jizera, který zahrnuje výstavbu kanalizačních a vodovodních řadů, výstavbu vodojemů na Letní
Straně a Zimní Straně a rekonstrukci čerpací stanice pitné
vody v Dolní Rokytnici. Akce je financována z EU, z Operačního programu Životní prostředí, dále se na akci finančně podílí
Město Rokytnice nad Jizerou a Vodohospodářské sdružení Turnov, jež je investorem celé akce. Generálním dodavatelem
stavby je firma EUROVIA CS (bývalé SSŽ, a. s.), závod Liberec.
Stavba je rozdělena do let 2009 – 2011.
Informace pro vlastníky napojovaných objektů:
V rámci stavby akce Čistá Jizera budou dodavatelem stavby
(včetně subdodávek) zrealizovány hlavní vodovodní a kanalizační řady včetně veřejných částí přípojek. Před výstavbou
kanalizace či vodovodu v místě Vašeho objektu Vás osloví
či navštíví asistent stavebního dozoru (p. Lukáš David), aby
s Vámi mimo jiné projednal a odsouhlasil navrženou trasu
kanalizační či vodovodní přípojky, umístění domovní revizní
šachty, informoval Vás o dalším postupu, ostatních souvisejících skutečnostech a zodpověděl Vaše případné dotazy. Pokud
se mu nepodaří se s Vámi zkontaktovat, oslovte ho telefonicky nebo v kontaktním místě v Rokytnici nad Jizerou v úředních hodinách.

Kanalizační přípojka
Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou
úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace nemovitosti
obyvatel k zaústění do veřejné kanalizační sítě. Kanalizační přípojka je dle stavebního zákona samostatnou stavbou
a podléhá příslušnému povolení stavebního úřadu. Veřejné
části domovních kanalizačních přípojek byly povoleny v rámci
hlavních kanalizačních řadů a je na ně vydáno pravomocné
stavební povolení, které bylo zajištěno VHS Turnov v rámci
stavebního řízení na celou investiční akci. Na soukromé části
přípojek zajišťuje VHS Turnov rovněž patřičné povolení.
Na každé nové kanalizační přípojce bude osazena tzv. domovní revizní šachta (DRŠ) o průměru 40 cm (čistící kus). Nejvhodnější umístění revizní šachty je těsně za hranicí soukromého pozemku, případně v lomovém bodu přípojky. DRŠ (1 ks
na přípojku) je součástí dodávky veřejných částí domovních
kanalizačních přípojek – na jednotlivé přípojky je tedy osadí stavební firma, která realizuje hlavní kanalizační řad. Na
přípojce může být ale umístěno více kusů DRŠ (dle lomů).
U kanalizačních přípojek, které budou ukončeny zaslepením
(požadavek vlastníka napojovaného objektu, případně technické možnosti umístění), nevzniká na dodávku DRŠ nárok.
Rovněž není možné DRŠ předávat vlastníkům napojovaných
objektů k dodatečnému osazení.

Vodovodní přípojka
Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí z veřejného vodovodu - jeho odbočení k vodoměru, není li vodoměr, pak k uzávěru vnitřního vodovodu
nemovitosti. Odbočná tvarovka (navrtávací pas) s hlavním přípojkovým uzávěrem je součástí vodovodu a hradí jej investor
vodovodu event. jeho vlastník. Trasa přípojky má být vedena
nejkratším směrem kolmo k objektu.
Vodovodní přípojka je dle stavebního zákona samostatnou
stavbou a podléhá příslušnému povolení stavebního úřadu.
Veřejné části domovních vodovodních přípojek byly povoleny
v rámci hlavních vodovodních řadů (kde bylo známo) a je na
ně vydáno pravomocné stavební povolení, které bylo zajištěno VHS Turnov v rámci stavebního řízení na celou investiční
akci. Na soukromé části přípojek zajišťuje VHS Turnov rovněž
patřičné povolení.
Maximální délka přípojky s osazením vodoměru v objektu
bez vodoměrné šachty (VŠ) v oblasti provozovaného vodovodu
společností SčVK, a.s. je 25 m od hranice nemovitosti. V případě přípojky delší než 25 m je nutné osadit na neveřejném
pozemku těsně u hranice s veřejným prostorem vodoměrnou
šachtu a do ní umístit vodoměr. Vodoměrná šachta musí být
trvale přístupná, odvětraná a zabezpečena proti vniknutí nečistot, povrchové i podzemní vody. VŠ není součástí dodávky
veřejných částí vodovodních přípojek, hradí ji vlastník napojovaného objektu. Jiný zdroj vody nesmí být na rozvod vnitřní
instalace připojen. Pokud má nemovitost vlastní zdroj, vnitřní
rozvody musí být zcela fyzicky odděleny.
Pro zjednodušení a názornost v rámci této stavby rozdělujeme kanalizační a vodovodní přípojku na dvě části – veřejná
část přípojky - pokud kanalizační (vodovodní) řad vede v komunikaci, jedná se o část přípojky od napojení z hlavního
kanalizačního (vodovodního) řadu až po vyvedení mimo komunikaci, v případě, že kanalizační (vodovodní) řad vede v jiném
pozemku, je uvažována délka veřejné části přípojky cca 3 m.
Soukromá část přípojky - část přípojky umístěná v pozemku
mimo komunikaci, ve které je navržen hlavní kanalizační (vodovodní) řad, pokud kanalizační (vodovodní) řad vede v jiném
pozemku než v komunikaci, je uvažována délka soukromé
části po odečtení cca 3 m až po napojení do objektu.
Veřejné části přípojek realizuje po pokládce hlavního řadu
dodavatel stavby pro VHS Turnov z důvodu držení záruk na
nově budované povrchy. Financuje je z části Město Rokytnice
nad Jizerou, VHS Turnov a částečně dotace EU. Od majitelů
jednotlivých napojovaných nemovitostí bude za realizaci této
části kanalizační přípojky vybírán finanční příspěvek ve
výši 4.000,- Kč, za realizaci této části vodovodní přípojky
bude vybírán finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč. Tyto
příspěvky byly schváleny Radou sdružení VHS Turnov a jsou
jednotné pro všechna města projektu Čistá Jizera (Rokytnice
nad Jizerou, Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou a Jilemnice). Příspěvek je vybírán za 1 kus přípojky.
Tato částka bude použita na úhradu všeho potřebného k realizaci přípojky (zajištění podkladů pro PD, vyjádření vlastníků a správců podzemních vedení a zařízení, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy, poplatky za vytyčení
podzemních zařízení v trase nového vodovodu a kanalizace,
souhlasy vlastníků a správců komunikací se vstupem zásahem do nich, poplatek za zásah do komunikace a poplatky
za užívání veřejného prostranství, zpracování projektové
dokumentace vlastní přípojky, projednání a zajištění příslušného povolení přípojky, včetně správních poplatků, realizaci
veřejné části přípojky, opravu komunikace a chodníku, geo-

detické zaměření po provedení přípojky, zajištění případných
kolaudačních souhlasů (pro přípojky, které byly povoleny rozhodnutím).
K poskytnutí příspěvku bude mezi VHS Turnov (zajišťuje
p. Lukáš David) a vlastníkem napojované nemovitosti sepsána smlouva o poskytnutí příspěvku.
U vodovodních a kanalizačních přípojek, které budou pouze přepojeny (kde vlastník objektu již hradí vodné či stočné
SčVK, a.s. – a tudíž je napojen), budou přípojky přepojeny
v rámci nákladů stavby. V tomto případě vlastník nemovitosti již příspěvek nehradí. Předpokladem pro přepojení je ale
stávající přípojka ve vhodném stavu. Pokud bude přípojka netěsná, rozpadlá a pod., nelze ji na hlavní řad napojit. Bude
nutné přípojku vyměnit až k napojení vnitřních rozvodů Vaší
nemovitosti. Tato výměna by již byla technicky i finančně Vaší
záležitostí. V případě, že při stavbě na nevyhovující přípojku
narazíme, budete na tuto skutečnost upozorněni a vyzváni
k její rekonstrukci.
Soukromé části přípojek financuje vlastník napojovaného objektu.
Konečné propojení přípojek s hlavním kanalizačním (vodovodním) řadem může být provedeno až po zprovoznění hlavního řadu (po provedení všech zkoušek, rozborů vody, …).
U kanalizace je nutné, aby byl řad propojen na stávající kanalizaci, která je zaústěna na centrální čistírnu odpadních vod.
U vodovodu je pro nové odběry u nových vodovodních přípojek
nutné zprovoznění nově budovaných vodojemů (předpoklad
konec roku 2010). O této skutečnosti budete informováni.
Po položení hlavního kanalizačního (vodovodního) řadu
a veřejných částí přípojek následuje realizace výkopu soukromé části přípojky přes Váš nebo jiný potřebný pozemek.
Soukromá část kanalizační či vodovodní přípojky je záležitostí majitelů jednotlivých napojovaných nemovitostí. Tuto
část kanalizační přípojky můžete realizovat pomocí stavební
firmy, či svépomocí. Po realizaci výkopu rýhy a instalaci kanalizačního potrubí (před zasypáním rýhy) je nutné kontaktovat
zástupce provozovatele kanalizace SčVK, a.s. (Ing. Aleš Sirůček), který musí odsouhlasit provedení přípojky zápisem. Na
základě jeho souhlasu může být přípojka zasypána. U této
části vodovodní přípojky můžete realizovat pomocí stavební
firmy pouze výkopové práce, následně zásypové práce včetně
obsypů. Dodávku materiálu a montáž objednáte u provozní
společnosti SčVK, a.s. (Ing. Aleš Sirůček) na základě objednávky. Napojení vodovodní přípojky provádí provozovatel až
po zprovoznění vodovodu.
S realizací kanalizačních (vodovodních) přípojek a jejich
využitím je samozřejmě spojeno také účtování tzv. stočného
(vodného). V případě že majitel objektu napojovaného na kanalizaci není odběratelem pitné vody z veřejného vodovodu
a odebírá vodu z vlastního zdroje, stává se plátcem pouze
stočného. Poplatek za odvádění odpadních vod se v tomto
případě bude provádět paušálním poplatkem, který se odvíjí
od vybavenosti daného objektu, od počtu osob v domácnosti
a průměrné spotřeby vody na obyvatele za rok v dané lokalitě
– na základě tzv. směrných čísel roční potřeby vody, která jsou
uvedena v příloze č. 12 k vyhlášce Ministerstva zemědělství
č. 425/2001 Sb. Tato vyhláška provádí zákon o vodovodech
a kanalizacích č. 274/2001 Sb..
Důležitým krokem ke zprovoznění kanalizačních (vodovodních) přípojek (veřejných i soukromých částí) je sepsání Žádosti o zřízení kanalizační (vodovodní) přípojky a Smlouvy
o vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace (Smlouvy
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o dodávce pitné vody). Tyto dokumenty musí sepsat každý
vlastník nově napojované nemovitosti v kontaktním místě provozní společnosti (Severočeské vodovody a kanalizace – SčVK,
a.s. Teplice) na Kotlerově nábřeží čp. 2216 v Turnově. Žádost
se sepisuje v Útvaru technicko provozní činnosti – paní Lenka
Valšíková; smlouva se sepisuje v zákaznickém centru – paní
Věra Mitlenerová a paní Ivana Kopecká. Vyplňovat tyto doklady individuálně doma není z hlediska kontroly údajů možné.
K jejich sepsání si musíte přinést projektovou dokumentaci
(obdržíte od p. Lukáše Davida po úhradě příspěvku), doklad
o kontrole přípojky před zasypáním (od ing. Sirůčka SčVK),
občanský průkaz, výpis z KN (informativní z internetu, případně je možné zjistit na místě), číslo účtu nebo SIPA. Pokud
má napojovaný objekt více vlastníků, dostaví se k sepisování
většinový vlastník nebo jiný vlastník, zplnomocněný ostatními - plná moc nemusí být úředně ověřena. Toto se netýká
objektů, které jsou ve společném vlastnictví manželů – v tomto případě může s provozovatelem jednat jeden z manželů.
U nových vodovodních přípojek Vám bude instalován provozovatelem vodoměr. V případě, že majitel nemovitosti napojované na kanalizaci je již odběratelem pitné vody, přinese si
pouze projektovou dokumentaci a občanský průkaz, dále stav
počítadla vodoměru.
Výše vodného a stočného v roce 2009:
Vodné
35,62 Kč včetně DPH
Stočné
27,59 Kč včetně DPH
Celkem vodné a stočné 63,21 Kč včetně DPH
Shrnutí:
• v případě, že se asistentovi (p. Lukáš David) nepodaří se
s Vámi spojit, oslovte ho telefonicky nebo v kontaktním
místě v Rokytnici nad Jizerou v úředních hodinách, probere s Vámi všechny podrobnosti ohledně stavby
• podepsat smlouvu o příspěvku s VHS Turnov a následně
příspěvek uhradit, ve smlouvě sjednaným způsobem
• po uhrazení příspěvku obdržíte projektovou dokumentaci (pokud byla zpracována)
• při realizaci hlavního řadu v místě Vašeho bydliště si
můžete ohlídat, aby odbočka z hlavního řadu k Vaší nemovitosti byla provedena dle Vašich reálných požadavků
– v případě pochybností neprodleně kontaktujte stavbyvedoucího, stavební dozor, nebo zástupce investora
• sepsat žádost o zřízení kanalizační (vodovodní) přípojky
a Smlouvu o vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace (Smlouvu na dodávku pitné vody) – u provozovatele, v technickém útvaru v Turnově na Kotlerově nábřeží
• po uvedení do provozu hlavního řadu kanalizace či vodovodu a veřejné části přípojky zajistěte realizaci soukromé části přípojky stavební firmou či svépomocí (u vodovodní přípojky si dodávku materiálu a montáž objednáte
vždy u provozovatele)
• před zakrytím výkopu musí být bezpodmínečně provedena kontrola přípojek zástupcem provozovatele – Ing. Aleš
Sirůček, nebo jím pověřený pracovník
• po zprovoznění hlavního kanalizačního řadu provést konečné propojení přípojky s vyústěním s nemovitosti, tak
aby odpadní vody odtékaly do kanalizaci (vodovodní přípojku napojí provozovatel na základě Vaší objednávky
po zprovoznění vodovodu)
• provést změnu užívání septiku – po vymytí se může nechat jako jímka na dešťové vody, nebo se může úplně
zrušit (zasypat zhutnitelným materiálem)
• V případě jakýchkoliv dalších dotazů o konkrétních případech nás můžete telefonicky kontaktovat na níže uvedených číslech, nebo nás můžete osobně navštívit v kontaktním místě pro Čistou Jizeru v úředních hodinách,
nebo případně v individuálně sjednaném termínu.

Kontaktní místo VHS Turnov v Rokytnici n. J. :
Dolní 154, Rokytnice nad Jizerou
(pod Dolním náměstím naproti drogerii)
Úřední hodiny VHS Turnov v kontaktním místě:
Pondělí
14 – 17 hod.
Úterý
---Středa
14 – 17 hod.
Čtvrtek
09 – 12 hod.
Pátek
15 – 17 hod.

Postup prací ke konci 07/2009
Dolní Rokytnice – Letní strana
• „A3“, „A3 - 1“ (2 úseky od hlavní silnice do Rokytnice
n. J. – u firmy ROTES Rokytnice směrem nahoru na Letní
stranu loukou) – oba kanalizační řady dokončeny včetně
veřejných částí kanalizačních přípojek. Propojení přípojek bude možné po zprovoznění kanalizace, předpoklad
08/2009. V tuto chvíli probíhají terénní úpravy dotčených pozemků.
Dolní Rokytnice – Zimní strana
• „B“, „B1“, „B1 - 1“ (úseky od hlavní silnice do Rokytnice n. J. – naproti čistírně odpadních vod za autobusovou zastávkou směrem na Zimní stranu loukou, dále
vede trasa v městské komunikaci) – kanalizační řady „B“,
„B1 - 1“ dokončeny včetně veřejných částí kanalizačních
přípojek. V současné době je realizován řad „B1“, část
v louce je dokončena, nyní se pokračuje v místní komunikaci směrem k městu. Propojení přípojek bude možné
po zprovoznění vždy celého úseku kanalizace, předpoklad na zprovozněných řadech od 08/2009.
• „C“ (úsek od hlavní silnice do Rokytnice n. J. – u firmy
ROTES Rokytnice směrem nahoru na Zimní stranu loukou) – kanalizační řad dokončen. V tuto chvíli probíhají
terénní úpravy dotčených pozemků.
• „A4“, „A4a“, „A4b“ (úseky od hlavní silnice do Rokytnice n. J. – naproti uhelným skladům směrem na Zimní
stranu loukou, část řadu podél komunikace KSS LK směrem do Rokytnice n. J.) – v současné době je realizována
část řadu nahoru loukou, současně část v hlavní komunikaci směrem do Rokytnice n. J. – zde z důvodu kolize
stávající dešťové kanalizace bude v 1. týdnu 08/2009
proveden protlak nové splaškové kanalizace. Předpoklad
dokončení celého rozsahu kanalizace v 09/2009.
• „A5“ (tento řad začíná u hlavní silnice do Rokytnice n. J.
u Solida za sběrným dvorem, rozděluje se v 1. úseku při
kraji hlavní komunikace zpět k archivu a dále městkou komunikací na Letní stranu, v 2. úseku od Solida
komunikací na Zimní stranu, následně po soukromých
pozemcích pod stávajícími objekty) – v 1. etapě bude
realizován kanalizační řad u archivu, zde bude pokládán
i vodovodní řad. Akce bude zahájena v 08/2009, předpoklad dokončení celého rozsahu v 10/2009.
Horní Rokytnice
• „I“ (úsek nad zdravotním střediskem) – v současné době
probíhá výstavba splaškové kanalizace. V celé trase kanalizace je pokládán nový vodovodní řad „R6“. V části
trasy bude realizována přeložka dešťové kanalizace. Při
stavbě jsou vysazovány veřejné části přípojek. Propojení
a přepojení přípojek bude možné po zprovoznění kanalizace a vodovodu.
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Rokytno
• „K“ (úsek od fotbalového hřiště směrem na Rezek) - kanalizace je dokončena včetně veřejných částí kanalizačních přípojek. V trase kanalizace byl realizován vodovod.
Propojení přípojek bude možné po zprovoznění kanalizace a vodovodu, předpoklad 08/2009. V tuto chvíli je
komunikace připravena pro pokládku finálních asfaltů.
Finální povrchy bude realizovat KSS LK v 09/2009 jako
součást celého úseku komunikace na Rezek.
• „K5“ (úsek od Hotelu Starý Mlýn směrem ke komunikaci
na Rezek) – akce je v přípravě, stavební práce budou zahájeny 3. týden v 08/2009, předpoklad dokončení konec
10/2009. V této části bude realizován pouze kanalizační
řad, vodovod je zde stávající.
Vodojemy
• Během 07/2009 byly provedeny základové jámy pro oba
vodojemy (VDJ Letní strana, VDJ Zimní strana). V současné době se provádějí železobetonové konstrukce
obou VDJ. V letošním roce budou VDJ stavebně ukončeny
základovou deskou. Nadzemní části budou realizovány
v roce 2010.

Městský hřbitov v Rokytnici nad Jizerou
– revitalizace veřejného prostranství
a obnova zeleně
V polovině června tohoto roku rozhodovala Regionální rada
regionu soudržnosti Severovýchod o přidělení dotací v rámci 10. kola výzvy pro oblast podpory 2. 3. - Rozvoj venkova.
Město Rokytnice nad Jizerou předkládalo do tohoto kola výzvy celkem 5 žádostí o dotaci. Jednalo se o projekt spočívající v rekonstrukci komunikací a vytvoření vycházkové zóny
v oblasti Sachrova hřebene, o projekt vytvoření multifunkční
učebny v ZŠ na Dolním náměstí, o projekt spočívající v rekonstrukci obou budov mateřských škol, který byl připravován
ve spolupráci s Domovem důchodců v Rokytnici nad Jizerou
a o projekt rekonstrukce kulturního domu.
Konkurence v rámci této výzvy byla veliká. Na výzvu bylo
vyčleněno 530 miliónů Kč, avšak v rámci výzvy bylo předloženo celkem 173 žádostí, které požadovali více jak 3 miliardy
Kč. Uspět tak mohl přibližně každý šestý projekt. I když nakonec bylo v rámci výzvy rozděleno více jak 900 miliónů Kč,
dostalo se v případě našich žádostí pouze na jednu, a tou
byla žádost o dotaci na projekt „Městský hřbitov v Rokytnici nad Jizerou – revitalizace veřejného prostranství a obnova
zeleně“. Přesto, že se nejedná o projekt, který měl ze strany
města nejvyšší prioritu (tu měly projekty řešící rekonstrukci
mateřských škol a kulturního domu), můžeme přiznání dotace
pro tento projekt vnímat jako úspěch, neboť v rámci výzvy
byla uspokojena pouhá 1/3 žadatelů.
Projekt „Městský hřbitov v Rokytnici nad Jizerou – revitalizace veřejného prostranství a obnova zeleně“ počítá s vybudováním oplocení hřbitova, s kompletní rekonstrukcí zpevněných ploch a odvodnění, s vytvořením dalších zpevněných
ploch pro umístění kontejnerových stání a pro umístění mobiliáře a také s kompletní obnovou zeleně v rámci celého hřbitova. Projekt bude realizován v letech 2009 – 2011. Během
jeho realizace je potřeba počítat s určitými omezeními pro
návštěvníky hřbitova. Snahou města samozřejmě bude, aby

Akce, které budou realizovány následně
v letošním roce 2009:
• Rekonstrukce čerpací stanice pitné vody Mateřská škola
v Dolní Rokytnici
• Prodloužení kanalizace v Dolní Rokytnici (část na Domovem důchodců)
• „D1“ (kanalizační řad nad Archivem v Dolní Rokytnici
směrem na Letní stranu), v části trasy bude pokládán
vodovod část řadu „T2“
• Kanalizační řad u Mateřské školy v Horní Rokytnici
Bohužel se výstavba kanalizace i vodovodů v Rokytnici nad
Jizerou dostává do časového prodlení. Harmonogram pro rok
2009 nebude naplněn dle původního plánu. Akce je co se týká
rozsahu prací velmi náročná. Na zpoždění prací má rovněž
vliv nebývale špatné počasí, většina úseků byla realizována ve
velkých spádech v loukách. Na vině rovněž také velká rozestavěnost v celém bývalém okresu Semily, a s tím související
nedostatek pracovních kapacit.
Andrea Bímová, Investiční technik VHS Turnov

tato omezení byla co nejmenší a aby veškeré práce byly realizovány citlivě a s ohledem na prostředí, v jakém jsou realizovány. Přesto bychom rádi již nyní požádali občany o toleranci
a pochopení, neboť se bude skutečně jednat o rozsáhlou rekonstrukci a kompletní obnovu zeleně, která počítá s odstraněním všech vzrostlých stromů, jejichž stav je, jak vyplývá
z dendrologického posouzení, velmi špatný. V rámci projektu
pak dojde ke kompletní výsadbě nových alejí a výsadbě řady
dalších okrasných dřevin.
Pro občany, kteří by se o tomto projektu chtěli dozvědět
více, jsme připravili besedu, během které bude projekt krátce
představen autory projektové dokumentace, a během které
bude možné položit konkrétní dotazy týkající se rekonstrukce
městského hřbitova a ptát se na podrobnosti o realizaci projektu. Beseda se uskuteční v divadelním sále kulturního domu
v Rokytnici nad Jizerou ve středu 30. září 2009 od 17 hodin.
Informace o projektu naleznou zájemci také na webových
stránkách města www.mesto - rokytnice.cz.
Petr Kadavý – místostarosta

Zrušení volebního okrsku
v domově důchodců
Rokytnice nad Jizerou dosud měla v případě konání voleb
3 volební okrsky, a to v domově důchodců, v budově městského úřadu a v hale TJ Spartak. Vzhledem k tomu, že ve volebním okrsku v Domově důchodců poklesl od roku 1994 počet
stálých voličů o více jak 1/3, bylo rozhodnuto tento okrsek
zrušit a voliče přiřadit do volebního okrsku na městském úřadě.
V současné době se blíží volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které byly prezidentem vyhlášeny na 9. a 10. října 2009. Upozorňujeme proto již nyní všechny občany, kteří chodili volit do okrsku v domově důchodců, že s účinností
od těchto voleb budou spadat do volebního okrsku v budově
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městského úřadu na Dolním náměstí. Na obálce s hlasovacími lístky bude tato informace rovněž vyznačena.
Zároveň upozorňujeme, že občané, kteří se např. ze zdravotních důvodů nebudou moci do volebního okrsku dostavit,
mohou využít možnost volit do přenosné volební schránky, kdy
se na jejich žádost vybraní členové volebního okrsku dostaví
přímo k nim domů a volit jim umožní. To se samozřejmě týká
všech volebních okrsků. Žádost o umožnění volit do přenosné
volební schránky je nejvhodnější podat telefonicky v pracov-

ním týdnu před konáním voleb na Městském úřadě v Rokytnici
nad Jizerou, tel. 481 549 311 nebo 481 549 319.

Z jednání rady města

konstrukce místní komunikace či výstavby inženýrských
sítí umísťovaných do této komunikace.
• snížení ceny za pronájem reklamní plochy na Dolním
náměstí pronajaté společnosti Implementace s. r. o. ,
provozující Apartmány Yellowski, na 4000,- Kč ročně se
zpětnou platností od roku 2006 a pověřuje místostarostu
města podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu reklamní
plochy.

RM schválila:
• poskytnutí následujících finančních příspěvků – grantů –
z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou v rámci II. pololetí roku 2009:
TJ Spartak – Lyžařský klub
Horský běh na Dvoračky .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5.000,- Kč
SDH Františkov
Dřevosochání  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20.000,- Kč
SDH Rokytnice
130 leté výročí založení SDH  .  .  .  .  .  .  .  . 8.000,- Kč
3DH o. s.
Sjezd na horských kolech Meatfly .  .  .  .  .  . 7.000,- Kč
• zadání zakázky na zpracování žádosti o dotaci včetně
povinných příloh do Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zateplení Mateřské školy v Dolní Rokytnici“ firmě Centrum evropského projektování a.s. ,
Hradec Králové, za cenu 50.000,- Kč + 19% DPH.
• Zároveň schválila zadání zakázky na přepracování projektové dokumentace Rekonstrukce MŠ Dolní, zpracování nového rozpočtu akce a zpracování energetického
auditu budovy Ing. Martinu Bráchovi, Hořice, za cenu
45 000,- Kč + 19% DPH.
• umístění schránek pro doručování pošty na pozemcích
města za podmínek stanovených ve vyjádření úseku
rozvoje města a investic k č. j. : 1003/2009 - 1 - 101.
2. 2 z 10. 7. 2009 a záměr pronájmu částí pozemků
č. 2034/1, 1929/4, 3070/2 v k. ú. Dolní Rokytnice a pozemků č. 3367/1, 2310/4 a 3073/1 v k. ú. Horní Rokytnice za účelem umístění doručovacích schránek České
pošty s. p.
• předložený text výzvy k podání nabídky na veřejnou
zakázku č. 9007 „Rekonstrukce kotelny MŠ v Horní Rokytnici“ a seznam obesílaných firem. Dále rada schválila
komisi pro otevírání obálek s nabídkami a zároveň hodnotící komisi ve složení: Ing. Petr Matyáš, Petr Kadavý,
Zdeněk Hák, Helena Neumannová, Ing. Leoš Pavlata, náhradníci Ing. Tomislav Procházka, Romana Primásková,
Ing. Miroslav Jína, Bc. Jaroslav Nechanický, Ing. Jana
Sajdlová.
• smlouvu o právu umístit stavbu zpevněné plochy umístěné na ppč. 2383/18 a části ppč. 3364/1 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou před novostavbou rodinného domu
na ppč. 2383/18 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou
(investor – manželé Votoček Luděk a Votočková Anna,
Horní Rokytnice 510, 512 45 Rokytnice nad Jizerou), na
části pozemku místní komunikace ppč. 3364/1 v k. ú.
Horní Rokytnice nad Jizerou, a to do doby realizace re-

Martina Šubrtová – tajemnice MěÚ

Sběrný dvůr v Rokytnici nad Jizerou
bude ve dnech: 6. 9. 2009, 9. 9. 2009
a 13. 9. 2009 UZAVŘEN.
Děkujeme za pochopení

• termín konání následujícího veřejného zasedání zastupitelstva města dne 19. srpna 2009.
• dotisk 500 – 1. 000 ks pohlednic města s lentikulární fólií,
menšího formátu od firmy Kartografie HP, s. r. o. , Jičín.
O tyto pohlednice byl poměrně velký zájem a v současné
době již městský úřad nemá žádné k dispozici.
• pronájem části ppč. 2078/11 v k. ú. Dolní Rokytnice
panu Milanu Pechovi, bytem Horní Rokytnice čp. 591, za
cenu Kč 4,- /m2/měsíc, tedy Kč 2. 160,- /rok.
• zadání zakázky č. 9003 „Oprava komunikace po přívalových deštích nad kapličkou v Horní Rokytnici ke Studenovu firmě Silnice Jičín, a.s. , IČ: 46504788 za cenu
2. 864. 095,57 Kč včetně DPH a pověřila starostu města
podpisem smlouvy o dílo.
• zadání zakázky č. 9005 „Stavební úpravy garáží požární
zbrojnice“ stavební firmě Janda, s. r. o. , IČ: 15043819
za cenu 1. 952. 716 Kč včetně DPH a pověřila starostu
města podpisem smlouvy o dílo.
• změnu přílohy č. 2 k nájemní smlouvě s KATRO SERVIS,
spol. s. r. o. , se sídlem U Potoka 267, 513 01 Semily,
IČ: 15043355, zastoupenou panem Ivo Šírem, z ceny nájemného 215. 232,- Kč na navýšenou částku nájemného
272. 880,- Kč/rok bez DPH.
• pronájem části ppč. 2310/3 v k. ú. Horní Rokytnice nad
Jizerou paní Ing. Jitce Novotné a pověřila starostu města
podpisem nájemní smlouvy.
• snížení počtu stálých volebních okrsků města Rokytnice
nad Jizerou ze 3 na 2 volební okrsky z důvodu poklesu
voličů v okrsku č. 1 o více než jednu třetinu s tím, že volební okrsek č. 1 a č. 2 bude sloučen do jediného stálého
volebního okrsku s tím, že voliči z Dolní Rokytnici budou
nadále volit v budově městského úřadu.
• zadání zakázky č. 09006 „Zajištění služeb Městského informačního centra“ spol. A1 CZ s. r. o. , IČ: 28287142,
za cenu 95.200,- Kč/12 měsíců a pověřila starostu města
podpisem smlouvy o dílo na zajištění služeb Městského
informačního centra.
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RM v souvislosti se zákonem č. 300/2008 Sb. , o elektronických úkonech a konverzi dokumentů:
• jmenuje jako administrátora datové schránky tajemnici
MěÚ paní Martinu Šubrtovou,
• pověřuje: Martinu Šubrtovou, Denisu Kohútovou, DiS.,
Lenku Bogdányovou, Radku Slavíkovou, Ivu Hornovou
a Petru Červinkovou, DiS. komunikací prostřednictvím
datové schránky
• pověřuje :Denisu Kohútovou, Mgr. Denisu Hančovou (Mgr.
Blanku Kučerovou), Petru Stojanovou, DiS. a Ivu Hornovou prováděním autorizovaných konverzí na žádost
v rámci kontaktního místa Czech POINT
• pověřuje: Martinu Šubrtovou, Denisu Kohútovou, DiS. ,
Lenku Bogdányovou, Radku Slavíkovou a Ivu Hornovou
prováděním autorizované konverze z moci úřední.
(1. 7. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 300/2008 Sb. , o elektronických úkonech a konverzi dokumentů. Tento zákon zavádí zejména institut tzv. datových schránek pro doručování
elektronickou formou, přičemž orgánům veřejné moci je datová schránka zřizována ze zákona a jsou povinni ji k doručování přednostně využívat.

Město již obdrželo přístupové údaje pro zkušební provoz
datové schránky, přičemž povinnost doručovat tímto způsobem vzniká od 1. 11. 2009. V tuto chvíli bylo ovšem nutné
určit administrátora, pověřené osoby a zaměstnance pracovišť, kteří budou s datovou schránkou pracovat. V souvislosti s tímto zákonem se v rámci pracovišť Czechpoint zavádí
autorizovaná konverze dokumentů, tj. převod listinných dokumentů do elektronické podoby a naopak. V tomto případě bylo opět nutné pověřit příslušné osoby prováděním této
činnosti, a to buď na žádost nebo z moci úřední – např. pro
potřeby datových schránek.)
RM pověřila starostu města podpisem smlouvy. o poskytnutí účelové dotace ve výši 13. 122,- Kč z Grantového fondu
Libereckého kraje na projekt Informační kampaň – nakládání
s odpady.

Tento projekt

„Oprava staré kapličky a revitalizace aleje na Kostelním vrchu
v Horní Rokytnici nad Jizerou“ je spolufinancován Evropskou
unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
Oprava kapličky a revitalizace aleje v Horní Rokytnici

Informaci o záměru vykácet zbytky původní aleje, vysadit
novou alej jako celek a opravit z vnějšku kapličku na Kostelním vrchu v Horní Rokytnici jsme veřejnosti podávali již
v závěru loňského roku. Využili jsme možnosti podat žádost
o poskytnutí dotace prostřednictvím MAS (místní akční skupina) „Přiďte pobejt!“ Jilemnicko, jejímž jsme členem u SZIFu
(státního zemědělského intervenčního fondu), který poskytuje obcím na akce tohoto typu v případě splnění předem stanovených podmínek až 90% příspěvek. Administrativní část
a výběrová řízení na dodavatele stavební části opravy kapličky a dodavatele prací na revitalizaci aleje jsme provedli
v jarních měsících v dostatečném předstihu tak, že práce
mohly započít v plánovaných termínech uváděných v žádosti
o dotaci.
Stavební část opravy kapličky provedla firma JANDA s.r.o.
z Jablonce nad Jizerou, za revitalizaci aleje nabídla nejvýhodnější cenu firma TILIA reprezentovaná Ing. Jitkou Novotnou. Termín kompletního zhotovení opravy kapličky a výsadby stromů do 30. června 2009 byl dodavateli dodržený.
Faktury za provedené práce byly městem uhrazeny. V současnosti procházíme fází fyzické kontroly provedených prací
na místě pracovníky kontrolního pracoviště SZIFu. Ten vydá
pokyn k úhradě přislíbeného příspěvku teprve tehdy, pokud
veškeré jak účetní a administrativní podmínky, tak i skutečné

věcné plnění přesně odpovídají uzavřené dohodě o poskytnutí dotace. Takto zhruba vypadá zpráva podaná neosobní,
strohou a nečtitelnou řečí úředních zpráv a formulářů.
Z lidského hlediska bych celou záležitost komentoval jinak.
Díkybohu tady existuje možnost sehnat peníze na něco, co
každý odsune na další místo v pořadí důležitosti, když musí
řešit třeba peníze na kotelnu ve školce a sto jiných potřebnějších věcí. Městu se povedlo takové peníze sehnat a mám
trochu obavy z toho, že je - li něčeho dosaženo snadno, nemívá vděk a uspokojení dlouhého trvání. A tady je vděk namístě. Kdo chodil na podzim okolo, jistě si všiml „podpisů“
bahnem na fasádě kapličky psaných zadním kolem teréňáku,
dokumentujích mimořádné schopnosti stroje a mentální kvality jeho vlastníka. Ty motorky si jejich jezdci nekoupili za
peníze vydělané po brigádách a našetřené z roznášky novin.
Takoví si váží zejména své práce, ale mají úctu i k práci cizí
a neničí ji. Tihle ty motorky dostali. Tátové – dárci by mohli
utrousit směrem ke svým ratolestem nějaké ponaučení....
Ostatním, kteří umějí a chtějí vnímat změny kolem sebe,
přeji příjemné procházky tak dlouho, aby z počátečního míjení výrostků vyžadujících podporu (a tím myslím ty vysázené
stromky!) se postupně staly procházky stinnou alejí.
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T. Procházka, úsek investic a rozvoje města.

Krkonošská sezona opět pro Vás
Pod titulkem „Vydejte se s námi...
...bohatou historií zdejšího života a kouzelnou krajinou...nejen za poučením...“

naleznou čtenáři - ať už naši pravidelní anebo náhodní,
kteří si pro turistické noviny přijdou do krkonošských informačních center, získají je na veletržních prezentacích, nebo
v recepcích některých hotelů či penzionů - širokou paletu tipů
a příležitostí, jak prožít volný čas v horách a jeho podhůří.
Dočtete se, že cyklobusy, které převáží cyklistická kola
a křižují Krkonoše, letos opět pojedou. Dopraví vás do zajímavých míst, k pěkně vyznačeným cyklotrasám. O projektu „Krkonoše ze sedla kola“ hovoří jeho autoři. Turistický region Krkonoše a Podkrkonoší se letos prezentuje v novém veletržním
stánku Královéhradeckého kraje. Představujeme vám další
významné osobnosti regionu. Zpracovali jsme pro vás popisy naučných stezek na území Krkonošského národního parku
a jeho ochranného pásma i v širokém okolí. Prostřednictvím
muzeí a jejich vzácných artefaktů se blíže seznámíte s historií
regionu. Poznejte památné stromy v Krkonoších a Podkrkonoší. Co to vlastně památné stromy jsou? Však se v turistických
novinách sami dočtete. Další materiál vás v sedle koně provede krajinou. Buďte aktivní v létě i v zimě – jak? – Krkonošská
sezona napoví. Tato a další témata jsou obsahem nového vydání. Získáte ho zdarma v krkonošských infocentrech.

Letní vydání Krkonošské sezony dává možnost
všem, kteří rádi soutěží. Připraveny jsou tři otázky
a hodnotné ceny.
Otázka:
1. Na kolika zastávkách mohou lidé nastoupit do krkonošského cyklobusu?
2. Kde a v kterém roce se narodil významný učitel, malíř,
spisovatel a hudebník Josef Šír?
3. Jak se jmenuje zřícenina hradu nad Sobieszowem v Polsku (627 m n. m.)?
Ceny:
1. Víkendový pobyt pro 2 osoby se snídaní v Krkonoších,
v Pensionu Myslivna v Černém Dole (bazén, sauna v ceně),
duben–červen 2010. (www. myslivna160.cz)
2. - 3. Kitl Šláftruňk – medicinální víno. (www. kitl.cz)
4. - 5. Skleněné šperky firmy Kortan sklo Železný Brod.
(www. kortanglass. com)

Budeme rádi pokud ke svým odpovědím připojíte hodnocení turistických novin Krkonošská sezona, případně zkušenosti
z vašeho pobytu v Krkonoších.
Uzávěrka: 30. listopadu 2009
Losování výherců: Polovina prosince 2009
Odpovědi, prosím, adresujte:
Regionální turistické informační centrum Krkonoše
Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí

Veletržní prezentace
- ohlédnutí
Turistický region Krkonoše „nezahálí“. V průběhu letošního
roku mohli tuzemští i zahraniční zájemci navštívit prezentace a prostřednictvím nich se podrobněji seznámit s nabídkou
volnočasových aktivit, možností ubytování a tipů kde a jak
prožít volný čas, na veletrzích a výstavách cestovního ruchu,
na řadě míst České republiky i za jejími hranicemi. Jen posuďte sami:
• 13. - 18. 1. 2009
Holandsko
- mezinárodní veletrh Vacantieboeurs v Utrechtu
• 14. - 18. 1. ČR
- mezinárodní veletrh Regiontour v Brně
• 30. 1. - 1. 2. Německo
- mezinárodní veletrh Dresdner Reisemarkt v Drážďanech
• 4. - 8. 2.
Německo
- mezinárodní veletrh Reisen Hamburg
• 5. - 8. 2.
ČR
- mezinárodní veletrh HolidayWorld v Praze
• 6. - 8. 2.
Polsko
- prezentace na Turistických trzích ve Wroclawi
• 11. - 15. 3. Německo
- mezinárodní veletrh ITB v Berlíně
• 13. - 15. 3. ČR
- regionální veletrh Dovolená a region v Ostravě
• 27. - 29. 3. Polsko
- prezentace v nákupním centru OC Galeria Dominikanska
ve Wroclavi
• 8. - 9. 5.
Polsko
- prezentace na Turistických trzích v Jelení Hoře
Do konce tohoto kalendářního roku Krkonoše - svazek měst
a obcí připravuje účast na veletrzích a prezentacích cestovního ruchu v Poznani, Wroclawi a Plzni (říjen 2009) a v Lipsku
(listopad 2009).

Svazek měst a obcí Jilemnicko informuje
Policie a hasiči – kamarádi dětí z mateřských školek!
V některém ze starších čísel jilemnického zpravodaje vyšla zmínka o zahájení projektu „Vím, co smím, a tak se nebojím“ pro děti z mateřských školek v 21 obcích patřících
pod správní obvod obce s rozšířenou působností Jilemnice.
Do dneška (11. 6. 2009) máme za sebou 19 samostatných
seminářů a spoustu zajímavých zážitků. S příslušníky Policie
ČR (Preventivně informační skupina Semily) a Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (územní odbor Semily) po
sedm týdnů navštěvujeme všechny mateřské školy. Děti se

seznamují se zásadami bezpečného chování doma i v terénu.
V průběhu semináře, který je rozdělen na policejní a hasičský
blok, zjišťují jak mají být opatrné, s kým se kamarádit a jak
se chovat v případě nebezpečí. Zajímavostí je také prohlídka techniky obou složek, kde jednoznačně vyhrává hasičská
stříkačka a policejní maják. Kromě teoretických informací,
získávají děti i drobné vzdělávací materiály v podobě tématických omalovánek, vystřihovánek a jiných obrázků. Nejen
děti, ale i paní učitelky, mají možnost vyzkoušet jak náročná

–7–

je práce hasiče v zásahovém obleku nebo jak funguje kyslíková maska. Se zaujetím zkouší neprůstřelnou vestu a policejní
kolečko určené k měření brzdné dráhy. A jaké jsou závěry organizátorů? Projekt i přes svou náročnost a délku přináší své
výsledky a určitě nelze říci, že jde o ztracený čas. Dětské
úsměvy a nadšení je jistě největším motorem pro další práci.
A abychom se rozdělili o zajímavosti i s Vámi čtenáři, přidáváme k dobru několik dětských perliček:

Otázka: Na koho má policie pistole?
Odpověď: Na někoho, kdo někdy zabil, tak aby věděl, jaký
to je!

Otázka: Proti komu se používá obušek?
Odpověď: Proti někomu, kdo umí Kung - fu!

Otázka: Na co je to policejní kolečko?
Odpověď: Aby mohli jezdit na poli a dělat řádky na brambory!

Digitalizace České televize v našem kraji
Česká televize intenzivně rozvíjí své digitální zemské vysílání. Síť 1 šířící multiplex veřejné služby nyní čítá šestnáct
vysílačů velkého výkonu a šest dokrývačů. Do konce července
přibyly další tři vysílače – dva dokrývače v západních Čechách
a především významný vysílač velkého výkonu Liberec – Ještěd. Jeho digitální signál pokryje Liberecký kraj i části Mladoboleslavska, Nymburska a Mělnicka. Aby mohlo z Ještědu
začít digitální vysílání České televize, je nejprve nutné uvolnit potřebný vysílací kmitočet dosud využívaný pro analogové
vysílání ČT2.

Od 1. srpna digitální vysílání ČT z Ještědu
Digitalizace na vysílači Liberec – Ještěd proběhla v noci
z pátku 31. července na sobotu 1. srpna 2009 takzvaně „střihem“. Těsně před půlnocí definitivně skončilo analogové vysílání ČT2 a na uvolněném 43. kanálu po chvíli začalo digitální
vysílání všech čtyř programů České televize.
Výstavbu digitálních dokrývačů (opakovačů nebo převaděčů) bude možné řešit až po spuštění veškerých hlavních vysílačů digitální sítě 1 v územní oblasti Trutnov a všech sousedních.
V některých místech, kde diváci přijímají analogové vysílání ČT2 z dokrývačů, není vyloučené, že od 1. srpna 2009 bude
možné s odpovídajícím anténním systémem a přijímačem

Otázka: Od cizích lidí si nemůžeme nic brát, proč?
Odpověď: Protože by to mohl být dynamit!
Otázka: Proč nesmíte chodit nikam s cizími lidmi?
Odpověď: Protože by nás mohl vzít na cizí planetu!

naladit také digitální vysílání všech čtyř programů ČT, tedy
multiplexu veřejné služby z Ještědu. Garantovat to ovšem
vzhledem ke geografickým podmínkám nelze.

Vše o digitalizaci
Na vypnutí analogového vysílání ČT2 z vysílače Liberec –
Ještěd upozorňuje Česká televize diváky v dotčených regionech řadou komunikačních prostředků. Tématu věnuje pozornost zpravodajství ČT i další pořady. Obyvatelé daných lokalit
obdrží do svých poštovních schránek informační leták, setkají
se s outdoorovou reklamou, uslyší spoty v rozhlasových stanicích. Veškeré podrobnosti o přechodu ČT z analogového
na digitální vysílání jsou k dispozici v internetovém speciálu
www.digict.cz (v rubrice Videoarchiv je možné přehrát všechny spoty o digitalizaci a také záznamy specializovaných pořadů Žijeme digitalizací), vše podstatné nabízí i teletext ČT1
na straně 650 a veřejnost se může obrátit také telefonicky na
Divácké centrum ČT – horká linka digitalizace 261 13 74 74 je
v provozu denně od 7. 30 do 20. 00 hodin.

ČSAD Semily informuje
Změny jízdních řádů ČSAD Semily, a.s. k 14. červnu 2009 na území Libereckého kraje
K datu 14. června 2009 byla realizována 2. změna jízdních řádů veřejné linkové autobusové dopravy pro období
platnosti 2008/2009 zároveň s jízdními řády ČD.
Na linkách ČSAD Semily,a.s.dochází k rozšíření prázdninového provozu navíc na dny 29. a 30. června 2009, kdy většina
škol využívá ředitelské volno a prodlužuje tím pro žáky prázdniny. Tato změna se týká většiny linek.
K citelnému posunu – o půl hodiny časnější odjezd - dojde
na lince 670069 na nedělních spojích č. 3 (nově odj. 12. 30
z Horních Míseček) a č. 8 (nově v 16. 40 z Prahy).
Citelně – o 60 minut později – bude z iniciativy sklárny
v Harrachově posunut i odpolední spoj č. 12 na lince 670084
z Harrachova do Rokytnice nad Jizerou, který navíc obslouží

i Jablonec nad Jizerou, spoj č. 22 na téže lince pojede o půl
hodiny později a do Jablonce nad Jizerou zajíždět nebude.
Na několika linkách dochází k pětiminutovým posunům,
většinou na přání cestujících nebo z provozních důvodů.
Provoz ovlivňuje i velké množství uzavírek, které ve většině
případů nelze zapracovat do jízdních řádů a často tak dochází
k jejich narušení.
Jízdní řády jsou umístěny na našich internetových stránkáchwww.csadsm.cz, kde se snažíme zájemce informovat
i o dalších záležitostech.
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Ing. Tomáš Roubiček
Generální ředitel ČSAD Semily, a.s.

Komunitní plánování
Komunitní plán je způsob vzniku opodstatněného financování sociálních skupin do roku 2013 formou dotací Evropské
unie a vše je podloženo požadavky vycházejícími z potřeb
obyvatel.
Naše město souhlasilo se zařazením do programu Komunitního plánování od 1. června 2009 do roku 2013. První komunitní
plán vznikl již v roce 2006 v Jilemnici a jelikož spadáme pod
jilemnický sociální odbor, byla v něm zastoupena i Rokytnice
nad Jizerou. Fungující skupina s tímto programem související
jsou terénní pečovatelské služby, které zároveň s domácí péčí
vede paní J. Černá.

Komunitní plánování organizačně zajišťuje Fokus Turnov.
V Rokytnici vzniká skupina lidí pod koordinačním vedením
paní J. Brožové, která vás o své činnosti bude informovat na
stránkách Rokytnického zpravodaje a na kabelové televizi.
Tato činnost by se měla týkat seniorů, invalidů, dětí a mládeže. Otázka je, jaké potřeby vyplynou z místních potřeb
regionu Rokytnice nad Jizerou, Jablonce nad Jizerou a Pasek
nad Jizerou.
Podívejte se na to asi takhle. Dříve nebo později bude každý z nás sociální služby potřebovat, a to jaké budou, záleží
jen na nás. Komunitní plánování je otevřený proces pro všechny, kteří chtějí pomoci při hledání důležitých otázek a jejich
řešení v oblasti sociálních služeb.
• zapojuje tedy všechny uživatele – současné, ale i budoucí, poskytovatele – to jsou ti, co služby provozují a zadavatele – ti, co často rozhodují a i financují přípravu
a uskutečňování plánu sociálních služeb; a tím se zvyšuje
podíl občanů (pokud se zapojí) na rozhodování a na kvalitním vytvoření potřebných služeb v sociální oblasti,
• podporuje přirozenou spolupráci mezi lidmi, zvyšuje
pocit potřebnosti ve společnosti a umožňuje objevovat
nové způsoby lidské práce a potřeb
• umožňuje obcím více sdružovat své obyvatele, naslouchat jejich potřebám a tím vylepšit i konečný výsledek
v poskytování sociálních služeb
• zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb, to znamená, že rozšiřuje, ale i utlumuje jejich nabídku tak,
aby sociální služby odpovídaly místním potřebám a reagovaly na místní odlišnosti
• zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků,
protože je vynakládá jen na takové služby, které jsou
potřebné.
Součástí naší společnosti jsou také občané upoutaní na vozík. Naším prvním krokem jim porozumět a pokusit se udělat
bezbariérovou Rokytnici byla návštěva p. ZAJPTA z Turnova,
který je na invalidním vozítku již 25 let. Projel nejdůležitější
objekty a zde jsou jeho postřehy.

Přístupnost města Rokytnice nad Jizerou
z invalidního vozíku:
máme čtyři stupně dostupnosti
1.
2.
3.
4.

bezbariérový do 2cm
2 - 5 cm nízká bariéra
1 schod nad 5cm zvládá pouze s doprovodem
schody bariéra

Česká spořitelna
Cukrárna Pat a Mat
Drogerie
Restaurace Kino
Sport Pech
Policie
OD Tesco
Lékárna

1 - bezbariérová
1 – bezbariérová
1 - bezbariérová
1 - bezbariérová
1 - bezbariérový
1 - Rampa pro vozíčkáře
2 - nájezd bez pomoci
2 - zvonek pro vozíčkáře,
vysoký nájezd ze silnice
na chodník pouze s doprovodem
Česká pošta Horní
2 - nízká bariéra
Enapo
2 - nízká bariéra
Česká pošta
2 - nedostupná,
je zde zvonek pro vozíčkáře
Zelenina Braun a Jiřička 3 - má bezbariérový nájezd,
ale prudký, zvládá pouze
s doprovodem
Městský úřad
4 - nedostupný
Dětský lékař
4 - nedostupný
Hotel Krakonoš
4 - nedostupný
Komerční Banka
4 – nedostupný
Základní škola
4 - nedostupná
Zdravotní středisko
4 - nedostupný
Přechod pro chodce
4 – nedostupný,
nesjede ani nevyjede na chodník
Přechod
4 – nedostupný,
u Zastávky u Koreje
nesjede ani nevyjede na chodník
Veřejné WC

Bankomat ČSOB
Bankomat ČS
Bankomat KB

- vstup do haly bez komplikací
na záchodě pouze 60 dveře,
obtížné dostání, není záchod
pro vozíčkáře
– dobrá výška, ale umístěn
hluboko, nedosáhne
– umístěn vysoko, nedosáhne
4 – nedostupný

• Problém nastane dostat se k policii, všude vysoké nájezdy, chodníky 3 pouze s doprovodem.
• Při cestě směrem k drogerii vysoké převýšení 3 pouze
s doprovodem.
• Celkově chodníky špatně přístupné (vysoké nájezdy) přechody pro chodce nepřístupné.
• Parkovací místa před radnicí tři, ale nedostatečně označena ze silnice. Vyznačit také v ostatních lokalitách,
např. u lékárny.
• Kasa pro vozíčkáře nedostupná.
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To je jistě situace k zamyšlení a hledání nových metod!
J. Brožová

Pečovatelská služba J. Č - R - C - DP - mandant MÚ Rokytnice n. Jiz.
Kontakty:
vedoucí pečovatelské služby - Jana Černá,tel: 731 920 777, 603 319 566
pečovatelky - tel: 731 920 777, 736 404 322
Poslání a cíle:
Pečovatelská služba poskytuje péči lidem,kteří vzhledem
ke svému věku nebo zdravotnímu stavu potřebují pomoc
jiné osoby. Tím,že pečovatelky poskytují starým a zdravotně postiženým lidem potřebné pečovatelské úkony v jejich
domácnostech,často oddalují jejich odchod do domova důchodců nebo do léčeben dlouhodobě nemocných. Pečovatelská služba je tu proto,aby se postarala o vaší domácnost,zajistila vám stravu a pomohla vám s osobní hygienou. Tím
vám umožníme co nejdéle žít ve vašem přirozeném prostředí. Pomůžeme vám také při zapojování do zájmových a kulturních činností a tím si zachováte svůj životní styl a úroveň.
Nejrozšířenější službou je dovoz obědů, donáška nákupů,praní a žehlení prádla,úklid domácnosti,pomoc při osobní hygieně apod.
Uživatelům,kteří upřednostňují podporu pohybu, kondice
a potřebují pomoci umožníme doprovod.
V pečovatelském domě se staráme o 8 uživatelů, v terénu
navštěvujeme 28 uživatelů. Z toho 15 pomáháme i v okolních obcích, kde nefunguje terénní služba.
Spolupracujeme s MěÚ v Rokytnici i místním praktickým
lékařem, který na požádání naše klienty navštíví. Dále zajišťujeme domácí zdravotní péči a spolupracujeme s Domovem
důchodců v Rokytnici n. Jiz..
Klienty pečovatelské služby jsou občané města Rokytnice
n. Jiz. , kteří již potřebují stálou sociální pomoc. Jsou umisťováni do domu s pečovatelskou službou nebo o ně pečujeme přímo v jejich domácnostech.

Do pečovatelského domu přicházejí lidé, kterým byl přiznán starobní důchod a dovršili 65 let, nebo ti, kterým byl
přiznán důchod invalidní a jejich zdravotní stav jim umožňuje poměrně samostatný život. Měli by mít Pnp, to je příspěvek na péči v různých stupních,určený osobám potřebujícím
určitou míru pomoci. Zde jim poskytujeme základní služby
související s péčí o domácnost,hygienu a stravu.
Pokud uživatel potřebuje celodenní péči,kterou mu
naše pečovatelská služba nemůže zajistit,odchází od nás
do domova důchodců nebo do jiného ústavu sociální péče.
Naše činnost:
V současné době pečujeme o 36 uživatelů. Někteří z nich
jsou v domě s pečovatelskou službou,ostatní navštěvujeme
v jejich domácnostech. Staráme se o jejich domácnost,dovážíme obědy,pereme a žehlíme jim prádlo,pomáháme jim
zajistit nutné pochůzky ve městě a na úřadech,doprovázíme
je k lékaři a spolupracujeme i s jejich rodinami.
Našim klientům jsme schopni zajistit i úpravu účesu a pedikúru.
Pravidelně připravujeme pro naše uživatele, ale i ostatní
zájemce mikulášskou besídku s dětmi z MŠ a na jaře pak
besídku velikonoční, nebo opékání buřtů. Také se podílíme
na pečení preclíků na Dřevosochání.
Pečovatelská služba se snaží pracovat všude tam, kde jí
je potřeba. Víme však, že často službu našim spoluobčanům
poskytují obětaví sousedé. Velice si toho vážíme a byli bychom velice rádi, kdybyste nás na potřebné lidi upozornili.

Ozvěte se nám a my vám rádi a ochotně pomůžeme !

130 let – Sbor dobrovolných hasičů v Rokytnici nad Jizerou
Článek zaslal Franz Finke z Greizu (Německo) a přeložila
Mgr. Denisa Hančová
Díky iniciativě školního ředitele Wilhelma Pohla byl v roce
1879 založen Sbor dobrovolných hasičů. Již v roce 1877 dal
W. Pohl jako člen obecního zastupitelstva podnět k založení
sboru dobrovolných hasičů, ale získal málo podpory od členů
zastupitelstva, kteří byli toho názoru,“my hasiče nepotřebujeme“! Něco takového je potřeba ve městech, ale u nás jsou
domy příliš rozptýleny a daleko od sebe. Musel si vyslechnout:
„Ředitel školy by se měl starat o svoji školu“. Neočekávaně
tomu chtělo neštěstí, že v roce 1878 se dům č. 49 v Dolní
Rokytnici majitele Franze Langhammera dostal do ohně. Lidé
v zástupu s vědry s velkou námahou a energetickým nasazením jako vodní linie přispěli k záchraně domu, ale dům i přes
velkou snahu z větší části shořel.
Tak se nabídla příležitost, jak upozornit na to, že i Rokytnice potřebuje organizované hasiče. Při založení sboru hasičů v
lednu 1879 bylo přítomno 400 osob – v této době měla Rokytnice ještě 7. 611 obyvatel. Na zakládající schůzi se přihlásilo

162 členů tohoto spolku. 18. prosince 1879 obstál mladý spolek výborně ve své první ohnivé zkoušce. Tento den v 19 hodin
hořela na svahu Lysé hory bouda Vicenze Erlebacha v Rokytně
č. 98. Východně od hořícího domu stála druhá bouda – Rokytno 81. Při teplotě - 8 C se museli hasiči 2 hodiny brodit
sněhem a ledem a často zapadávali až po boky do sněhu. Jen
s nadlidským úsilím dosáhlo 60 až 70 mužů cíl. Podařilo se jim
zachránit jen sousední dům Franze Adolfa (tato bouda existovala až do roku 1921). Vlastník boudy Adolf však obětavost
kamarádů hasičů ocenil urážlivým prohlášením tak, že tu byl
i důvod k podání soudní žaloby. Zde je možno pouze říci: „Nevděk je lidská odměna“.
Mladý spolek se vyvíjel rychle, v roce 1891 již měl 187 vycvičených a 121 přispívajících členů. Během let vzniklo více
hasičských zbrojnic a nádrží, také hasících přístrojů stále přibývalo. Ve Františkově a na Hranicích byly založeny stanice,
které disponovaly hasící stříkačkou.
Ve vilémovské továrně J. W. Riegra byla v roce 1907 již
existující tovární požární jednotka zrušena a pro tuto továrnu
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bylo vytvořeno pomocné družstvo. Ve Vilémově byl Sbor dobrovolných hasičů založen v roce 1909 majitelem soustružnictví
Antonem Pohlem z Pasek. Majitel soustružnictví byl zároveň
náčelník hasičů ve Vilémově. Po jeho smrti převzal jeho místo
Franz Nisser a potom v roce 1945 Reinhard Donth. 21. 8. 1927
byla slavnostně otevřena nová požární zbrojnice. V této době
byl náčelníkem hasičů ve Vilémově ještě Anton Pohl.
Díky sbírce v Rokytnici (bohužel není znám časový údaj, ale
v každém případě ještě před 1. světovou válkou) bylo sesbíráno 2.400,- Kč. Z této částky byla zakoupena dvojkolová napájecí stříkačka se 180 m dlouhou tlakovou hadicí.
Hasičský rok byl otevřen na jaře jednoho sobotního odpoledne cvičebním pochodem ve vycházkových uniformách s blikajícími helmami.
Jedním z velkých podporovatelů Sboru dobrovolných hasičů byl Robert Wabr Schier z Dolní Rokytnice č. 484 (zemřel
19. 9. 1935). Pod jeho vedením byl sbor dále modernizován.
9. 5. 1926 byla pořízena nová motorová stříkačka 24 PS. Při
plném výkonu mohla vystříkat 1. 000 litrů vody za 1 minutu.
Cena byla velmi vysoká - bylo to 70. 000 korun. 11. 5. 1930
pořídil hasičský sbor ještě jednu motorovou stříkačku, která
stála 28. 000 korun. Všechny stříkačky byly odebrány od firmy
Flader v St. Georgentalu (nyní Jiřetín u Varnsdorfu)
18. 7. 1926 pořádal Sbor dobrovolných hasičů slavnost na
náměstí v Rokytnici. Dopoledne byl předveden vývoj hašení
ve veselých scénkách. Stála tam 80let stará vyřazená stříkačka a bylo předvedeno cvičení jako za starých časů. Při této
slavnosti došlo k tragické události. Syn hřbitovního zahradníka
zahájil slavnost výstřely z děla a ačkoliv stál daleko, při zapalování jednoho výstřelu pronikl kousek olova do jeho kolena.
On utrpěl těžké zranění a byl autem dopraven k lékaři do
vrchlabské nemocnice.
Srdečně vás zveme na oslavu
130 let od založení

SDH Rokytnice nad Jizerou

23. dubna 1927 zemřel zakládající člen Sboru hasičů v Rokytnici Johann Gottstein, který měl v Dolní Rokytnici č. 29
truhlářství a stál 30 let v čele sboru dobrovolných hasičů.
Před rokem 1945 se nacházely v Horní Rokytnici 2 hasičárny
- jedna v blízkosti Schmidtova mlýnu v zatáčce silnice (stojí
tam dodnes,s ale chybí jí věž a slouží jako sklad) a druhá byla
nedaleko textilní školy.
Další hasičárny byly v Dolní Rokytnici, ve Vilémově, ve Františkově a na Hranicích. Studenovská hasičárna se nacházela
vedle finanční stráže kasáren.

Velitelé sboru dobrovolných hasičů v Rokytnici
Robert Kuna
Emil Ebenöch
Anton Pohl
Erdmann Palme
Johann Gottstein

1879 - 1885 + továrník
1885 – 1888
1888 – 1894 + továrník
1894 – 1895
1895 – 1935 + mistr truhlář
v Dolní Rokytnici 29

Mezi hlavní „mecenáše“ hasičů do roku 1935
patřili především:
Robert Schier z Horní Rokytnice č. 484
Emil Adolf z Horní Rokytnice č. 201
Franz Pech z Horní Rokytnice
Posledním písemně zaznamenaným velitelem Sboru dobrovolných hasičů v Rokytnici byl tělovýchovný instruktor Robert
Biemann z Horní Rokytnice č. 388.
Zde končí konkrétní přehledy.
Oslava se bude konat 5. září 2009 na hřišti základní školy
v Dolní Rokytnici nad Jizerou a v prostoru před hasičskou zbrojnicí.

Program:
13.00

Začátek akce

13.30 – 14.00

Slavnostní nástup a zahájení

14.00 – 19.00

Krkonošská dechovka
Ukázky současné a historické hasičské techniky

Ukázky vybavení a zásahové činnosti hasičů,
Policie ČR a Horské služby
Soutěž pro hasiče i veřejnost – hasičský pětiboj
Soutěže pro děti

20.00 – 24.00

Večerní zábava se skupinou Koneckonců

Po celou dobu zajištěno bohaté občerstvení.
Těšíme se na vaši účast!

1879 – 2009

ROZPIS STOMATOLOGICKÝCH POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB
8. 8. – 9. 8.

MUDr. Dana Mařasová

Poštovní 481, Jilemnice, tel. 481 541 096

15. 8. – 16. 8. MUDr. Karel Král

Komenského 2, Jilemnice, tel. 481 545 621

22. 8. – 23. 8. MUDr. Marie Folprechtová

Horní 164, Rokytnice nad Jizerou, tel. 481 523 876

29. 8. – 30. 8. MUDr. Irena Štilcová

Pošepného 263, Jilemnice, tel. 481 545 556
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SDH Vilémov informuje
Okrsková soutěž v požárním sportu ve Vilémově
Protokol o souhrnných výsledcích

Co nám to počasí poslední dobou tropí? Možná i pan profesor už začíná věřit, že se něco děje. Dobrovolní hasiči si však
jistě na nedostatek práce stěžovat nemohou. Přesto si najdou
čas i pro požární sport.
Po 7 letech se okrsková soutěž v požárním sportu vrátila
do Vilémova. Přestože dohadování o vhodném termínu nebylo
vůbec jednoduché – nakonec se všichni soutěžící sešli na Písčině v neděli 21. června. Toto kouzelné „magické místo“ přímo vybízí k vynikajícím sportovním výkonům a zároveň nechává zapomenout na běžné všední starosti. Ve spolupráci s SDH
Rokytnice bylo sportoviště dokonale připraveno k plnění: 1)
běhu na 100 m s překážkami 2)požárnímu útoku. Profesionální
přístup všech rozhodčích, zapisovatelek, ale i bezkonfliktní
průběh a přístup všech soutěžících, zapůjčení všeho potřebného od SDH Rokytnice, vedlo k bezproblémovému průběhu
– všem patří poděkování. Jsem také rád, že se nikdo nezranil, přestože počasí nebylo zcela ideální. Výsledkem našeho
společného úsilí bylo ukončení soutěže v rekordním čase při
skvělé organizaci.
A jak se soutěž vyvíjela? (viz protokol o souhrnných výsledcích). V ženách si to rozdalo SDH Jablonec s SDH Vysoké
a pouze dvěma zástupkyněmi z SDH Rokytnice, které však podaly velmi statečný výkon. Ukazuje se, že zkušenosti nasbírané z různých soutěží jdou skloubit s „mládím“. Takže v ženách
přesvědčivě zvítězily ženy z Jablonce.
V mužích: žádné velké překvapení – domácí Vilémov vládne
této soutěži již bezmála 9 let. A přece se jedno překvapení zrodilo. SDH Rokytnice vsadilo na „mladé koně“, což se
ukázalo jako správná cesta a výsledkem bylo 3. místo. Vítězná družstva budou reprezentovat náš okrsek v okresním kole
v Turnově a pokud je štěstí dál neopustí, tak možná i v krajském. O tom, jak se jim dařilo loni – blíže článek: „Zděšení
v Zákupech“).

Okrsková soutěž vilémov 21. 6. 2009
Kategorie muži
1. Vilémov I
2. Volémov Ii.
3. Rokytnice
4. Vysoké
5. Tříč
6. Blansko
7. Blansko Ii.

Výsledky běhu na 100 m s překážkami - jednotlivci
1. Mládek Josef (Vilem. li)
2. Polák Jiří (Vilem. I)
3. Vondra Adam (Vilem. I)
4. Růžička Vojtěch (Vilem. I)
5. Stejskal Jakub (Vilem. I)
6. Volf Jakub (Rokyt.)

Kategorie ženy
1. Jablonec
2. Vysoké

Výsledky běhu na 100 m s překážkami - jednotlivkyně
1. Mládková Zuzana (Jbc)
2. Kozáková Kateřina (Jbc)
3. Jebavá Zuzana
4. Holubcová Kateřina (Jbc)
5. Novotná Daniela (Jbc)
6. Votočková Lenka (Rokyt.)

Ing. Jindřich Kobr
Starosta SDH Vilémov

Zděšení v Zákupech
Co je nového v požárním sportu v našem okrsku? Máme za
sebou povedenou okrskovou soutěž ve Vilémově a před námi
okresní kolo a možná i krajské. Na výsledky zástupce našeho okrsku si musíme ještě nějaký měsíc počkat. Proto možná
nebude od věci čtenáře Rokytnického zpravodaje informovat
o loňském – sice trnitém (ale z pohledu historie – dosud nejúspěšnějším), tažení družstva mužů SDH Vilémov.
„Výživný koktejl“ trenérské dvojice: Pfeifer – Štěpánek, jehož základem se stalo úspěšné družstvo dorostenců, připravil
svým soupeřům nejedno překvapení.
Vítězství v okrskové soutěži v Harrachově 7. června (1. kolo)
znamenalo postup do Okresního přeboru v požárním sportu
(do 2. kola), které tradičně probíhá v Turnově a těší se vysoké oblibě. V Turnově se 3. srpna sešlo 10 nejlepších družstev
mužů okresu Semily a rozdalo si to mezi sebou v požárních
disciplinách: Běh na 100 m s překážkami (jednotlivci), Štafeta
4 x 100 m s překážkami, Požární útok. Dílčí umístění z jed-

notlivých disciplín se sečtou a vítězí družstvo s co nejmenším
celkovým součtem všech umístění. Naše družstvo vybojovalo
1. místo v běhu na 100 m s překážkami, přesvědčivě zvítězilo ve štafetě 4 x 100 m s překážkami a v požárním útoku se
umístilo na 6. místě. Tyto vynikající dílčí výsledky znamenaly
celkové 2. místo v okresní soutěži, hned za vítěznými Roprachticemi - detailní výsledky - viz tab. 1 muži okres 2008.
Zároveň tak SDH Vilémov postoupil do 3. kola – Krajského
přeboru družstev v požárním sportu. Krajská soutěž Libereckého kraje proběhla v Zákupech na Českolipsku 23. srpna
a střetla se v ní nejlepší družstva z okresů: Liberec, Jablonec
nad Nisou, Česká Lípa a Semily. Soutěžilo se ve stejných disciplínách jako v okresním přeboru. Sešla se zde však mimořádně kvalitní konkurence v čele s mistrem republiky – Radimovice (1. místo na mistrovství republiky 2007). Naše družstvo
ve složení: Adam Vondra, Zdeněk Jirouš, Jakub Stejskal, Pavel
Štěpánek, Vojtěch Růžička, Michal Papuga, Jiří Polák a Martin
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Škába rozhodně nepatřilo k hlavním favoritům soutěže. Spíše
se dalo čekat vítězství Radimovic a tuhý boj o další umístění
mezi Roprachticemi, Poniklou a Těpeřemi. Hned po příjezdu
vítalo všechny startující „nevábné počasí“, a tak některým
„atletům“ hned na úvod trochu „zatrnulo“. Dalším překvapením byl průběh této mimořádně náročné soutěže – po rozbězích na 100 m s překážkami: 1. Radimovice, 2. Vilémov. Ještě
větší překvapení se zrodilo ve štafetě na 4 x 100 m s překážkami: 1. Vilémov s časem 64,11! až 2. Radimovice.
Právě Radimovice se postaraly o velký rozruch – asi zapomněly, že požární sport je postupová soutěž a protože se nezúčastnily okresního kola, byly výsledky Radimovic v krajském

přeboru anulovány. Pro mě je potěšující, že této nerozvážnosti dokázalo nejlépe využít právě naše družstvo. Špičkově
provedený požární útok, a… – ano je to doma! SDH Vilémov se
naprosto po zásluze stalo vítězem Libereckého kraje v požárním sportu v kategorii mužů – vítězem krajského přeboru! Možná, že se to již nikdy nebude opakovat, o to cennější
je to však výsledek - detailní výsledky – viz tab. 2 muži kraj
2008. Všem startujícím a trenérům patří veliké poděkování za
vynikající reprezentaci a mimořádně statečný výkon!
Ing. Jindřich Kobr
Starosta SDH Vilémov

TABULKA 1
OKRESNÍ SOUTĚŽ MUŽI 3. 8. 2008 TURNOV
Celkové
pořadí

Start.
č

SDH

Štafeta
4 x 100 m

čas

pořadí

čas

pořadí

čas

1

10

Roprachtice

31,22

1

70,15

2

122,73

3

6

2

4

Vilémov

35,99

6

67,25

1

114,34

1

8

3

5

Poniklá

33,71

2

71,77

4

127,74

4

10

4

3

Ploužnice

33,88

3

70,93

3

129,85

5

11

5

7

Hrubá Skála

36,36

7

73,46

5

121,51

2

14

6

8

Peřimov

34,07

4

88,98

9

134,11

6

19

7

1

Bukovina u Turnova

34,53

5

78,55

7

145,73

7

19

8

6

Ktová

40,06

8

73,54

6

146,31

8

22

9

2

Nedaříž

62,48

9

83,54

8

160,81

9

26

10

9

Bělá

x

10

x

10

x

10

30

Požární útok

100m s přek.

Součet
pořadí

pořadí

TABULKA 2
KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽI 23. 8. 2008 ZÁKUPY
Celkové
pořadí

Start.
č

SDH
čas

pořadí

čas

pořadí

čas

pořadí

1

4

Vilémov

29,75

2

64,11

1

118,63

1

4

2

1

Poniklá

29,49

1

67,22

3

123,52

3

7

3

5

Těpeře

49,33

5

66,44

2

121,43

2

9

4

2

Český Dub

49,86

6

69,47

5

134,22

5

16
16

Štafeta
4 x 100 m

Požární útok

100m s přek.

Součet
pořadí

5

8

Roprachtice

diskv.

8

68,88

4

125,07

4

6

7

Karlinky

34,03

3

75,80

7

136,44

7

17

7

6

Krásná Studánka

50,02

7

72,05

6

135,97

6

19

8

3

Jezvé

39,64

4

90,13

8

179,11

8

20

Mateřská škola Dolní Rokytnice
V červnu bylo naší mateřské škole nabídnuto prostřednictvím paní Martiny Jandové ze Sporthotelu Bohemia screeningové vyšetření zraku firmou Medicona a.s. Praha.
Medicona a.s. Praha je jediné zařízení, které tento screening v mateřských školách provádí. Poplatek pro rodiče je
50,- Kč za vyšetření. V jiných místech republiky stojí poplatek
250 – 300,- Kč. Každý dostane zprávu pro očního lékaře.
Vyšetření trvá pouze několik vteřin. Dítě sleduje přístroj ze
vzdálenosti 1 metru, za několik sekund se na počítači objeví
dioptrická hodnota očí. Děti pouze sedí a sledují přístroj. Vyšetření mohou absolvovat už od třech měsíců.
Protože krom tupozrakosti byly odhaleny i další oční vady
- jsme velice rádi, že nám byl screening nabídnut i pro příští
rok.

Tímto chceme paní Jandové poděkovat nejen za děti, ale
i za dospělé – protože vyšetření jsme využili téměř všichni.
Konec školního roku probíhal v rozlučkovém duchu s předškoláky /turistické výlety na Strážník, Huťský vodopád, pohádková cesta k chaloupkám, táborák, spaní v MŠ, plavání
v krytém bazéně u Samohelů, vyhlášení nejlepšího sportovce
MŠ roku 2008/2009/. U nás jsou všichni dobří sportovci, ale
vždycky jeden jede o trochu rychleji, běží o něco rychleji
a tím byl letos Honza Pacák, který byl i členem vítězného
družstva naší školy v krajské olympiádě MŠ/,celostátní projekt Policie a Hasičů České republiky – členové policie měli
dokonce nacvičené scénky, které dětem měly ukázat, jak se
mají v určitých situacích zachovat. Každý si mohl zastříkat
ze stříkačky, na závěr pan starosta jako velitel hasičů předal
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Kačence Kobrové cenu za první místo v okresní výtvarné soutěži pořadané hasiči. Pro předškoláky vyvrcholil konec roku
slavnostním šerpováním v obřadním sále MÚ.

V letošním školním roce se chystáme dokončit projekt – Barevná školka a zaměřit se na školní zahradu – kde chceme
splnit sen našich dětí - vybudovat dopravní hřiště.
Děkujeme:
MÚ Rokytnice nad Jizerou – za zapůjčení sálu, paní Ronové –
za umístění tabla ve výloze prodejny textil, pěveckému sboru
Skřivánek ze ZUŠ Jablonec nad Jizerou – za zpestření slavnostního zakončení školního roku /máme velkou radost, že
v tomto sboru je několik našich absolventů – dokonce i 2 lonští absolventi/.

Těšíme se na nové předškoláčky.
V březnu jsme uspořádali I. společenský ples MŠ Dolní Rokytnice – účast byla velká (160 lidí), proto se ptáme: všech
učitelů a zaměstnanců rokytnických škol, rodičů a bývalých
žáků.... Těšíme se na Vás.
Mladší děti absolvovaly menší akce – jako je například malování kamenů u Jizery nebo tradiční návšteva u ježibaby a její
kočky Růženy v Rokytně. Ježibaba nám nikdy nezapomene
přichystat nějaká překvapení a napéct perníčky.

PaedDr. Eva Maloňová
ředitelka MŠ
www.msrokytnice.skolníweb.cz

Chcete si zpříjemnit začátek školního roku?
Chcete nabrat energii
na dlouhých 9 školních měsíců?

Je tady Taneční večer

10. 10. 2009

téma 80‘ léta
Léto v MŠ je tradičně spojeno s karnevalem – letos to byl
jediný sluneční den téměř v nekonečném deštivém období.
Proto jsme si ho náležitě užili i s našimi návštěvníky.. Poprvé
hrál DJ Saska.
V září odchází do ZŠ Rokytnice nad Jizerou 16 dětí. Jsou
plné nadšení a očekávání. Těší se na novou paní učitelku. Každý z nich je v něčem jedinečný, něco dělá rád. Možná je pro
ně letos výhodou, že i v základní škole zůstanou v téměř nezměněném menším kolektivu, do kterého přibude 1 spolužák
z Horní MŠ. Přejeme jim hodně štěstí na jejich další školní
cestě.
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hraje DJ Saska

pořádá MŠ Dolní Rokytnice nad Jizerou
ve Sporthotelu Bohemia

80 - tá léta
to byla velká ramena, kombinézy, elasťáky, mrkváče, flitry, disko a kýč.... : - )

Ohlédnutí za 2. pololetím školního roku 2008/2009
v Horní Mateřské škole
Ve školním roce 2008/2009 je přihlášeno 42 dětí, které jsou
rozděleny podle věku do dvou oddělení. Vzdělávací a výchovný program, který je zpracován do třídních vzdělávacích programů, je pravidelně doplňován angličtinou, hrou na flétnu
a logopedickou péčí.
Díky skvělé spolupráci s DDM mohou naše děti pravidelně
docházet na keramický kroužek, kde se pod vedením paní
učitelky Lenky Mařasové vyrábí různé předměty z keramické
hlíny. Dále DDM pro naši školku organizuje kroužek Dovedných
rukou s paní učitelkou Jaroslavou Novotnou a kroužek Country
tanečky s paní učitelkou Danou Svatou.
Během jara jsme navštívili divadla a také ZUŠ v Jablonci
nad Jizerou, kde se konal výchovný koncert. Před jarními
svátky jsme uspořádali odpoledne s rodiči, kde si mohli se
svými dětmi ozdobit vajíčka, uplést pomlázku a při ochutnávce velikonočního beránka si vychutnat předvelikonoční náladu. V květnu jsme v naší MŠ pořádali besídku ke Svátku matek. Děti se zde mohly pochlubit s tím, co se naučily, a dále
maminkám předaly dárečky, které pro ně vyrobily.
V první polovině měsíce jsme uskutečnili výlet do Liberce,
kde jsme navštívili ZOO a Babylon. Výlet se nám velice vydařil. Počasí nám přálo, bylo zde málo návštěvníků, takže jsme
si mohli v poklidu projít celou ZOO a v Babylonu si užít všechny atrakce. V druhé polovině měsíce května jsme pro děti
zorganizovali sportovní dopoledne. Děti zde mohly porovnat
své tělesné schopnosti a dovednosti v pětiboji.
První pátek v červnu jsme se vydali na celodenní výlet na
horskou boudu Dvoračky. První zastávku jsme udělali u paní
ředitelky Neumannové, kde jsme posvačili. Poté jsme pokračovali na chatu Švadlenku. Po výborném obědě si zde děti pohrály a odpočinuly, aby načerpaly další síly. Odpoledne jsme

se vydali k cíli našeho výletu, na Dvoračky. Zde jsme si po
náročném dni odpočinuli a děti si mohly po zbytek odpoledne
hrát v dětském koutku. Po večeři jela část naší výpravy domů
k rodičům. Pro děti, které zde chtěly zůstat přes noc, nám
Hruškovi zajistili ubytování na Štumpovce. Tímto bychom
chtěli ještě jednou moc poděkovat Schinerovým a Hruškovým
zato, jak se o nás skvěle postarali. Všem se nám výlet moc
líbil a rádi na něj vzpomínáme.
Oslavu Dne dětí jsme odložili na polovinu června, ale počasí
nám stejně nepřálo. Dětem v překrásných maskách nevadilo, že úkoly pohádkových postaviček plnily v mateřské škole.
Odměnou jim byly dárečky, ale taky nápadité občerstvení,
které pro ně připravily maminky. Jejich úkolem bylo připravit
nějakou evropskou specialitku a podle spokojenosti dětí úkol
splnily všechny báječně.
Poslední týden v červnu nás navštívili hasiči a členové policie s projektem Vím, co smím, a tak se nebojím. V průběhu
dopoledne bylo dětem vysvětleno, jak se mají zachovat v krizových situacích.
Pro děti, které jdou po prázdninách do školy, jsme jako každoročně připravili Maturitu předškoláků, při které si formálně
zkontrolujeme, zda je předškolák schopen se stát školáčkem.
Dále jsme pro ně pořádali spaní přes noc ve školce. Odpoledne jsme na zahradě opékali buřty a hráli různé hry. Po setmění se konal bobřík odvahy. Všechny děti byly moc statečné
a bobříka splnily.
Školní rok 2008/2009 jsme úspěšně zakončili a s radostí přejeme všem dětem krásné prázdniny a Vám dospělým hezké
prožití dovolených.

Dřevosochání Františkov 2009
Již pátý rok je o druhém týdnu prázdnin ve Františkově
vzácné ticho. Nebručí zde žádné motorové pily, ani nebouchají kladiva kovářů,nehraje kapela. Skončil již pátý ročník Dřevosochání a tady Vám nabízíme malou procházku jeho děním.
V pondělí se měli sjet všichni sochaři a rozdělit si klády
zde připravené. Málokterý však vydržel čekat až do pondělka, a tak jste mohli slyšet již v pondělí brzo ráno vrčet pily.
Sjelo se nás letos hodně, mezi jinými již známé tváře - Jan
Kužel,Robert Musil,Stanislav Kalvoda, Michal Jára,Pavel Pfeifer,Iveta Sádecká,Mojmír Dlabola,Pavel Tryzna,Evžen Hampl,Michal Sýkora,Roman Bartoš a další. Pod jejich pilami vyrosta
nádherná díla,která jsou ještě do konce prázdnin k vidění
okolo kravína a v prostorách muzea. Mnohé si můžete ještě
zakoupit po dohodě s hasiči.
Již v úterý kvečeru naše klání přišli navštívit studenti gymnázia v Jilemnici a sehráli krásné Krkonošské poudačky.
Od čtvrtka,kdy začal i kulturní program a zahájil je sám pán
hor a starosta města Rokytnice /oba v doprovodu Jilemského
spolku paní a dívek/, jste mohli vidět ukázky řemesel. Letos
k nám přibyl i dráteník p. Šlechta a další milé tváře, které
znáte z minulých ročníků. Patří jim veliký dík za uchovávání
starých řemesel v podvědomí dnešní uspěchané doby.
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Deštivé odpoledne bylo určeno k vysvěcení Františkovské
madonky umístěné u kapličky. Večer nechyběla ani hudební
produkce skupiny Batul.
V pátek se naši návštěvníci mohli podívat do dolů v Harrachově, kam nás již tradičně odvezl autobus p. Banýra, a odpoledne patřilo těm nejmenším, kdy si mohli okusit malovat
s malířem, vykroužit hrneček na kruhu, tkát na stavu, kovat
s kovářem, navléknout korále. V areálu na ně čekali koně
a kvečeru diskotéka p. Sasky, který pokračoval až do večerních hodin pro ty odrostlejší.
O víkendu jste mohli vidět výstavu „Rajská zahrada“ pí.
Květuše Strunové (bude k vidění do konce září) a výstavku
děl J. Volfa a jeho milou usměvavou postavičku s čepičkou
osobně.
Nejvíce nás domorodce asi lákala přednáška p. Janaty,
která se uskutečnila s laskavým svolením současného majitele přímo v buřanském mlýně. A věřte, že spousta pamětníku
zde byla poprvé.
K dobré pohodě nám přišla zahrát dechová hudba p. Ulricha a sobotní večer nám zpříjemnila narychlo svolaná kapela
JWB ze Semil (týden předem se rozpadlo Naboso). Blížil se
pondělní závěr celého týdne, a tak se zde scházeli všichni,
kteří mají rádi hasičskou starou techniku a oživlý obraz upálení J. Husa. Příjemně vše podbarvovala hudba kláves a kytary p. Šivravy.
Všichni ve zdraví přežili celý týden setkání s něčím nevšedním, s kamarády a uměním. Celý týden se
mohl uskutečnit díky podpoře firmy GEMA ART GROUP
a. s a města Rokytnice nad Jizerou, spousty brigádnických hodin hasičů a milých lidí, kteří tomuto žánru fandí.
Díky všem a za rok Přijďte pobejť

poudačka
Kam deš, mertvolo.. ?

Enu, tot´ dá rozum, že dělať hromnička muž bejť taky
dost vošajstlyk. Takovej čloujek neni žánnej hej, počkej, ale
musí miť kale pod čepicej. Celej život musí petrachtovať kdo
s kym, kerá s kerym, aby nedej Pámbu, neuložil velle sebe
dva neboždičky, co spolu za živa měli zlou kreu. Dyť by to
mohlo nadělať nekalou rotyku. Kerchou musí bejť mistem
klidu a né, aby se vo půlnoci někde mertvolky sežraly pro
ňákou daremnou sjetskou pěšinku nebo šnýtek pole. Copak si
velle sebe mužou lehnouť, tý co se furt handerkovali vo to,
kdo komu přesík mezičku? I toto! Už to vidim. „Poď Mařko
vodžejbrujem se jinam. Velle toho nemravy už nechci bejť
ani jennu noc!“
A tejdě ten mumraj! Křouský sem, Smerčinský tam. Do toho
eště Joska Kubátu, že by si rád poleh velle sousedovy Květy,
s kerou měl celej život tentočky. Co bych poudal? Na druhej
den aby se v tom prase vyznalo.
Kalej hromniček má tolle na paměti. Žánnej ale nejsme bez
chyby! Stane se, ale musí se to napraviť. Vertá vám makovicej
jak? Enu, zaživa to rounali kořalkou. Přečasto se přihodilo,
že se pak dva sudiči, doklamola vožralí, derželi kolem kerku
a v selzách pěli písně náronní. Až uvidíte hromnička s ruksakem, v kerym něco cinká, nemaťte si daremně makovici,
neni to klekánice. Dyť víte….
Abych si darmo neuváděl hubu. Stalo se. Na Jetřábě natáh
berka starej Honzik Hořeni. Bylo mu pětadevadesát a Pámbu
si ho vzal. Celá rodina hned v selzách. Tatinku! Dědečku! Zapálili hromničky a začly starosti s funusem.
Vono to nebylo jak nnes. Hop na krávu, už je tele. Tenkrát
musili vobstarať všechno kolem sami. Mladej se vypravil do

Poniklý k truhlářoj Holuboj pro truhlu. Vomotal ji šňovárkem
a hodil na hřbet. Tarabil se s tim smutnym nadělenim zpátky
ke domu. Dyž šámal polle hospody U Nechanickejch, flák ho
přes ferňák veržinkovej čud a hned mu vytanulo na mysel píviště s kalou pěnou. Musil by bejť kamennej, aby šámal jen
tak polle. Vzal u hospody za kliku… Nesuďte ho, vona smert
k životu jaksi vodjakživa patří. Někdo to už má za sebou a na
nás to eště čká. Dyž se vydal ke domu bylo už honně s půlnoci.
Mercha cesta si začla hráť na lajtraj, kindala se prapřevohauně a s Honzíčkem se motal sjet.
Co čert nechtěl, šámal tou samou cestou Kiliján, kerej šel
ke domu z pobyti. Abych praudu řek, měl taky kápku pod čepicej a v makovici mhu. Prajemináčku, neboždiček! Herklo
v něm a chtěl se vydať přemo. „Sloužil sem u dragounu“,
poudá si pro sebe ten zimerlik, „třeci si pro ňákou mertvolku
neuperdnu do pollikaček!“
„Kam deš?“ Voptal se na potkanou.
„Ani se neptej!“ Honzička na vokamih vopustila motanice.
„Žejbruju se na vojtěšickej kerchou. Položili mě na Jestřábě
velle Kousala a von v noci tak chrápe, že sem eště vod svý
smerti ani na vokamih voči nezaškmouřil. Du si vodsúpnouť.“
A tarabil se s truhlou do veršku.
„Tak di s pánem Bohem, mertvolko.“ Vylezlo z Kilijána. Votočil se jak na vobertliku a čmelil ke svý sedumý svátosti.
Letěl s tou novinou jak s teplou bábou. Musí ní třeci za čerstva
vykocverovať, co se mu zrouna šustlo.
Bába vyslechla co ho potkalo a nevylezlo z ní nic jinýho než:
„A anděla nepotkals, ty vožralej troubo?“
Miroslav Jon
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Městské KINO
Jablonec nad Jizerou

Nové knihy na září
České knihy
Šabach – Škoda lásky (povídky)
Zadinová – Dívka bez minulosti
Emingerová – Něžná tygřice
Bellová – Sentimentální román
Pokorný – Ahoj mami
Procházková – A mám, co jsem chtěla
Dočekal - Škola - základ života (známé
osobnosti vzpomínají na školní léta)
Romány pro ženy
Körnerová – Carolina
Steelová – Bludiště života
Lindseyová – Něžná pomsta
Sheannová – Ztráty a nálezy
MacDonaldová, A. - M. – Padněte na
kolena
Scheinmann – Náhodné skutky statečné lásky
Napětí
(thrillery, detektivky)

Hermansonová – Ta, která se dívá
Clarková – Na viděnou
Francis – Talár a dres
Velinský – Kletba rodu Cajthamlů
McBain – Zmizelé dívky
Rottová – Vzkaz na starém záznamníku

Ostatní romány

srpen 2009/září 2009

(historické, psychologické,životopisné)

Follett – Pilíře země
Chadwicková – Největší rytíř. Šarlatový lev
Zagorka - Juric – Gričská čarodějnice
IV.
Michaelsová – Zimní krypta
Tamminen – Strýčkova ponaučení
Williamsová – Olžin příběh
Populárně - naučná literatura
Jak přežít blahobyt (Klíma)
Místo činu lednička. Když se z jídla
stane problém (Göckel)
Průvodce stárnutím aneb jak ho oddálit (Dienstbier)
Stromy. Nový průvodce přírodou
(Spohn)
Letecký průvodce. Příručka pro rozpoznávání letadel
Michal Pavlíček. Země vzdálené (autobiografie)
Válka začala v Polsku (Richter)
Zápisník a jiné texty k dějinám
(Třeštík)

středa 19. 8. v 19. 45 h.

T. M. A.
Nový český film - horor - z dílny režiséra Juraje Herze
(90 min.). Každej se něčeho bojí...Vstupné 65,- Kč, přístupný (18).

sobota 22. 8. v 19. 45 h.

TRANSFORMERS:
Pomsta poražených
Nový americký akční sci - fi (149 min.) v českém znění. Mimozemští roboti měnící se v pozemská auta jsou zpátky. Čas
odplaty nadešel. Vstupné 60,- Kč, přístupný.

středa 26. 8. v 19. 45 h

KRVAVÉ POBŘEŽÍ
Výpravný historický film (147 min.). Akční drama z doby Tří
císařství. Vstupné 60,- Kč, přístupný.

sobota 29. 8. v 19. 45 h.

ŽIVOT JE BOJ
Americký akční thriller (105 min.). Život na newyorských ulicích je tvrdý, zvlášť, když v kapse nemáte ani cent. Ale o některé sny se vyplatí bojovat. Vstupné 60,- Kč, přístupný (12).

středa 2. 9. v 18. 00 h.

KORALÍNA A SVĚT ZA TAJNÝMI
DVEŘMI
Americký animovaný (3D) rodinný film (101 min.) s titulky. Dobrodružství, které slovy nepopíšete. To musíte vidět.
Vstupné 60,- Kč, přístupný.

sobota 5. 9. v 19. 45 h.

VÉVODKYNĚ
Americké širokoúhlé historické drama (110 min.). V našem
manželství jsme byli tři. Vstupné 64,- Kč, přístupný.

středa 9. 9. v 19. 45 h.

Rokytnická pouť 3. a 4. října 2009
Zveme všechny na pouť v Rokytnici
nad Jizerou, která se uskuteční na centrálních parkovištích v Horní Rokytnici
ve dnech 3. a 4. října 2009. Jak se stalo
v posledních letech zvykem, i na letošní
pouť připravujeme na sobotní odpoledne doprovodný kulturní program, kde je
pro vás připraveno:
• Pirátská show – od 13. 00 hodin – pirátské legendy ožijí v tříhodinové
pirátské show – jedinečná kostýmová show je plná pirátů, pokladů,
dobrodružství, pirátských tanečníků
a soutěží pro děti.
• Člověče, nezlob se – od 16. 00 hodin
vystoupení místní rockové skupiny
• U2 Desire Revival Band – od 18.
30 hodin – pro příznivce irské skupiny U2
• Ohňostroj – od 20. 00 hodin

Společenský dům JILM
– Jilemnice

18. 9. 2009
Divadelní spolek Lázně Toušeň – komorní komedie Svatební noc – od 19. 30
hodin
20. 9. 2009
Teatr Víti Marčíka – Kouzelná kulička –
nedělní odpoledne s pohádkou – od 14.
30 hodin
23. 9. 2009
Koncert Zvon – od 19. 00 hodin

Ostatní akce v okolí:
22. 8. 2009
Letní slavnost Rozhledny Tanvaldský
Špičák „Rozhledna slaví 100 let“
od 9. 00 hodin (putování “Za obrem ve
Špičáku”, vstup na rozhlednu zdarma,
Dixieland k poslechu i tanci, občerstvení, teplá jídla, grilování, pivo 10,- Kč,
lanovka od 10. 00 do 17. 00 hod. každou
hodinu, děti do 15 let zdarma)

8. 9. 2009
PERU – cestopisná přednáška v sále Kina
70 od 18. 00 hodin
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DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA
Nový širokoúhlý český film režiséra Miloše Formana
(85 min.) podle slavného divadelního představení Jiřího Šlitra
a Jiřího Suchého. Vstupné 70,- Kč.

sobota 12. 9. v 18. 00 h.

NOC V MUZEU 2
Americká širokoúhlá komedie (107 min.) v českém znění.
Světla zhasla, nové dobrodružství začíná. Vstupné 65,- Kč,
přístupný.

středa 16. 9. v 19. 45 h.

PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY
Širokoúhlá komedie v koprodukci Itálie/ČR v českém znění
(95 min.). Film podle bestselleru Michala Wiewegha. Vstupné 60,- Kč, přístupný (12).

sobota 19. 9. v 19. 45 h.

JMÉNEM KRÁLE
Český širokoúhlý historický film (77 min.). Píše se 13. století.
Království českému a markrabství moravskému vládne Přemysl Otakar II... Vstupné 70,- Kč, přístupný (12).

středa 23. 9. v 18. 00 h.

VZHŮRU DO OBLAK
Rodinná animovaná komedie z produkce Walta Disneye
v českém znění (102 min.). Pohádka pro malé i velké plná
humoru, emocí a obrovsky nápaditých příhod. Vstupné
70,- Kč, přístupný.

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

83 let

Pech Josef
Kalafutová Anna
Jandečková Helena
Jumr Oldřich
Neoproudová Miloslava
Baudišová Miloslava
Sejpal Václav
Sasková Emilie
Vránová Jindřicha
Votočková Miloslava
Veisová Vlasta
Petrák Antonín

81 let

82 let

84 let

85 let
86 let

Tauchmanová Pelagie
Kouřil Vladimír
Kubátová Anna
Janata Miloslav
Novotná Věra
Boudová Marta
Doubková Miluše
Koželský Stanislav
Soukupová Olga
Jindřišek Miloslav
Holatová Miluše
Prokůpková Marie
Veseloušová Božena

87 let

88 let
89 let
90 let
94 let

Kavanová Milada
Jebavý Zdeněk
Jerie Jaroslav
Hamanová Marta
Kmínková Vlasta
Poláková Libuše
Fialová Zdenka
Vejnarová Vlasta

Všem

oslav

e

řejem

lahop

mb
encům

Vítání občánků

SPOZ při MěÚ Rokytnice nad Jizerou uspořádal v neděli 14. června 2009 slavnostní Vítání novorozených občánků našeho
města do života.
Přivítáni byli:

Hlušička David
Lutz Jan
Jirouš Dominik
Hanoutová Barbora

Voborská Valerie
Škoda Antonín
Bobiaková Eliška
Hloušek Šimon

Děkujeme paní ředitelce Heleně Neumannové a dětem z Mateřské školy v Horní Rokytnici za velmi hezké vystoupení
a rovněž děkujeme panu Oldřichu Šturmovi za hudební doprovod.

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se přišli dne 21. dubna 2009 naposledy rozloučit s panem Zdeňkem Votočkem.
Děkujeme za květinové dary a slova útěchy, kterých se nám dostalo.
manželka Lída, sestry Marie a Olina
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TAJENKA

Po vyškrtání 23 křestních jmen zůstane 14 písmen, jejichž vypsáním vyjdou
2 názvy dominant našeho města.

RECEPTY
Chlupaté nočky s dušenými
houbami

Jablková kolečka

3/4 kg syrových brambor, 1 vejce, 1 žloutek, 300 g
hrubé mouky, 3/4 kg očištěných hub, lžíce sádla,
sůl, pepř, kmín, pažitka.
Nastrouháme oškrábané brambory, slijeme z nich částečně vodu, přidáme sůl, vejce, žloutek, hrubou mouku a dobře promícháme. Lžící, namočenou ve studené
vodě, vykrajujeme nočky a ihned zaváříme ve vroucí osolené vodě, asi 8 minut, občas uvolníme ze dna.
Po vytažení je necháme okapat a vložíme do houbové
smaženice, udělané na sádle, nasekané cibulkce, osolené a okořeněné. Posypeme pažitkou nebo petrželkou.

Běh do vrchu pro mládež
Dne 25. 7. 2009 se uskutečnil tradiční závod běhu do vrchu
pro mládež.

3 jablka, 2 bílky, 150 g polohrubé mouky, 80 g
cukru, 1 hrnek mléka, 1 lžička prášku do pečiva,
citronová kůra a šťáva z 1 citrónu, tuk na smažení,
skořicový cukr na obalení
Jablka omyjeme a nastrouháme na hrubém struhadle.
Z bílků ušleháme hustý sníh, zašleháme do něj lžičku
citronové šťávy a zbytkem šťávy pokapeme jablka.
Mouku smícháme s práškem do pečiva a nastrouhanou
citronovou kůrou. Mléko nalijeme do misky, přidáme
mouku, promícháme, přidáme jablka, cukr a vmícháme sníh. Na pánvičce rozehřejeme ztužený tuk,/
olej/ nalejeme jablečné těsto, vytvarujeme kolečka
a usmažíme. Dozlatova usmažená kolečka posypeme
skořicovým cukrem a podáváme horká. Kolečka můžeme jakkoliv přizdobit

Předžákyně
Holubcová Šárka
Durdová Michaela
Laburdová Kateřina

2002 - 3
2002
2003
2002

150m
Poniklá
Praha
Praha

34. 29
37. 51
42. 26

Předžáci
Pacák Jan
Zbořil Filip
Soukup Milan

2002 - 3
2002
2002
2002

150m
Spartak Rokytnice
Brno
Spartak Rokytnice

34. 64
35. 89
38. 36

Žákyně Nejmladší
Jakoubková Gabriela
Doubková Terezie
Zbořilová Nina

2000 - 1
2000
2001
2000

300m
Ski Jilemnice
Spartak Rokytnice
Brno

01:32
01:41
01:49

Žáci Nejmladší
Schůtz Michael
Zuzánek Daniel
Hanč Daniel

2000 - 1
2000
2000
2001

300m
Hsk Benecko
Spartak Rokytnice
Spartak Rokytnice

01:25
01:46
02:02

Silový trojboj

Dívky předškolní
Chovanečková N.
Seemanová Johana
Langerová Denisa

2004
2005
2004
2004

50m
Štramberk
Sokol Strašnice
Spartak Rokytnice

Chlapci Ppředškolní
Vrána Adam
Kubeš Jan
Tomeš Petr

2004
2004
2004
2005

50m
Spartak Rokytnice
Praha
Mukařov

The European Powerlifting Federation ve Švédsku
6. 7. 2009 Men M40
82.5Kg Fri 26 Jun 2009
1 Hampel Rolf 1961 Ger 81.40 307.5 170.0 282.5 760.0
2 Rodriguez Alejandro 1968 Esp 82.30 295.0 190.0 257.5 742.5
[Pending Drug - Test]
3 Kroslak Petr 1967 Cze 81.60 280.0 165.0 290.0 735.0
4 Bettati Stefano 1968 Ita 82.30 300.0 150.0 260.0 710.0
5 Medek Vladimir 1964 Cze 81.50 262.5 172.5 255.0 690.0
6 Desouza Alberto 1968 Fra 82.00 250.0 177.5 255.0 682.5
7 Oksanen Ari 1964 Fin 79.40 235.0 180.0 240.0 655.0
8 Criscione Piergiorgio 1961 Ita 82.30 240.0 132.5 270.0 642.5
– 19 –

9 Seth Frank 1967 Ger 80.90 250.0 165.0 225.0 640.0
10 Tulodziecki Janusz 1967 Pol 80.70 205.0 170.0 220.0 595.0
11 Cooper Chris 1962 Gbr 82.00 195.0 160.0 227.5 582.5

Český pohár v běhu do vrchu
Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky

European Junior Powerlifting Championships
16.06.2009
Tue 09 Jun To Sat 13 Jun 2009, Jonkoping Swe
75Kg Wed 10 Jun 2009

25. 7. 2009
Závodu se zúčastnilo 176 závodníků
Délka: 8,5 km
Převýšení: 750 m

1 Aimar Kuusnõmm 1990 Est 73.50 267.5 185¬.0 270.0 722.5
2 Bizukovich Vadzim 1989 Blr 73.85 297.5 170¬.0 255.0 722.5
[Pending Drug - Test]
3 Picot Gueraud Romain 1987 Fra 74.40 275.0 180¬.0 255.0
710.0
4 Sedlacek Jakub 1988 Cze 74.40 262.5 190¬.0 240.0
692.5
5 Bielau Marc 1986 Ger 74.50 260.0 160¬.0 257.5 677.5
6 Kütt Vladimir 1988 Est 74.30 220.0 157¬.5 272.5 650.0
7 Iversen Danny 1987 Den 74.65 242.5 160¬.0 235.0 637.5
8 Hubbard Owen 1992 Gbr 72.35 210.0 140¬.0 220.0 570.0
- Pellegrino François 1988 Fra 72.45 270.0 195¬.0 270.0
–0.0

Umístění rokytnických běžců
Junioři 19 let a mladší
21 Zuzánek Jiří
Spartak Rokytnice nad J.

Setkání Rokytnic 2009
Ve dnech 26. - 28. 6. 2009 se v Rokytnici u Přerova konal

Juniorky 19 let a mladší
3 Zuzánková Veronika Spartak Rokytnice nad J.
Muži A 20 - 39 let
25 Šír Daniel
43 Machačka Martin
49 Zuzánek Karel

Spartak Rokytnice nad J.
Spartak Rokytnice nad J.
Spartak Rokytnice nad J.

Ženy B 35 - 44 let
5 Šírová Šárka

SKMŠ Rokytnice nad J.

Muži B 40 - 49 let
14 Veselý Pavel
20 Tomeš Alexej
22 Šír Václav
24 Zuzánek Jiří

HSK Horní Rokytnice
Spartak Rokytnice nad J.
Spartak Rokytnice nad J.
Spartak Rokytnice n. J

Muži D 60 - 69 let
1 Šír Václav

Spartak Rokytnice nad Jizerou

ROKYTNICKÉ
VOLEJBALOVÉ DNY
sobota 22. 8. 2009 – Turnaj Rokytnicka
33. ročník pro amatérská družstva
místních podniků a organizací.
neděle 23. 8. 2009 Memoriál Zbyňka Neumanna
- pro družstva mužů oblastních přeborů a soutěží.
36. Ročník Setkání Rokytnic ČR.
I když počasí nepřálo, atmosféra byla po celou dobu jako
vždy výborná. Již tradičně se v rámci setkání konal turnaj
fotbalových týmů - tentokrát v malé kopané, soutěž hasičských družstev v požárním útoku a štafetě 4 x 100m a turnaj
ve stolním tenise. Poprvé se soutěžilo o nové putovní poháry,
fotbalový a hasičský, které byly navrženy a vyrobeny Uměleckoprůmyslovou školou sklářskou v Železném Brodě. V konečném bilancování jsme dopadli velmi dobře: družstvo hasičů
obsadilo první příčku z pěti soutěžících, fotbalisté se umístili
na pátém místě z šesti kolektivů. Družstvo A ve stolním tenise
obsadilo mezi šesti družstvy místo druhé a družstvo B místo
čtvrté. Mezi jednotlivci se Monika Zuzánková umístila na pěkném druhém místě.

Turnaje začínají vždy v 8,30 hodin

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na příští ročník, který se v roce 2010 koná v Rokytnici nad Rokytnou.

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 28. 9. 2009.

AUTOPŮJČOVNA
Rokytnice nad Jizerou
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www.rokytnice.com/autopujcovna

JUDr. Ladislav Procházka

advokát, si dovoluje oznámit otevření pobočky advokátní kanceláře na adrese
Horní Rokytnice č. p. 319.
Poskytuji právní služby v oblasti občanského, obchodního a rodinného práva, zejména:

• převody nemovitostí
• rozvody, včetně vypořádání majetku
• výživné
• vymáhání pohledávek
• různé typy smluv
• podnikání fyzických a právnických osob
Kontakt: Tel. /Fax/záznamník: 233 371 770, Mobil: +420 602 242 670, E - mail: akletna@quick.cz

Palubky
profil KLASIKA

profil TATRAN

Smrk tl. 12,5 mm š. 96 mm
Smrk tl. 15 mm šíře 121 mm
Smrk tl. 19 mm šíře 146 mm

od 109 Kč/m2
od 139 Kč/m2
od 159 Kč/m2

Podlahovky
Smrk tl. 24 mm šíře 146 mm
Smrk tl. 28 mm šíře 146 mm

od 219 Kč/m2
od 239 Kč/m2

Dále nabízíme v různých tloušťkách:
• dřevotřískové desky (s perem a drážkou nebo bez)
• desky OSB
(s perem a drážkou nebo bez)
např. OSB pero+drážka tl. 22 mm od 169,‐ Kč/m2

• střešní latě impregnované 50x30, 60x40,
dřevěné lišty apod.
Cena bez DPH fco sklad Rokytnice nad Jizerou.
Cena závisí na odebraném množství.
Dopravíme na místo.

603 823 810 R. Vrdlovec

info@rvclub.cz

© A1 CZ s.r.o. Rokytnice nad Jizerou

! KONCERT !

známého písničkáře

JAROSLAVA HUTKY
v neděli 20. 9. 2009
se uskuteční

od 16. 00 hodin

v tělocvičně Základní školy Harrachov
(případná změna místa bude včas zveřejněna)

Písničkář zazpívá staré i nové písně či moravské balady.
Pan Hutka mi řekl: “Nezáleží mi na prostorách, ve kterých budu vystupovat. Vystupoval jsem ve
všech možných prostorách. Od těch nejnoblesnějších až po ty poněkud vlhká a plesnivá sklepení.
Je to setkání a záleží na lidech a ne na místě. KONCERT TRVÁ S PŘESTÁVKOU DVĚ A PŮL HODINY,
ALE KDYŽ JE NÁLADA A LIDÉ SE BAVÍ, TAK SE TO I NATÁHNE. “

V tělocvičně budou připraveny lavice. Ti, kteří si vstupenku koupí předem na
městském úřadě budu mít místo k sezení rezervováno!

Vstupné: 50 Kč
ZDARMA pro: všechny děti do 15 let s trvalým pobytem v Harrachově nebo
navštěvujícími harrachovskou základní školu; studenty do 26 let s trvalým pobytem
v Harrachově; seniory od 60 let
NUTNO SE PROKÁZAT OBČANSKÝM PRŮKAZEM ČI STUDENTSKÝM PRŮKAZEM.

