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Cena 18,-

Z veřejného jednání zastupitelstva
Schválení rozpočtového výhledu
V souladu s usnesením z minulého jednání zastupitelstva
města ze dne 9. 2. 2011 byl předložen ke schválení aktualizovaný rozpočtový výhled na období 2012 – 2014.
Rozpočtový výhled obce sestavují na základě § 3 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o pomocný nástroj
obce, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství obce. Sestavuje se na základě uzavřených
smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 – 5 let
následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.
Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě
realizovaných záměrů.
Ing. Matyáš uvedl, že pro následující období několika let
kvůli splátkám úvěru bude nutné hledat úsporná opatření na
straně provozních výdajů. Finanční situaci města by mohla
v budoucnu pomoci změna zákona o rozpočtovém určení daní
pro obce i překonání hospodářské krize, kdy by mohlo dojít
k navýšení daňových příjmů.
ZM rozpočtový výhled na období roků 2012 – 2014 schválilo.

Konečné prodeje a směny pozemků
ZM schválilo
- směnu ppč. 3420/7 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou)
za ppč. 1171/8 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou (vlastník
Legos, s.r.o.), a to v rozsahu pozemek za pozemek.
- směnu ppč. 2979/2 a 2979/3 v k.ú. Dolní Rokytnice (vlastník
Václav a Vladimíra Absolonovi) za část ppč. 525 v k.ú. Františkov v Krknoších (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou)
v rozsahu pozemek za pozemek.
- prodej stpč. 144/3, ppč. 1031/1 a část ppč. 1031/2, vše
v k.ú. Rokytno v Krkonoších za cenu 430,- Kč/m2, a to Miloslavě a Jaroslavu Šmardovým, Věře Rouskové, Jiřímu Vágnerovi, Pavlu Vágnerovi a RNDr. Libuši Švehlové s tím, že
geometrické zaměření části pozemku zajistí na svůj náklad
žadatelé.

Schválení Smlouvy o spolupráci se spol.
Domadomus, s.r.o. (Modrá hvězda)
Zastupitelstvu města byla předložena ke schválení Smlouva
o spolupráci se společností Domadomus, s.r.o. Investor hodlá na podkladě této smlouvy a následně uzavřené smlouvy
o právu provést stavbu, realizovat na pozemcích stpč. 187/1,
parc. č. 1277/2, 1275/1, 3262/2, 3262/4, vše v k.ú. Horní
Rokytnice nad Jizerou, obec Rokytnice nad Jizerou, stavbu
„Polyfunkční objekt na st. p. č. 187/1 v k.ú. Horní Rokytnice
nad Jizerou“ (dále jen „Polyfunkční objekt“), obsahující: v 1.
PP: garáž o 73 stáních, technické zázemí, lyžárna, v 1. NP:
vstupní hala, hotelová recepce, restaurace pro cca 140 osob,
obchodní prostory, recepce, komunikační prostory, zábavní

a relaxační zázemí, v 2. NP: 33 bytů hotelového typu - garsoniéra, v 3. NP: 7 bytů - garsoniér, 12 bytů 2kk, 1 byt 3kk,
v 4. NP: 6 bytů - garsoniér, 1 garsoniéra se schodištěm a půdním prostorem v 5. NP, 4 byty 2kk, 9 bytů 2kk se schodištěm
a půdním prostorem v 5. NP, v 5. NP: půdní prostory, a dále
zpevněné plochy u objektu, venkovní schodiště a 14 venkovních parkovacích stání.
Záměr takovéhoto rozsahu vyvolává zvýšené požadavky
a nároky na technickou a dopravní infrastrukturu města, její
údržbu a provoz. Proto byl Městem vznesen vůči investorovi
požadavek na vybudování dále uvedených souvisejících investic, které budou nedílnou součástí záměru.
Těmito investicemi jsou: výstavba chodníkových těles
podél všech sousedících komunikací, rekonstrukce povrchů
místních komunikací v částech přímo sousedících s navrhovanou stavbou, výstavba nové jednosměrné účelové komunikace a zpevněných ploch - parkovacích stání pro cca 29 osobních
aut na místě stávající zpevněné plochy před Modrou hvězdou,
prodloužení veřejného osvětlení včetně osazení tří svítidel
veřejného osvětlení, výstavba objektu kryté čekárny na pozemku st. parc. č 187/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou,
rekonstrukce stávající dešťové kanalizace v úseku od stávající
šachty u vstupního schodiště do objektu „Modrá hvězda“ po
její zaústění do Huťského potoka a přeložka stávající dešťové kanalizace v úseku od stávající šachty na ppč. 3262/2
(u severozápadního rohu pozemku parc. č. 1279/3) po její
zaústění do Huťského potoka. Tyto stavby budou po realizaci
převedeny darovací smlouvou Městu, u staveb chodníkových
těles a kryté čekárny i včetně pozemků, které se pod těmito
stavbami nacházejí.
S rozsahem záměru zastupitele na veřejném jednání seznámil Ing. Pavel Setunský, který je autorem projektové dokumentace k územnímu řízení pro předmětnou stavbu polyfunkčního domu.
Rozprava:
- Ing. Jína se zeptal, zda si investor uvědomuje rizika spojená s touto výstavbou, podobné dvě stavby již v této lokalitě
stojí a zkušenosti ukázaly, že o komerční prostory není velký zájem. Zeptal se, zda investor situaci v Rokytnici zná.
Ing. Setunský uvedl, že na tuto otázku nemůže za investora
odpovědět, z pozice projektanta nechce posuzovat tento
developerský záměr.
- MUDr. Zajícová se zeptala, zda má tato společnost již někde jinde nějakou stavbu. Ing. Setunský uvedl, že pokud je
mu známo, např. v Praze se zabývá přestavbami starších
objektů nebo pronájmem kancelářských prostor.
- Pan Kadavý uvedl, že podobné společnosti se většinou zakládají účelově pro jednotlivé záměry, spíš je to otázkou
provázanosti jednatelů a společností, ale tyto informace se
obtížně hledají.
- MUDr. Zajícová se dále zeptala, jakým způsobem bylo toto
místo ze strany spol. Domadomus vytipováno.

- Ing. Matyáš uvedl, že předchozím vlastníkem objektu, okolních pozemků i částí místních komunikací i hlavní komunikace bylo ČVUT. Společnost Domadomus objekt a veškeré
pozemky odkoupila v dražbě. V současné době s nimi Město
jedná ohledně odkoupení částí komunikací a jejich přístup
je prozatím vstřícný.
- Ing. Setunský dále doplnil, že v rámci stavby budou podél
komunikace vybudovány chodníky a rovněž bude vybudována nová autobusová zastávka podobného typu jako na Dolním náměstí.
- Paní Hejralová se zeptala, kdy bude probíhat realizace projektu.
- Ing. Matyáš uvedl, že nyní probíhá teprve územní řízení,
poté bude pokračováno stavebním řízením a domnívá se, že
tento proces bude trvat minimálně rok, než dojde k úplnému povolení výstavby. Dále uvedl, že při jednání s investory
tuto otázku rovněž pokládal, ale společnost prozatím žádný
plánovaný časový harmonogram výstavby nesdělila.
- PaedDr. Maloňová uvedla, že průzkum trhu může ukázat,
že o prostory nebude zájem, výstavba bude sice schválená,
ale nic se realizovat nebude.
- Ing. Matyáš uvedl, že předložená Smlouva o spolupráci
řeší podmínky, které je nutné dodržet při realizaci stavby.
Město touto smlouvou hájí své zájmy a záležitosti, kterých
by se výstavba mohla dotknout. Pokud přijde jiný investor,
bude Město vyžadovat dodržení stejných podmínek. Není
ovšem v silách Města zavázat investory k tomu, aby realizaci skutečně provedl a kdy má začít stavět. Pan Kadavý
doplnil, že Smlouva o spolupráci není nijak časově omezená
a trvá v podstatě do doby realizace výstavby. Omezovat její
platnost by nemělo smysl. Předložená smlouva neřeší otázky, kdy se začne stavět, ale řeší podmínky, za kterých se
stavět může.
- Ing. Matyáš dále uvedl, že pokud by společnost Domadomus k výstavbě nakonec nepřistoupila, budou v rámci tohoto stavebního řízení povoleny doprovodné akce a Město
může zvážit například i vybudování navržených chodníků na
svůj náklad. Předložená smlouva Město v podstatě v ničem
neomezuje.
ZM schválilo smlouvu o spolupráci se společností Domadomus, s.r.o. pro výstavbu „Polyfunkčního objektu na st.p.č.
187/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou“.

Prezentace záměru výstavby areálu
ekologického chovu skotu – spol. Zemex s.r.o.
Předmětem navrhované výstavby „Areálu ekologického
chovu skotu“ je faremní soubor zemědělských staveb - stáj
pro dojnice, teletník, dojírna, senážní žlab, jímky na odpadní kontaminované dešťové a splaškové vody. Součástí stavby
jsou komunikace a zpevněné plochy, přípojky vody a elektro
a nedílnou součástí jsou rovněž sadové úpravy.
Současné zemědělské objekty společnosti Zemex (kravín
Horal v Horní Rokytnici) byly postaveny počátkem 60. let minulého století a jsou již nejen morálně, ale hlavně fyzicky
zastaralé. Kromě toho se areál kravína Horal v Horní Rokytnici
nachází v těsné blízkosti zástavby rodinných domů a rekreačních objektů. Protože chce společnost Zemex zachovat nejen
chov skotu (coby spotřebitele hmoty z horských luk a pastvin), ale také bioprodukci (podle vyžadovaných podmínek EU
v chovu skotu) je nucen přistoupit k výstavbě normám odpovídajícího areálu ekologického chovu skotu. Realizací tohoto
nového areálu dojde ke zrušení živočišné výroby v objektu
kravína Horal v Horní Rokytnici.

Záměr navazuje na již realizovanou pastevní salaš pro zimní
ustájení na pozemku parc. č. 1570/1 v k.ú. Horní Rokytnice
nad Jizerou a je v souladu s Územním plánem Rokytnice nad
Jizerou.
Na jednání zastupitelstva města byl přizván jednatel spol.
Zemex, s.r.o. Ing. Bachtík k představení projektu a k zodpovězení případných dotazů.
Rozprava:
- PaedDr. Maloňová uvedla, že v této části obce byla vybudována pěkná naučná stezka, rovněž zde jsou pěkné běžecké tratě a v letním období by zde mohlo být ideální místo
pro vybudování in-line dráhy. Projekt obsahuje stáje, dojírnu, senážní žlab, apod., což bude jednak náročnější na
dopravu, ale rovněž se bude jednat o velkou pohledovou
dominantu. V této oblasti má navíc vzniknout kompostárna.
Uvedla, že by se zastupitelé měli nad tímto záměrem zamyslet, neboť je to zásadní rozhodnutí.
- Ing. Matyáš uvedl, že stavba v této oblasti bude skutečně
dominantou, ale spol. Zemex neměla moc jiných řešení,
neboť je tlačí lhůty stanovené Evropskou unií související
s bezvazným ustájením skotu. V minulosti se Ing. Bachtík
intenzivně snažil dohodnout s vlastníkem bývalého SCHD ve
Františkově, ovšem současný vlastník není žádným dohodám přístupný.
- Ing. Pavlata uvedl, že kdo cestuje po Rakousku, Švýcarsku
nebo Itálii, tak vidí, že mezi lyžařskými vleky běžně stojí
kravíny, pasou se krávy a nikomu to nevadí. Tyto stavby jsou
rovněž dominantami. Český národ je ovšem národ bordelářů. Pokud se o toto hospodářství bude vlastník starat a zachovávat pořádek, nevidí problém.
- Pan Kadavý uvedl, že zastupitelé na dnešním jednání berou celý záměr na vědomí a nejsou v pozici, kdy mohou
spol. ZEMEX výstavbu zakázat. Dnešní jednání je o tom, aby
s Ing. Bachtíkem byly probrány připomínky zastupitelů k záměru a případně navržené nějaké změny.
- Ing. Matyáš uvedl, že výběr lokality vychází z platného
územního plánu a jiné varianty lokalit téměř nejsou. Dále
uvedl, že například při výstavbě SCHD ve Františkově byl
odpor občanů úplně stejný.
- PaedDr Maloňová uvedla, že čas dal občanům za pravdu.
- Paní Hejralová se zeptala, jaký je záměr se stavbami současných kravínů, až bude vystaven nový kravín. Tuto otázku
zodpověděl Ing. Bachtík níže.
- Pan Bronislav Patočka z řad přítomné veřejnosti uvedl, že
je třeba vážit si práce Ing. Bachtíka, neboť se zde jako jediný stará o velké zemědělské plochy a tím pádem i o vzhled
Rokytnice. Až tu jednou Zemex nebude, nebude ani ten,
kdo by se o tyto pozemky staral. Domnívá se, že jeho záměr je dobrý, možná je škoda, že se nepodařilo dohodnout
s vlastníkem SCHD Františkov. Vybraná lokalita je možná
diskutabilní, ale vše se dá řešit i ve spojení se současnými
nebo plánovanými aktivitami v této oblasti.
- Ing. Matyáš uvedl, že má na věc podobný názor a cestovní
ruch zde funguje i z toho důvodu, že je Rokytnice hezká, na
což má vliv i obhospodařování pozemků.
- Paní Primásková uvedla, že by tento záměr mohl Rokytnici
i pomoci, již nějakou dobu přesvědčuje Ing. Bachtíka ke
zřízení minifarmy, kam by se děti mohly chodit dívat na
zvířata a tento projekt by bezesporu fungoval v rámci cestovního ruchu.
- Ing. Bachtík uvedl, že spol. Zemex, s.r.o. v současné době
obhospodařuje přes 700 ha půdy v Rokytnici a Jablonci nad
Jizerou, jedná se hlavně o zemědělskou půdu. K tomu je
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ale potřeba mít skot, který tu travní hmotu zkonzumuje.
V současné době provozují kravín Horal a kravín Na Končinách. Oba chlévy jsou tzv. vazné a podle nových směrnic EU
musí být skot chován volně a nesmí být uvazován. Jeho prvním řešením bylo odkoupení SCHD ve Františkově, v tomto
případě využil skutečně veškeré možnosti k jednání s majitelem, bohužel bezvýsledně. Proto byl zpracován záměr
výstavby nového chléva ve stejné lokalitě, kde již nyní mají
salaš. Tato lokalita je pro jejich záměr velice příhodná. Pokud se podaří nový kravín zrealizovat, zmizí zcela dobytek
z Horalu. Tento starý kravín poté bude zbourán, ponechána
bude zřejmě stodola, kde by bylo v budoucnu možné zřídit
malou farmu s domácími a hospodářskými zvířaty, která by
mohla sloužit jako jedna z aktivit v rámci cestovního ruchu.
Dále uvedl, že pokud bude provoz kravína Horal ukončen,
bude to jenom dobře, neboť tento objekt je umístěn v blízkosti zástavby, a ačkoliv zde byly rodinné domy postaveny
později než kravín, přináší zdejším obyvatelům řadu obtíží.
Nový kravín by měl být zařízen asi pro 200 krav a 70 telat.
V případě kravínu Na Končinách, tento by rádi přestavěli
pro mladý dobytek, počítají asi se 100 ks jalovic. Jsou si vědomi toho, že nový kravín bude dominantní stavbou a bude
odevšud vidět, proto bude objekt v okolí osázen stromy
s rychlým růstem, aby byla stavba co nejrychleji schována.
- PaedDr. Maloňová se zeptala, zda není možnost výstavby
kravína na jiném místě, např. v Jablonci nad Jizerou. Ing.
Bachtík uvedl, že toto místo je pro tyto účely určeno územním plánem. Samozřejmě promýšleli i možnost stavbu provést Na Končinách, ale měli by zde velké problémy s vlastníky okolních pozemků a těžko by získali potřebné souhlasy.
Samozřejmě je škoda, že se nepodařilo získat SCHD ve
Františkově, neboť by realizace plánovaného záměru vyšla
na poloviční peníze. Je ovšem možné, že k výstavbě vůbec
nedojde, neboť až budou žádat o získání dotace z fondů EU
na modernizaci kravína, již mohou být finanční prostředky
vyčerpány a těžko by hledali jinou cestu. Uvedl, že výstavba nového kravína by měla stát 30 mil. Kč.

- Paní Hejralová se zeptala, kdy dojde k realizaci stavby.
Ing. Bachtík uvedl, že v letošním roce by chtěli začít se
zemními pracemi a v příštím roce stavbu dokončit, aby bylo
vyhověno směrnicím EU. V současné době je ještě dopracováván projekt a rozpočet stavby.
- Ing. Bachtík uvedl, že jejich hospodářství je ekologické,
mléko i maso mají certifikované, ale současná situace směřuje k tomu, že zvažují upouštění od ekologického hospodaření.
- MUDr. Zajícová se zeptala, zda neuvažovali o automatu na
mléko.
- Ing. Bachtík uvedl, že i v této oblasti dělali průzkum, ale
pořizovací cena mlékomatu a ostatní provozní náklady by
byly tak vysoké, že by cena mléka byla neúměrně vysoká.
V současné době ale chodí lidé pro mléko přímo k nim do
kravína.
- Ing. Štěpánek uvedl, že ze strany zastupitelů padl názor, že
se v předmětné lokalitě nachází naučná stezka, bude tam
kompostárna a jsou tam běžecké trasy. Dále bylo řečeno, že
když se udělá všechno tak, jak má být, tak to bude ku prospěchu města. Jako vzor bylo uváděno Rakousko, Bavorsko.
Vzhledem k tomu, že do těchto míst jezdí, ví, jak to tam
vypadá. A pokud se o to někdo dobře stará, na závadu to
určitě není. Je proto pro, tento záměr podpořit. Rokytnice
se nemůže srovnávat se Špindlerovým Mlýnem a Harrachovem, jsou to úplně jiné plochy na sklizeň. Zeptal se, jak by
pozemky vypadaly, kdyby se měly mulčovat a jestli jsou na
to poskytován dotace.
- Ing. Bachtík uvedl, že na mulčování pozemků se dotace neposkytují. Jejich dotace jsou vázány na dobytek a hektarovou plochu obhospodařovaných pozemků.
ZM vzalo na vědomí záměr výstavby „ Areálu ekologického chovu skotu“, umístěného na pozemcích parc. č. 1570/1,
1570/4, 1627/7, 1570/3, 1627/19, 1627/18 a 1628 v k.ú.
Horní Rokytnice nad Jizerou, jehož investorem je Zemex
spol. s r.o., Horní Rokytnice 236, 512 45 Rokytnice nad Jiz.
Hlasování: pro: 11|proti: 0|zdržela se: PaedDr. Maloňová

Z jednání rady města
-

-

-

-

RM schválila:
zadání zakázky č. 11003 – „Statické zajištění a oprava
poruch v objektu služebny městské policie + vybudování
šaten v budově ZŠ (DR) v Rokytnici nad Jizerou“ firmě
JANDA s.r.o., Jablonec n. J. 322, 512 43 Jablonec nad Jizerou, IČ: 25992813 za nabídnutou cenu 1.134.076,- Kč včetně DPH
vypsání výběrových řízení na zpracovatele dokumentace
SEA a projektanta územně plánovací dokumentace – změna
č. 1 ÚP Rokytnice nad Jizerou (propojení Rokytnice nad
Jizerou – Harrachov) a pověřuje pana Bc. Jaroslava Nechanického provedením výběrových řízení, poptáním příslušných zhotovitelů, otevíráním obálek a výběrem zhotovitelů
jednotlivých zakázek.
smlouvu o spolupráci mezi městem Rokytnice nad Jizerou
a Sdružením pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad
Jizerou o.s., na základě které bude realizována spolupráce
na projektu „Vybudování odpočinkových míst k značeným turistickým trasám v Rokytnici nad Jizerou“.
zadání zakázky č. 11006 – Vytvoření video-obsahu a vytvoření prezentace Virtuální Rokytnice firmě Tomáš Petráň, Jungmannova 748/30, 110 00 Praha 1, IČ: 42466486 za
celkovou nabídnutou cenu 1.767.000,- Kč .

- zadání zakázky „Vysprávka výtluků v místních komunikacích penetračním způsobem Patchmatic“ firmě Reacom,
Třebíč za cenu 3.600,- Kč / tunu bez DPH uvedenou v nabídce.
- zadání zakázky „Nátěr střechy MŠ Dolní v Rokytnici nad
Jizerou“ firmě Petr Stojan, Jablonec nad Jizerou, za cenu
110 Kč/m² bez DPH uvedenou v nabídce.
- zadání zakázky č. 11004 - „Vybudování zastřešení vstupu DDM v Rokytnici nad Jizerou“, firmě JANDA s.r.o.,
Jablonec nad Jizerou 322, 512 43 Jablonec nad Jizerou,
IČ: 25992813 za nabídnutou cenu 214.470,- Kč včetně DPH.
- vypsání výběrového řízení VZ č. 11009 – Tvorba a tisk
propagačních materiálů - a pověřila místostarostu Petra
Kadavého zveřejněním výzvy k podání nabídky a zároveň
schválila složení komise pro otevírání obálek i hodnotící komisi v následujícím složení: Petr Kadavý, Ing Petr Cee, Kateřina Rotroeklová, Mgr. Blanka Kučerová, Ing. Arch. Tereza
Kučerová a náhradníci Ing. Petr Matyáš, Renata Žalská, Mgr.
Denisa Hančová, Romana Primásková a Bc. Martina Šubrtová.
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- zadání zakázek:
č. 11007 – „Vypracování územně plánovací dokumentace – změna č. 1 Územního plánu Rokytnice nad Jizerou“
společnosti TENET s.r.o. Trutnov, Horská 64, 541 01 Trutnov,
IČ: 63220385 za nabídnutou cenu 96. 000,- Kč včetně DPH
č. 11008 – „Vypracování dokumentace SEA a vyhodnocení vlivů změny č. 1 Územního plánu Rokytnice nad
Jizerou na životní prostředí“ Mgr. Karlu Houdkovi, Lindavská 785, 181 21 Praha 8 – Bohnice za nabídnutou cenu
120.000,- Kč (konečná cena, není plátce DPH) .

Letní provoz LD
Starosta města informoval členy rady města, že dne
20. 5. 2011 navštívil Rokytnici nad Jizerou Ministr životního
prostředí ČR pan Tomáš Chalupa. Jeho návštěva probíhala za
účasti zástupců Města, Spartak Rokytnice a.s., organizátorů
Petice za letní provoz lanové dráhy na Lysou horu, ale i za
účasti zástupců Správy KRNAP. Jejím hlavním tématem byla

problematika provozu lanové dráhy na Lysou horu v letním období. Při příležitosti návštěvy ministra mu byla organizátory
petice předána Petice za letní provoz lanové dráhy na Lysou
horu, od zástupců města ministr zase obdržel projektovou dokumentaci povalového chodníku od horní stanice lanové dráhy do sedla mezi Lysou horou a Kotlem.
Společně byly projednány varianty řešení letního provozu,
o kterých město se Správou Krnap jednalo a na které nechala
Správa Krnap zpracovat posouzení jejich vlivu na životní prostředí a Naturu 2000. V těchto posudcích je však za přepravní
kapacitu v letním období považována maximální možná přepravní kapacita zařízení, což není v žádném případě cílem
města ani provozovatele.
Výsledkem schůzky byla dohoda o dalším jednání mezi Městem a Správou KRNAP, v rámci kterého by Město spolu s provozovatelem LD upřesnily parametry případného letního provozu a poskytly přesnější odhady počtu přepravených turistů
v letním období. Na základě těchto podkladů by byly zpracovány nové posudky vlivu na životní prostředí, které budou
podkladem pro další jednání.

Petice za rozvoj mikroregionu Rokytnice nad Jizerou
se dostala do rukou ministra životního prostředí
V pátek 20. května navštívil Krkonoše ministr životního
prostředí Tomáš Chalupa. Ve svém programu si našel čas na
schůzku se zástupci města, Spartaku i občanské iniciativy
Petice za letní provoz LD. Pracovní setkání výše zmíněných
představitelů, zástupců ministerstva i Správy národního parku
hledalo vhodná řešení otázky letního provozu lanové dráhy na
Lysou horu. Již dříve byl ministrovi předán dokument, který
mapuje situaci v Rokytnici a jejím okolí v letní sezóně a snaží se nalézt shodu se Správou národního parku v otázce rozvoje Rokytnicka. Hledaný konsenzus však zatím zůstává věcí
dalších jednání. V případě schválení letního provozu by bylo
možné rozšířit krátkou zimní sezonu i na léto, a následně tak
rozšířit nabídku služeb i pracovních příležitostí v mikroregionu. Občané, kteří měli zájem, se mohli s tímto dokumentem
seznámit v průběhu zimy a ti, kteří chtěli pomoci měli možnost podpořit iniciativu podpisem petice.
Na schůzce 20. 5. 2011 se setkali zástupci Ministerstva životního prostředí, ředitelství Správy KRNAP, starosta a místostarosta Rokytnice nad Jizerou, ředitel TJ Spartak a.s.
P. Ceé a členové petičního výboru (J. Beran, B. Patočka,
B. Nechanický). Jednání bylo vedeno na Dvoračkách, kam
celá skupina společně přišla ze Zlatého návrší. Cestou byla
možnost pohovořit o problematice ochrany přírody a zájmů
člověka jak s pracovníky Správy KRNAP tak i s ministrem Chalupou a jeho kolegy.
Ministr vyslechl argumenty obou stran a pověřil zúčastněné vedením hlubšího dialogu. Výstupem ze schůzky je dohoda o vypracování nových, přesnějších posudků vlivu letního
provozu lanové dráhy na životní prostředí a zpracování projektové dokumentace na povalový chodník spojující výstupní
stanici LD na Lysé hoře s křižovatkou turistických cest v sedle
pod Kotlem.
Při příležitosti debaty na Dvoračkách byla ministrovi předána petice, kterou podpořilo více jak 3000 občanů. Signatářů,
kteří uvedli jako bydliště Rokytnici nad Jizerou nebo její blízké okolí, bylo necelých 600. Těm, kteří se podepsali jménem
iniciativy , velice děkujeme. Podpora místních je velikým motorem, který pomáhá realizovat tento projekt.
O situaci v Rokytnici se zajímají i krajští poslanci a senátoři,
kteří nám vyslovili podporu a připojili svoje podpisy k petici.
Poděkování patří 1. místopředsedovi Senátu MUDr. Přemyslu

Sobotkovi, senátorce Soně Paukrtové a sedmi poslancům z Libereckého kraje –Jan Farský, Václav Horáček, Vít Němeček,
Pavel Ploc, Petr Skokan, Ivana Weberová, Cyril Zapletal a poslanci za Středočeský kraj Janu Smutnému.
Budoucnost Rokytnice a jejích obyvatel je v současné situaci do značné míry závislá na cestovním ruchu. Dokud se nenajdou možnosti, jak rozšířit nabídku pracovních míst i mimo
oblast služeb, musíme se společně snažit o to, aby naše město
nezůstalo bez obživy.
Petiční výbor

TISKOVÁ ZPRÁVA
Petice za rozvoj mikroregionu Rokytnice nad Jizerou se
dostala do rukou ministra životního prostředí
Rokytnice nad Jizerou, 20. května 2011
Obyvatelé Rokytnice nad Jizerou pokračují ve své snaze
zavést letní provoz lanové dráhy na Lysou horu. Postavena
byla již před 15 lety, ale dosud je v provozu jen v zimním období, především kvůli zápornému stanovisku Správy
KRNAP a MŽP. O jeho přehodnocení usiluje petice, pod níž
se podepsalo více než 3000 občanů, jejichž zástupci je na
krkonošských hřebenech předali ministru životního prostředí Tomáši Chalupovi.
Obyvatelé Rokytnice nad Jizerou se již delší dobu snaží
o shodu se Správou KRNAP v otázce letního provozu lanové
dráhy na Lysou horu. Lanová dráha jako jediná ze všech lanovek ve významných krkonošských střediscích není zprovozněna v letním období, ačkoliv je jediným ekologickým
řešením dopravy na hřebeny západních Krkonoš.
Tato skutečnost velmi poznamenává život v Rokytnici nad
Jizerou a jejím okolí. V současnosti, po ukončení průmyslové
výroby v regionu, je celá ekonomika závislá na cestovním ruchu. Současný potenciál horského střediska však může Rokytnice využít jen v zimním období, tedy cca 3 měsíce v roce.
Letní provoz lanové dráhy by zajistil návštěvnost i v dalších
měsících a zvýšil konkurenceschopnost Rokytnice nad Jizerou
v rámci krkonošských středisek. To by řešilo i aktuálně největší problém obce, kterým je odchod mladých lidí za prací
do měst.
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V dokumentu přiloženém k petici stojí: „Naší snahou, stejně jako snahou všech mikroregionů nejen v ČR, je zajistit
udržitelný rozvoj regionu a co nejvíce usilovat o zdraví obyvatelstva a o zachování životního prostředí. V Rokytnici je
však udržitelný rozvoj obce ohrožen nepřiměřenou ochranou
přírody. Ta v pojetí Správy národního parku znemožňuje další
vývoj mikroregionu.“
Petici podepsalo přes 3000 lidí, což odpovídá počtu obyvatel města Rokytnice nad Jizerou. Kromě nich ji podporují
i krajští senátoři a poslanci napříč politickým spektrem:
Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka, senátorka Soňa

Paukrtová, dále poslanci Jan Farský, Václav Horáček, Vít Němeček, Pavel Ploc, P. Skokan, Ivana Weberová a Cyril Zapletal (všichni z Libereckého kraje) a Jan Smutný (Středočeský
kraj).
Pokud máte jakýkoli dotaz, neváhejte nás kontaktovat.
Jaromír Beran
Bronislav Patočka
člen petičního výboru

tel.: +420 739 293 520
e-mail: herera@seznam.cz

+420 604 423 068
patocka@rokytnice.com

Zde naleznete podrobnější podklady a příslušnou
dokumentaci: http: //www.rokytnice-info.eu/petice

Rybářské lístky vydává od července opět
Městský úřad Rokytnice nad Jizerou

5.
a)
b)
6.
7.
a)

S účinností od 1. 7. 2011 je k vydávání rybářských lístků
podle zákona č. 99/2004 Sb., rybářský zákon, příslušný opět
Městský úřad Rokytnice nad Jizerou. Tuto agendu vykonává
z titulu obce s pověřeným obecním úřadem pro Rokytnici nad
Jizerou, Jablonec nad Jizerou a Paseky nad Jizerou.
Žádosti vyřizuje finanční úsek Městského úřadu Rokytnice
nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, přízemí budovy městského
úřadu, č. dveří 1, tel.: 481 549 321. Žádost o vydání rybářského lístku lze rovněž stáhnout na www.mesto-rokytnice.cz
(dokumenty ke stažení).

b)
c)
d)
e)
8.
9.

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou
které se bude konat ve středu 22. června 2011
od 17.00 hodin v jídelně Základní školy nad Dolním ná-

Prodeje pozemků a majetku obce:
Konečné prodeje pozemků
Záměry prodejů pozemků
Informace VHS Turnov o akci Čistá Jizera
Různé:
Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místním
poplatku za povolení k vjezdu a Pravidel pro vydávání
povolení k vjezdu do vybraných míst města Rokytnice
nad Jizerou
Zpracování Strategického plánu Města Rokytnice nad Jizerou
Problematika kabelové televize
Informace o projektu Komunitní kompostování na Jilemnicku
Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období
Diskuse
Závěr

Závěrečný účet města Rokytnice nad Jizerou za rok 2010

městí v Rokytnici nad Jizerou

Program jednání:
1. Úvod, schválení programu
2. Volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatelky
3. Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 1. 6. 2011
4. Hospodaření města:
a) Schválení Závěrečného účtu města Rokytnice nad Jizerou za rok 2010
b) Plnění rozpočtu k datu 31. 5. 2011
c) Schválení rozpočtových změn
d) Schválení smluv o poskytnutí finančního příspěvku VHS
Turnov

předseda petičního výboru

V souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb.
o obcích, § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je předkládán zastupitelstvu města
Závěrečný účet města Rokytnice nad Jizerou za rok 2010.
Součástí závěrečného účtu jsou přehledy o příjmech, výdajích a financování města (rozvaha, výkaz zisku a ztrát
a výkaz FIN 2-12 M k 31. 12. 2010).
Součástí závěrečného účtu za rok 2010 je rovněž Zpráva
o přezkoumání hospodaření města Rokytnice nad Jizerou za
rok 2010, které bylo provedeno Krajským úřadem Libereckého kraje, Ing. Jiřím Heršálkem.
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Hospodaření města Rokytnice nad Jizerou za rok 2010
Rozpočet města za rok 2010 byl upraven celkem 10 rozpočtovými opatřeními, která ve větší míře vycházela z nutnosti čerpat rozpočet s ohledem na narůstající ceny energií,
pohonných hmot apod. Také byly v rozpočtových opatřeních
zapracovány přijaté dotace od Krajského úřadu Libereckého
kraje.
Počáteční stavy účtů města Rokytnice nad Jiz. k 1. 1. 2010:
ZBÚ 231
Kč 4.467.973,39
Sociální fond 236 10
Kč 22.850,80
Daňové příjmy tř. 1
Nedaňové příjmy tř. 2
Kapitálové příjmy tř. 3
Dotace tř. 4
Příjmy celkem

30.412 tis. Kč
5.784 tis. Kč
9.844 tis. Kč
15.405 tis. Kč
61.445 tis. Kč

Výdaje běžné tř. 5
Kapitálové výdaje tř. 6
Výdaje celkem

40.133 tis. Kč
15.426 tis. Kč
55.559 tis. Kč

Podnikatelská činnost
Město Rokytnice nad Jizerou neprovozuje žádnou podnikatelskou činnost. Podnikatelská činnost byla zrušena již v roce
2005.
Příspěvkové organizace

Konečné stavy účtů města Rokytnice nad Jiz. ke 31. 12. 2010:
ZBÚ 231
Kč 6.147.833,55
Sociální fond 236/10
Kč 20.623,11
Hospodaření s majetkem (zahrnuje přírůstky a úbytky majetku v částce nad 100.000,- Kč za položku)
Pořízený majetek:
Kč 1.356.025,00
Technické zhodnocení ZŠ DR (výměna oken)
Kompresor TRIDEN-EKO (darovací smlouva)
Kč 194.460,00
Veřejné osvětlení Vilémov
Kč 1.527.152,80
Chodník Vilémov
Kč 1.980.263,20
Osobní automobil
Fabia Hatchback (doplacený úvěr)
Kč 270.755,24
Kopírovací stroj Konica Minolta (doplacen úvěr) Kč 144.028,70
Sekačka STIGA TITAN 26 H
Kč 530.000,40
Pozemek ppč. 12/6, 12/7 a 12/8 v k.ú. Rokytno Kč 190.030,00
Nebytový prostor -1/2 podílu trafostanice k.ú. HR Kč 276.816,63
Nebytový prostor č. 662/2 v čp. 662 k.ú. HR Kč 684.132,18
Vyřazený majetek:
Obchodní pasáž „Česká spořitelna a. s.“
Automobil NIVA
Financování tř. 8
Financování tř. 8 se skládá z částek:
Úbytek na základním běžném účtu
Splátky úvěrů Komerční bance
Přijetí revolvingového úvěru

Kč 3.218.155,00
Kč 423.491,00

Základní škola, Dolní Rokytnice 172, Rokytnice nad Jizerou
• příspěvek zřizovatele v roce 2010 .  .  .  . 3.000.000,00 Kč
• hlavní činnost .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . -39.548,67 Kč
• hospodářská činnost  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39.549,41 Kč
Převod do rezervního fondu 0,74 Kč

Základní škola praktická a Základní škola speciální,
Rokytnice nad Jizerou
• příspěvek zřizovatele v roce 2010 .  .  .  .  660.000,00 Kč
• hlavní činnost . . . . . . . . . . . . . . 83.764,31 Kč
• vedlejší činnosti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20.477,40 Kč
Převod do rezervního fondu 84.241,71 Kč

Mateřská škola, Horní Rokytnice 555, Rokytnice nad Jiz.
• příspěvek zřizovatele v roce 2010 .  .  .  .  720.000,00 Kč
• hlavní činnost .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8.646,08 Kč
• hospodářská činnosti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33.367,38 Kč
Převod do rezervního fondu 42.013,46 Kč

Mateřská škola, Dolní Rokytnice 210, Rokytnice nad Jiz.
• příspěvek zřizovatele v roce 2010 .  .  .  .  670.000,00 Kč
• hlavní činnost . . . . . . . . . . . . . 19.228,10 Kč
Převod do rezervního fondu 24.428,74 Kč + hospodářská činnost
40.200,64 Kč 35.000,00 Kč do fondu odměn.

Dům dětí a mládeže Pod střechou, Horní Rokytnice 467,
Rokytnice nad Jizerou
• příspěvek zřizovatele v roce 2010 .  .  .  .  400.000,00 Kč
• hlavní činnost .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  47,00 Kč
Převod do rezervního fondu 47,00 Kč

- 5.885 tis. Kč
- 1.677 tis. Kč
- 6. 765 tis. Kč
2.557 tis. Kč

(Údaje byly čerpány z Výkazu FIN 2 – 12 ke dni 31. 12. 2010 a jsou uvedeny po konsolidaci.)

Závazky města vůči Komerční bance, a. s. k 31. 12. 2010
činily celkem 2.556.799,- Kč

(Tato částka se skládá z revolvingového úvěru na předfinancování revitalizace hřbitova.)

Přijaté dotace za rok 2010
Dávky sociální péče (UZ 13306)  .  .  .  .  .  .
Dotace za kompenzaci ztrát obcím KRNAP
(UZ 15291) . . . . . . . . . . . . . . .
Dotace na volby do Evropského parlamentu
(UZ 98071) . . . . . . . . . . . . . . .
Dotace na sčítání lidu (UZ 98005)  .  .  .  .  .
Dotace z EU na rozvoj lidských zdrojů
(UZ 13234) . . . . . . . . . . . . . . .

Dotace od Úřadu práce (UZ 13101) .  .  .  .  .  Kč 194.400,00
Dotace na rekonstrukci chodníku Vilémov
(UZ 91628) . . . . . . . . . . . . . . . . Kč 1.872.162,00
Dotace na revitalizaci hřbitova
(UZ 85001-85505)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kč 4.432.056,03
Dotace na výměnu oken ZŠ
(UZ 89517 – 89518) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kč 841.500,00
Dotace na volby do MZ
(UZ 98187) . . . . . . . . . . . . . . . . Kč 70.000,00
Dotace na nákup ochranných pomůcek
pro členy JSDH .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kč 91.572,00

Kč 3.597.684, 00
Kč 81.018,00
Kč 38.688,00
Kč 18.852,00
Kč 437.091,00

Sociální fond
Město Rokytnice nad Jizerou vede na základě Statutu sociálního fondu sociální fond. Tímto Statutem se řídí hospodaření sociálního fondu. Celkový příjem včetně příspěvku zaměstnavatele činil Kč 204.108,12,-. Celkové výdaje sociálního
fondu činily Kč 206.335,81.
Konečný zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2010 byl
Kč 20.623,11.
Svazky měst a obcí
Město Rokytnice nad Jizerou je členem níže uvedených
dobrovolných svazků měst a obcí a v roce 2010 poskytlo vůči
těmto dobrovolných svazkům ze svého rozpočtu:
Krkonoše – svazek měst a obcí.
V roce 2010 činil členský příspěvek 9.126,- Kč a příspěvek
do fondu cestovního ruchu 25.000,- Kč.
Jilemnicko – svazek obcí.
V roce 2010 činil členský příspěvek 96.050,- Kč.
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Vodohospodářské sdružení Turnov
Město Rokytnice nad Jizerou přistoupilo 1. 1. 2005 do dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov za
účelem zajišťování komplexního provozu vodohospodářského
majetku a zabezpečení koncepčního rozvoje vodohospodářské infrastruktury na správním území smluvních stran.
Město Rokytnice nad Jizerou poskytlo tomuto DSO ze
svého rozpočtu roku 2010 neinvestiční dotaci v celkové výši 1.138.768,00,- Kč a investiční dotaci v celkové výši
1.651.000,00 Kč.
Upozornění:
Občané obce mají právo do závěrečného účtu obce za rok
2010 kdykoliv nahlédnout, a to v úředních dnech v kanceláři
tajemnice úřadu nebo po dohodě na tel.: 481 549 319 a zároveň mají právo uplatnit své připomínky buď písemně, nebo
ústně na zasedání zastupitelstva města, které bude tento závěrečný účet projednávat a schvalovat.
Zastupitelstvo města Rokytnice nad Jizerou se bude konat
22. 6. 2011 od 17. 00 hodin v jídelně Základní školy Rokytnice
nad Jizerou na Dolním náměstí.
Závěrečný účet města včetně všech příloh je rovněž trvale zveřejněn na webových stránkách města
www.mesto-rokytnice.cz, v sekci „Povinně zveřejňované inforamce“ v části „Dokumenty“.

Mezitím se p. Sklenář pustil do práce. Celý křížek rozebral
a odvezl do své dílny v Lužanech. V dubnu letošního roku osadil na místo nejdříve zrekonstruovanou kamennou část, další
měsíc potom i kovový kříž.
A tak máme v Rokytnici další opravený křížek. Udělejte si
v neděli po obědě procházku a posuďte sami, jak se panu
restaurátorovi oprava zdařila.
Ing. arch. Tereza Kučerová
– úsek rozvoje města a investic

Městské granty 2011 – II. výzva
Přiblížilo se nám druhé pololetí letošního roku, je tedy na
čase vyzvat všechny, kteří se v této době chystají udělat něco
pro ostatní prostřednictvím volnočasových aktivit s dětmi,
kteří chtějí pořádat kulturní a společenské akce, sportovní
akce, kteří budou pořádat vzdělávací programy, věnují svůj
čas akcím pro seniory, nebo kteří rozvíjejí a podporují cestovní ruch...
Pravidla pro připomenutí:
• Žádat mohou: fyzické a právnické osoby, občanská sdružení, zájmová sdružení, zájmové spolky či jiné subjekty
• Omezení podpory: program musí být realizován na území
města Rokytnice nad Jizerou nebo jinak přispívat k rozvoji a propagaci Města. Dotace bude poskytnuta pouze
na vymezený účel do max. 50% skutečně vynaložených
nákladů, minimální spoluúčast žadatele je tedy 50% skutečně vynaložených nákladů.
• Náležitosti žádosti: řádně vyplněný formulář, kopii
o vzniku statutárního orgánu, kopii stanov, kopii smlouvy
o zřízení účtu (při opakované žádosti překládají pouze ti
žadatelé, u nichž došlo ke změně).
Termín podání: do čtvrtka 30. 6. 2011, do 14: 30 hodin
• Způsob podání:
- písemně na předepsaném formuláři (k vyzvednutí
v kanceláři – Úsek finanční a cestovního ruchu nebo na
webových stránkách Města www.rokytnice-mesto.cz)
- v zalepené obálce s označením „Granty“
- na adresu: Město Rokytnice nad Jizerou, Horní 197, 512
44 Rokytnice nad Jizerou
- na podatelnu nebo do kanceláře č. 1 Úsek finanční
a cestovního ruchu
Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Kučerová,
telefon: 481 549 321, info@mesto-rokytnice.cz

Barokní křížek „U Mojmíra“
U silničky spojující oblast pod Sachrovkou s Berlínem, u odbočky naproti restauraci „U Mojmíra“ se až do nedávna nacházelo torzo božích muk. Málokdo přitom věděl, že památka
je zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.
Krucifix byl zhotovený anonymním kamenosochařským mistrem koncem 18. století. Datum vzniku je doloženo letopočtem 1791 vytesaným na pískovcovém dříku. Památka se
skládala z kamenné části a kovového kříže. Ten byl vzhledem
k poškození uložen na půdě radnice.
Na podzim r. 2009 vypracoval p. Ondřej Nosek restaurátorský záměr včetně posouzení poruch. Hlavní příčinou poškození nebyla sanilita, nýbrž pozvolný sesuv svahu za křížkem,
který narušil jeho statiku a došlo tak ke vzniku drobných
trhlin a vychýlení křížku z původní osy. Další stopy poškození
zanechaly přírodní a povětrnostní vlivy (mechy, lišejníky, prachové nečistoty …). Na základě restaurátorského průzkumu
Město zažádalo v r. 2010 Liberecký kraj a Ministerstvo kultury
o poskytnutí dotace na opravu památky. Žádosti byly bohužel
zamítnuty.
Restaurování křížku bylo však nezbytné. Proto ještě téhož
roku proběhlo výběrové řízení na provedení restaurátorských
prací, ve kterém byl vybrán akademický sochař a restaurátor
Mg. A. Ondřej Sklenář s nejnižší nabídkovou cenou a do rozpočtu Města na rok 2011 byla tato položka zahrnuta. Město
také plánovalo křížek přemístit na vhodnější a důstojnější
místo, tento transfer byl však NPÚ vzhledem k historickým
vazbám zamítnut. Bylo tedy nutné původní místo osazení
křížku upravit a připravit pro opravený křížek, aby již nedocházelo k poškození sesuvem svahu. Město nechalo vybudovat
nový betonový základ pro osazení památky a opěrnou zídku
z „Rokytnického kamene“.
Na začátku roku 2011 Město opět podalo žádost o poskytnutí dotace z Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje a žádost o poskytnutí dotace v rámci programu MK Podpora kulturních památek prostřednictvím ORP. Tentokrát bylo Město
úspěšné v obou případech a byla přislíbena finanční dotace,
která by pokryla 90% ceny restaurátorských prací.

Všem zájemcům o podporu v jejich činnosti přejeme
hodně zdaru!
Blanka Kučerová,
Úsek finanční a cestovního ruchu

Odpadové hospodářství
Zlatá popelnice 2010
Jak jsme již informovali v minulém čísle Rokytnického zpravodaje, Město Rokytnice nad Jizerou se svými výsledky umístilo mezi 10 nejlepšími městy Libereckého kraje v objemu
tříděných komunálních odpadů, v kategorii měst.
Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo 26. 5. 2011 v Liberci. Rokytnice nad Jizerou se nakonec umístila na 6. místě. Z celkového počtu 215 obcí a měst Libereckého kraje je
ovšem toto umístění velice ceněné, i když není medailové.

–7–

Výsledky soutěže byly následující:
V kategorii měst:
V kategorii obcí:
1. Jablonec nad Jizerou
1. Bedřichov
2. Nový Bor
2. Troskovice
3. Dubá
3. Albrechtice v Jiz. horách
4. Lomnice nad Popelkou
4. Kořenov
5. Jablonec nad Nisou
5. Josefův Důl
6. Rokytnice nad Jizerou
6. Jestřebí
7. Jilemnice
7. Chlum
8. Semily
8. Svojkov
9. Rychnov u Jablonce nad N. 9. Karlovice
10. Desná
10. Horní Police

– směsný plast, světle žlutý – pet lahve, oranžový – kartonové obaly od nápojů tetra-pack. Pytle se svážejí každé
pondělí a úterý (stejně jako svozy komunálního odpadu).
• Na sběrný dvůr, kde lze tříděný odpad odkládat celoročně zdarma. Oproti stanovištím s velkoobjemovými kontejnery zde lze navíc odkládat vytříděné bílé sklo a kovy.
Provozní doba:
středa 13. 00 – 18. 00 hodin
			
neděle 13. 00 – 18. 00 hodin

Nové přístřešky na elektroodpad
na Sběrném dvoře

Umístění Rokytnice nad Jizerou mezi 10 nejlepšími městy je
i zasloužené, neboť naši občané ve velkém počtu odpady třídí, využívají nejen přístřešky s velkoobjemovými kontejnery
aslužeb sběrného dvora, ale především možnost třídit odpady
v domácnosti do barevně označených pytlů.
A ačkoliv se může zdát, že současná úhrada místního poplatku za odpady nikoho nemotivuje k tomu, aby odpad třídil,
velká spousta lidí nad tím takto nepřemýšlí, nehledá zištné
důvody a dělá to zcela přirozeně a automaticky. Překvapivě
velice pozitivně se k třídění odpadů staví dnešní mladá generace, která tuto činnost považuje již za samozřejmost.
Třídění odpadů má kromě ochrany životního prostředí
i ekonomický smysl, neboť obcím přináší za vytříděné množství odpadů finanční odměny, jejichž rozdělení zabezpečuje
spol. EKO-KOM. Tyto odměny v případě Rokytnice nad Jizerou
za rok 2010 činily okolo 500. 000,- Kč. Díky těmto odměnám
může obec zabezpečit efektivnější systém nakládání s tříděnými odpady, méně zatěžuje rozpočet města a tím snižuje
finanční základnu pro výpočet místního poplatku pro následující roky.
V současné době je připravován návrh změny zákona o místních poplatcích, který by měl hranici místního poplatku ve
výši 500,- Kč zvednout až na 1. 000,- Kč. A i díky odměnám za
vytříděné množství odpadu lze předpokládat, že k maximální
zákonné výše nebude muset zastupitelstvo města přistoupit
a pokud místní poplatek navýší, tak v únosné výši.
Umístění města Rokytnice nad Jizerou je ale výsledkem
rokytnických občanů a budeme velice rádi, když se nám
podaří v budoucích letech dobré výsledky udržet nebo ještě zlepšit. Děkujeme.

A kam tedy se tříděným odpadem?
• Do velkoobjemových kontejnerů přímo určených
pro sběr tříděných odpadů s tímto barevným rozlišením:
modrý – papír, žlutý – pet lahve, zelený – barevné sklo.
Seznam stanovišť:
- Vilémov – u garáží
- Dolní Rokytnice – u čistírny odpadních vod
- Horní Rokytnice – u hřiště základní školy – směr k hasičské zbrojnici
- Sídliště Horní Kout
- Za budovou městského úřadu – u vjezdu k rampě samoobsluhy Tesco
- Horní Rokytnice – u samoobsluhy pod Horním náměstím
- Horní Rokytnice – pod Chatou Rokytka
- Rokytno – u Hotelu Starý Mlýn
- Františkov – proti Lukešovým
• Do pytlů, které jsou pro sběr tříděných odpadů přímo
určeny a které vydává městský úřad fyzickým osobám
zdarma, s tímto barevným rozlišením: modrý – papír, žlutý

Městu Rokytnice nad Jizerou se podařilo ZDARMA získat dva
nové přístřešky pro zpětný odběr elektrozařízení na Sběrný
dvůr. Od společnosti Asekol, s.r.o. bude instalován klecový
přístřešek na vyřazené televizory a monitory. Od společnosti Elektrowin, a. s. bude umístěn velkoobjemový zastřešený
kontejner pro vyřazené lednice a mrazničky. K instalaci přístřešku a kontejneru by mělo dojít v průběhu června 2011,
neboť zaměstnanci Drobných služeb města ještě musí provést
stavební úpravy a zpevnění pozemků.
Oba přístřešky přispějí ke snadnější manipulaci a k lepšímu
uskladnění vyřazených elektrospotřebičů a lepší bude i vzhled
sběrného dvora, neboť dosud se velké elektrospotřebiče
uskladňovali volně na otevřené ploše.

Díky zodpovědným občanům ušetřila Rokytnice
nad Jizerou životnímu prostředí řadu surovin

Loni občané odevzdali k recyklaci 192 televizí a 108 monitorů

Naše obec už několik let poskytuje občanům možnost třídit
vysloužilé spotřebiče – mimo jiné televize a monitory. Nyní
můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin a vody jsme díky tomu ušetřili životnímu prostředí, stejně jako o kolik jsme snížili produkci skleníkových
plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace nám poskytla
analýza neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje
sběr a recyklaci občany tříděných elektrozařízení (zejména
právě televize a monitory).
Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého
svícení, spotřebu ropy osobního automobilu za 22 km jízdy
nebo zabrání vzniku odpadní vody z deseti sprchování. Tato
zjištění přinesla analýza dopadu sběru a recyklace televizí
a monitorů na životní prostředí, jejíž zpracování iniciovala
společnost ASEKOL. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení je pro životní prostředí přínosný.
Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů a počítačových monitorů. Hodnotila jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí
vyřazených spotřebičů do nového produktu nebo k jejich konečnému zneškodnění. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie byly prezentovány
jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody z produkce odpadu.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti
ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili
192 televizí a 108 monitorů. Tím jsme uspořili 45 kWh elektřiny, 884 litrů ropy, 224 796 listrů vody a 2 018 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 11 tun
CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 46 tun“.
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Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla.
Přestože studie byla zaměřena pouze na televize a monitory, přínos pro životní prostřední představuje recyklace všech
ostatních druhů starých spotřebičů. Dík si tedy zaslouží všichni, kteří elektroodpad nevyhazují do popelnice nebo dokonce
do přírody, ale nosí jej do sběrného dvora.

Vypínání analogového vysílání ČT
k 30. 6. 2011 v Rokytnici nad Jizerou

televize z družice Astra 3A a distribuce ČT HD z družice Astra 3B (pozice 23,5° východně, platformy CS Link a SkyLink).
Z družice Astra 3A jsou dostupné i regionální mutace zpravodajských pořadů České televize pro severní a jižní Moravu na
ČT1. Více na stránkách internetového speciálu www.digict.cz
v rubrikách Digitální satelitní vysílání DVB-S a Příjem regionálního vysílání.
Další informace o digitalizaci České televize ve zpravodajství ČT, v teletextu ČT1 od strany 650, na www.digict.cz
i v Diváckém centru ČT – horká linka digitalizace 261 137 474
(denně od 7: 30 do 20: 00 hodin).

Na základě četných dotazů řady občanů sdělujeme, že

Pošta v Horní Rokytnici

Město Rokytnice nad Jizerou bylo ze strany České televize informováno o dalším postupu při vypínání analogového
zemského vysílání. Na konci června ČT vypne 9 analogových
vysílačů velkého výkonu a 174 analogových vysílačů malého
výkonu. Jedním z nich je i ten v Rokytnici nad Jizerou.
Ve čtvrtek 30. června 2011 v pozdních večerních hodinách ukončí řádný provoz analogový dokrývač ČT1 Rokytnice nad Jizerou (34. kanál). Jeho vysílání bude od 23. týdne označené piktogramem (symbol v podobě čtyř čtverečků
v pravém spodním rohu obrazovky), vedle něhož se bude
průběžně objevovat také textová lišta s bližšími informacemi. Podle těchto grafických prvků velnutých přímo do obrazu
diváci snadno poznají, že přijímají signál z vysílače, jehož
vypnutí se blíží.
Pokrytí digitálním zemským vysíláním České televize –
multiplexem veřejné služby se všemi čtyřmi programy ČT –
v územní oblasti Trutnov, kam Rokytnice nad Jizerou patří,
zajišťují vysílače velkého výkonu Liberec – Ještěd (43. kanál),
Trutnov – Černá hora (40. kanál) a Pardubice – Krásné (32. kanál). Příjem programů ČT v komplikovaných lokalitách umožňuje satelitní digitální vysílání – kdekoliv v České republice
je bezplatně k dispozici vysílání všech čtyř programů České

se neruší a ani není záměrem České pošty tuto provozovnu v období několika příštích let zrušit. Máme pro Vás
řadu zajímavých produktů, navštivte nás, těšíme se na Vás,
jistě se domluvíme!
ÚŘEDNÍ HODINY
Rokytnice nad Jizerou 3 (Horní náměstí)
PO - PÁ
08. 00 - 11. 00 hod.
13. 00 - 16. 00
Rokytnice nad Jizerou 1 (Dolní náměstí)
PO – PÁ
08. 00 - 11. 00hod.
13. 00 – 17. 00
Jiřina Ditzová – vedoucí pošty v Horní Rokytnici

Upozornění pro držitele cestovního pasu
Zápisy dětí do 10ti let bude možné provádět do vydaných
cestovních pasů rodičů nejpozději do 30. 6. 2011. Po tomto
datu nebude možné již žádné změny a zápisy v cestovních
dokladech provádět. Veškeré zápisy provedené v cestovních
pasech budou platné do 26. 6. 2012. Po tomto termíny
všechny zápisy dětí v cestovních pasech rodičů automaticky
pozbudou platnosti na základě novely zákona.

Město Rokytnice nad Jizerou nabízí k prodeji
pozemek parc. č. 2094/2 a části pozemků parc. č. 3341/2
a 2072/3 v katastrálním území Horní Rokytnice nad
Jizerou o celkové výměře 1909 m2.
Tyto sousedící pozemky dle Územního plánu Rokytnice nad
Jizerou umožňují výstavbu jednoho rodinného či rekreačního
domku (maximální velikost zastavěné plochy objektu k bydlení či k rekreaci: 180m2). Prodej bude uskutečněn za nejvyšší nabídnutou cenu, přičemž je stanovena minimální cena
1.000,- Kč/m2.
Vaše písemné nabídky na předepsaném formuláři předložte
osobně nebo doporučeně poštou na adresu: Město Rokytnice nad
Jizerou, sekretariát starosty města, Horní Rokytnice 197, 512 44
Rokytnice nad Jizerou, zalepenou obálku označte heslem: „Neotvírat – Nabídka-pozemek pro výstavbu Horní Rokytnice“. Osobní
doručení nabídky je možné v úřední dny v době od 8.00 hodin do
12.00 hodin a od 13.00 hodin do 17.00 hodin odpoledne, v ostatní
pracovní dny od 8.00 hodin do 14.00 hodin a v pátek od 8.00 hodin do 13.30 hodin. Bližší informace podá p. Romana Primásková,
MěÚ Rokytnice nad Jizerou, e-mail: rozvoj@mesto-rokytnice.cz,
tel.: 481 549 323, příp.: 481 549 311.
Termín pro odevzdání nabídek je: 31. 8. 2011

pozemek parc. č. 61/1 v katastrálním území Rokytno
v Krkonoších o výměře 1239 m2.
Tento pozemek dle Územního plánu Rokytnice nad Jizerou
umožňuje výstavbu jednoho rodinného či rekreačního domku
(maximální velikost zastavěné plochy objektu k bydlení či k rekreaci: 123 m2). Prodej bude uskutečněn za nejvyšší nabídnutou cenu, přičemž je stanovena minimální cena 1.000,- Kč/m2.
Vaše písemné nabídky na předepsaném formuláři předložte osobně nebo doporučeně poštou na adresu: Město Rokytnice nad Jizerou, sekretariát starosty města, Horní Rokytnice
197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, zalepenou obálku označte
heslem: „Neotvírat – Nabídka-pozemek pro výstavbu Rokytno“. Osobní doručení nabídky je možné v úřední dny v době
od 8.00 hodin do 12.00 hodin a od 13.00 hodin do 17.00 hodin
odpoledne, v ostatní pracovní dny od 8. 00 hodin do 14.00 hodin a v pátek od 8.00 hodin do 13.30 hodin. Bližší informace
podá p. Romana Primásková, MěÚ Rokytnice nad Jizerou,
e-mail: rozvoj@mesto-rokytnice.cz, tel.: 481 549 323, příp.:
481 549 311.
Termín pro odevzdání nabídek je: 31. 8. 2011
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Rokytnice nad Jiz. – Intenzifikace úpravny vody Huťský potok
Informace o zahájení stavby:
Tisková zpráva č. 01/2011/ÚV ze dne 10. 5. 2011
Na konci dubna 2011 byla v Rokytnici nad Jizerou zahájena
intenzifikace úpravny vody Huťský potok, ta se nachází na severovýchodním okraji města Rokytnice nad Jizerou, v místní
části Rokytno. Úpravna vody zásobuje pitnou vodou cca 1 500
obyvatel. Jedná se o jeden ze dvou největších významných
zdrojů pitné vody pro Rokytnici n. J. .
Hlavním cílem intenzifikace úpravny vody je eliminace
mikrobiologického znečištění vody bakteriemi a současně
navýšení kapacity úpravny ze stávajících 5 l/s na 10 l/s,
což koresponduje s maximálním povoleným odběrem vody
z Huťského potoka.
Projekt „Intenzifikace úpravny vody Huťský potok“ řeší
tedy požadavek na zvýšené hygienické zabezpečení procesu
úpravy vody především odstranění bakteriálního znečištění
bakteriemi Clostridium perfringens. Za tímto účelem byly navrženy úpravy a doplnění technologie, ze kterých vyplývají
i požadavky na rozšíření stávajícího objektu ÚV o přístavbu.
Technické řešení intenzifikace úpravny vody Huťský potok vychází z původní dispozice objektu. Přístavbou zachovávající
dosavadní ráz a architektonické řešení bude získán prostor
pro doplnění trojice nových otevřených filtrů. Technologická
linka pak bude intenzifikována výhradně uvnitř budovy úpravny vody, v nově členěném prostoru filtrace a vápenného hospodářství. Vyrobená voda bude nově upravována UV zářením,
dále pak chlornanem sodným.
Navrženou intenzifikací úpravny vody Huťský potok bude
dosaženo optimálních hodnot parametrů jakosti pitné vody
v souladu platných vyhlášek a hygienických požadavků, především k maximální eliminaci bakteriálního znečištění bakteriemi Clostridium perfringens.
Termín dokončení stavba je stanoven dle smlouvy o dílo na
1. 10. 2011, ukončení zkušebního provozu na 30. 3. 2012.
Úpravna vody Huťský potok je v majetku VHS Turnov, jenž
je i investorem celé akce, provozuje ji na základě smluvního
vztahu společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Teplice. Projektovou dokumentaci zpracovala firma FER&MAN
Technology spol. s r.o., Praha. Hlavním dodavatelem stavby
je firma ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.. Technický dozor celé akce
zajišťuje Ing. Hana Uhlířová, Rokytnice n. Jizerou.
Na akci je vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory na
spolufinancování projektu v rámci Operačního programu
životní prostředí a prostředků Státního fondu životního
prostředí ČR. Dalším dotačním titulem, vzhledem k poloze
v KRNAP, je národní program SFŽP ČR na navýšení podpory
z Fondu při kofinancování projektů u OPŽP, kde je podaná
akceptovaná žádost.
Výše jednotlivých přislíbených dotací podle rozhodnutí
a akceptace žádosti na kofinancování:
Předpokládané celkové náklady stavby: 4,4 mil. Kč bez DPH

(zahrnuje celkové náklady stavby včetně projektové dokumentace a inženýrské činnosti)

Podpora z FS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3, 210 mil. Kč
Podpora SFŽP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0, 188 mil. Kč
Kofinancování SFŽP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0, 113 mil. Kč
Přílohy:
- foto z podpisu smlouvy o dílo
- foto ÚV Huťský potok v Rokytnici n. J.

Kontakty:
Marcela Červová, ředitelka VHS Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, tel. 481 313 481, mobilní 602 169 165, e-mail: cervova@vhsturnov.cz

Andrea Bímová, investiční technik

pracoviště: Bítouchovská 1, 513 01 Semily, tel. 481 621 325,
mobilní 602 786 843, e-mail: bimova@vhsturnov.cz
* Dodavatelem stavby je firma ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na
Kopci 46, Rohatec, celková cena vzešlá z výběrového řízení je
4.041.169,- Kč bez DPH (cena je včetně rezervy 250.000,- Kč).

Čistá Jizera – město Rokytnice nad Jizerou
Stav k 30. dubnu 2011
Odpovědný pracovník investora – VHS Turnov (zpracovatel této
přílohy):

* Andrea Bímová, investiční technik pro Semily a Rokytnici nad Jizerou, pracoviště: Bítouchovská 1, 513 01 Semily,
tel.: 481 621 325, mobilní 602 786 843, bimova@vhsturnov.cz
Projekt je financován z dotace z Evropské Unie zprostředkované Státním fondem životního prostředí ČR – Operační
program Životní prostředí (OPŽP). SFŽP přidává k prostředkům EU také prostředky státu. Jelikož Rokytnice nad Jizerou
leží v ochranném pásmu území KRNAP, je navíc podporována
z národního programu SFŽP. Na akci bylo vydáno další Rozhodnutí SFŽP č. 02331011, a to na akci „Čistá Jizera II –
08017031“ na „kofinancování“. Výše této dotace je 3 mil.
Kč.
Ke konci dubna 2011 bylo v Rokytnici nad Jizerou z finančního pohledu prostavěno 153,3 mil. Kč, tj. 86,3 % z celkového
finančního objemu díla. Od počátku stavby bylo v Rokytnici
nad Jizerou realizováno cca 9,3 km vodovodního řadu a cca
11,7 km kanalizačního řadu (jedná se o čísla bez veřejných
částí přípojek). Z toho od počátku roku 2011 bylo již prostavěno necelých 8 mil. Kč, do konce stavby již tedy zbývá
zrealizovat pouze zhruba 1 km vodovodního řadu a 1,3 km
kanalizačního řadu.
Termín dokončení celé akce je podle smlouvy o dílo stanoven na konec září 2011. Ukončení vlastních stavebních prací
ale předpokládáme do konce srpna 2011, v září bychom se
chtěli soustředit již na případné vady a nedodělky a na předávání dokladových částí díla.
Práce v letošním roce byly zahájeny dne 15. 3. 2011 z důvodu vhodného počasí, v předstihu před schváleným harmonogramem na rok 2011. Práce začaly na větvích, které nebyly
dokončeny v loňském roce a u kterých se předpokládá složitá
realizace (množství stávajících sítí, zvodnělé podloží, a to
tedy v Dolní Rokytnici na kanalizaci C a v souběhu vodovodu
Z2, dále v Horní Rokytnici nad radnicí na vodovodu HV1 a propojení vodovodů Horní Ves.
Oproti odsouhlasenému harmonogramu bylo nutné posunout práce na kanalizaci řadu CH1 v Horní Rokytnici, další
časové změny jsou rovněž v Berlíně, kde byly zahájeny řady
A9-1 a A9-2 včetně vodovodů v souběhu R2-1 a R2-2 místo kanalizace A8, kde je kolize se stávajícím páteřním řadem vody.
Práce probíhají tedy na větvích, které umožní provést provizorní napojení objektů při provádění prací na kanalizaci A8
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a výměně stávajícího vodovodu. Celkově, co se týká metrů,
jsou práce v Berlíně v předstihu. Ostatní řady jsou postupně
zahajovány v souladu s harmonogramem prací.

• Obnova komunikace po kanalizaci řadu A13
Horní Rokytnice, Berlín
• Kanalizace A9, v souběhu vodovod R3
• Kanalizace A9-2, v souběhu vodovod R2-2
• A7, A7-1 kanalizace (Severka)

Současně vzhledem ke klimatickým podmínkám byly zahájeny práce na dokončení obou vodojemů v Dolní Rokytnici na
Letní a Zimní Straně. V současné době se provádějí úpravy
uvnitř objektů, u obou VDJ bylo dořešeno odvětrávání, probíhá realizace oplocení okolo VDJ a úprava okolního terénu.
Během dubna 2011 byly napuštěny obě komory vodojemu na
Letní Straně, byla provedena zkouška vodotěsnosti, proplach
a desinfekce. Během května 2011 bude VDJ uveden do provozu. VDJ na Zimní Straně bude zprovozněn po dokončení potřebných vodovodních řadů na Zimní Straně, předpoklad do
konce července 2011. Následně dojde k přepojení objektů
na nové vodovodní řady, které budou z nových VDJ zásobeny.
Zkušební provoz obou VDJ bude do konce září 2011.
V letošním roce budou rovněž provedeny do finálního tvaru příjezdové komunikace k oběma VDJ (obruby, spodní úsek
komunikace u VDJ na Letní straně asfalt, ostatní části štěrk
s asfaltovým postřikem se zaválcováním).
Jelikož se v Rokytnici n. J. staví ještě v několika lokalitách,
bude i letošní rok pro obyvatele Rokytnice n. J. do pokládky
živic značně dopravně omezující. V průběhu května budou položeny podkladní vrstvy v Dolní Rokytnici na Zimní straně na
větvi C a v Horní Rokytnici nad radnicí na větvi F. První finální
pokládka asfaltů letošního roku proběhne v polovině 06/2011,
a to v Dolní Rokytnici na Letní straně po vodovodu T2, na
Zimní straně po kanalizaci C, v Horní Rokytnici nad radnicí
po kanalizaci F, v Berlíně a okolo Eprony po kanalizaci A13.
Zbývající lokality následně během léta 2011.
Lokality, kde se nyní pracuje:
Dolní Rokytnice Zimní Strana
• Kanalizace řad C, v souběhu vodovod Z2
• Obnova komunikace po kanalizaci řadu C a vodovodu Z2
(práce postupují průběžně po stavbě kanalizace a vodovodu)
Dolní Rokytnice Letní Strana
• Kanalizační přípojka pro MŠ

inzerCE

Horní Rokytnice
• Propojení vodovodu Horní Ves – vodovod je již dokončen,
nyní probíhají propojení uvnitř VDJ
• Kanalizace A6, v souběhu vodovod Z1-3 (naproti radnici)

Připravované lokality pro následné zahájení prací roku
2011:
Dolní Rokytnice Zimní Strana
• Z1 vodovod
• A5-2, A5-2a kanalizace
Dolní Rokytnice Letní Strana
• D1 kanalizace propojení
• T2 propojení vodovod
• A3 kanalizace
Horní Rokytnice
• MěÚ odkanalizování (odkanalizování radnice)
• Kanalizace CH1 (dokončení úseku z roku 2010)
Horní Rokytnice, Berlín
• A8 kanalizace, v souběhu výměna vodovodu
• A8-1 kanalizace
• Dokončení povrchů – obnova komunikací po řadech F (nad
radnicí), T (u hřbitova), A3 + propoj D-T (Dolní Letní), A14
(Horní nad Epronou), Berlín, CH1 (Horní)
• Zprovoznění vodojemů
• Propojení kanalizačních a vodovodních přípojek
Mimo akci Čistá Jizera provádíme v Rokytnici nad Jizerou
i další stavební zakázky, které již nemohly být zařazeny do
projektu Čistá Jizery nebo byly požadovány městem, provozovatelem či vlastníky objektů později. Z důvodu již nenavyšování nákladů akce Čistá Jizera, na kterou přispívá i Město
Rokytnice nad Jizerou, byly hrazeny již z rozpočtu VHS Turnov. Akce, které byly vyvolány vlastníkem objektu, byly financovány většinovým příspěvkem vlastníka objektu, rozdíl pak
hradilo VHS Turnov.
* Dodavatelem stavby v Rokytnici je firma EUROVIA CS, a.s.,
odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec, celková
cena vzešlá z výběrového řízení je 177 681 213 Kč (cena s rezervou bez DPH).

Nechtěné dárky ve schránkách

Našli jste ve schránce zboží, které jste si určitě neobjednali? Podle § 53 odst. 9 občanského zákoníku se jedná o nevyžádané plnění. Proto se neobávejte a nenechte se vydírat! Spotřebitel není povinen o tom informovat, ani nevítaný
dárek vrátit, nebo jej platit. V praxi se nejčastěji jedná o vitamíny, DVD, nebo časopisy. Mnoho firem takovýchto
praktik zneužívá později k vymáhání peněz na spotřebitelích!
S d r u ž e n í S p o t ř e b i t e l n e t varuje všechny spotřebitele! Firmu která by vyžadovala peníze (nejčastěji spotřebitele kontaktují telefonicky) doporučujeme ignorovat. V případě, že se Vám toto stalo a nevíte si se situací rady,
kontaktujte nás na bezplatné poradenské lince 775 476 080 v pracovní dny od 9 do 17 hod.

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
– 11 –

Cyklobusem Krkonošemi za jeden den
Prostřednictvím sítě hromadné dopravy mají cykloturisté i pěší turisté letos opět příležitost poznat v krátké
době podstatnou část Krkonoš. Rozhodnutí uvést do života
projekt cyklobusů, jezdících na trase z východu na západ,
z jihu na sever a zase zpět, bylo veřejně prospěšné.
Díky zájmu
a dobré
autobusových
dopravců
Busline
Informační
středisko práci
Správy Krkonošského
národního
parku
Das Informationszentrum
der Verwaltung
des Nationalparks
Semily, Osnado
Svoboda nad
Úpou a KAD
Vrchlabí,Krkonoše
finančníThe Information
Centre of the Krkonoše
National Park Administration
mu přispění
Královéhradeckého
a Libereckého
kraje, města
Trutnov, Sdružení Podzvičinsko a koordinační
práci i finančním
6
prostředkům Krkonoš – svazku měst a obcí z Fondu cestovního ruchu Krkonoš, je realizován úspěšný provoz Krkonošských

Harrachov – Pomezní Boudy a zpět
7.00
7.02
7.05
7.10
7.12
7.15
7.20
7.22
7.24
7.26
7.35
7.40
7.45
7.50
7.55
8.00
8.07
8.10
8.14
8.30
8.37
8.43
8.47
9.00
9.15
9.19
9.25
9.27
9.29
9.32
9.38
9.40
9.46
10.00
10.03
10.08
10.13
10.18
10.25
10.30
10.35
10.43
10.55

16.25
16.27
16.29
16.35
16.37
16.40
16.45
16.47
16.49
16.51
17.00
17.05
17.10
17.14
17.19
17.24
17.29
17.30
17.33
17.45
17.53
18.00
18.05
18.15
18.25
18.29
18.34
18.36
18.38
18.40
18.47
18.50
18.55
19.02
19.03
19.06
19.10
19.15
19.20
19.25
19.30
19.40
19.55

cyklobusů, který v letní sezóně výrazným způsobem zlepšuje
dostupnost měst a obcí v regionu turistům a obyvatelům, kteří tu trvale žijí.
Mirka Chaloupská, koordinátorka projektu, za Krkonoše
– svazek měst a obcí, shrnula: „Letošní provoz cyklobusů
začíná 28. května, končí 25. září 2011. V červnu jezdí během
víkendů, v červenci a srpnu denně, v září každý čtvrtek, sobotu a neděli. Autobus z Hradce Králové do Vrchlabí a zpět do
Kuksu jezdí o letních prázdninách o víkendech a ve čtvrtek.
Novinkou je zajíždění autobusu z Trutnova do Pece pod Sněžkou, kde mohou cyklisté využít lanovku na Hnědý vrch.
Autobusy přepravují minimálně 15 jízdních kol. Na hlavních trasách jsou vybaveny přívěsem na přepravu až 38 jízdních kol. Propagační materiály budou v informačních
centrech
okolo Mísečky
20. května,“
Jilemnice
– Horní
a zpět
upřesnila M. Chaloupská.

Harrachov, aut. nádr.
11.00
Harrachov, centrum
10.57
Harrachov, sklárna
10.55
Harrachov, Nový Svět, Na Mýtě
10.51
Kořenov, odb.
10.49
Kořenov, Martinské údolí
10.47
Kořenov, žel. st.
10.45
Kořenov, Martinské údolí
10.41
Kořenov, odb.
10.38
Harrachov, Nový Svět, Na Mýtě
10.35
Rokytnice n. Jiz., Vilémov
10.24
Rokytnice n. Jiz., hostinec U Kroupů
10.20
Rokytnice n. Jiz., náměstí
10.15
Rokytnice n. Jiz., provozovna ČSAD
10.10
Rokytnice n. Jiz., Františkov, odb.
10.05
Jablonec n. Jiz., Horní Dušnice, Rezek 10.00
Vítkovice, kostel
9.52
Vítkovice, hotel Praha
9.50
Vítkovice, škola
9.46
Jilemnice, Hrabačov, křižovatka
9.35
Benecko, Štěpanická Lhota, Prachovice 9.25
Benecko, Skalka
9.20
Benecko, Hotel Kubát
9.15
Vrchlabí, Tesla
9.05
Vrchlabí, autobusové nádraží
9.00
Lánov, křižovatka
8.51
Černý Důl, Čistá, křiž.
8.45
Černý Důl, Čistá, pošta
8.44
Černý Důl, Čistá, pekařství
8.42
Černý Důl, náměstí
8.40
Janské Lázně, Hoffmanova bouda
8.33
Janské Lázně, Zátiší, lanovka
8.30
Janské Lázně, kolonáda
8.25
Svoboda n. Úpou, aut. st.
8.18
Svoboda n. Úpou, Maršov I
8.14
Horní Maršov, most
8.10
Pec p. Sněžkou, Temný Důl, odb. Malá Úpa 8.05
Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, náměstí
8.00
Pec p. Sněžkou, aut. stanice
7.55
Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, náměstí
7.50
Pec p. Sněžkou, odbočka Malá Úpa
7.45
Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn
7.37
Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy
7.25
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20.00
19.57
19.55
19.52
19.50
19.48
19.46
19.44
19.42
19.40
19.33
19.30
19.25
19.22
19.17
19.12
19.07
19.05
19.01
18.50
18.42
18.36
18.33
18.23
18.17
18.11
18.05
18.04
18.02
18.00
17.53
17.50
17.45
17.38
17.34
17.30
17.25
17.20
17.15
17.08
17.02
16.55
16.45

9.30
13.30
Jilemnice, autobusové nádraží
9.32
13.32
Jilemnice,
Hrabačov
Podpora rozvoje
turismu
9.35
13.35
Jilemnice, Hrabačov, křižovatka
na Labi
9.38
13.38
Benecko, Dolní Štěpanice, u mos
9.40
13.40
Benecko,
Dolní Štěpanice,
host. U
Největší česká řeka Labe
pramení
na
9.43
13.43
Jestřabí
v
Krk.,
Křížlice,
myslivn
Labské louce v nejvyšších českých ho9.46
13.46
Krk.,poté
Křížlice, hostinec
rách Krkonoších.
OdkudJestřabí
teče navjih,
na jihovýchod.
U Pardubic
se obrací
k zá9.48
13.48
Vítkovice,
SEBA
padu a9.50
posléze13.50
k severozápadu
Děčínu.
Vítkovice,kškola
Cestou9.53
přibírá13.53
řeku Vltavu.
U
Hřenska
Vítkovice, hotel Praha
opouští
Českou
republiku
do Spolkové
9.55
13.55
Vítkovice,
myslivna
republiky
Německo.
Fakticky
spojuje
9.57
13.57
Vítkovice, hotel
Skála
dva evropské státy. Města a regiony při
10.02 14.02
Vítkovice, Dolní Mísečky
jejich březích, vědomy si narůstajícího
10.10
14.10
Vítkovice, Horní Mísečky
významu a váhy přeshraniční spoluprá-

ce, k posílení
evropského
Jede od 4.integrity
6. do 28. 9. 2011
Fährt voncelku
4. 6. bis 28. 9. 2011
a porozumění mezi jednotlivými národy,
cítí jistou sounáležitost.
Obecně prospěšnou společností Zlatý
pruh
Polabí byl–iniciován
projekt,
který(Špindlerova
si
Vrchlabí
Špindlerův
Mlýn
b.)
klade za cíl trvalou spolupráci na mezinárodní úrovni, zaměřenou na uskutečňování
8.01
9.15 podél
18.25Labe.
Vrchlabí,
aut. nádraží
8
rozvoje
turismu
V té souvislos8.04
9.20
18.30
Vrchlabí,
náměstí
8
ti i využití významné vodní cesty pro neje8.09
9.25
18.35
Vrchlabí,
rozc.
Strážné
8
kologičtější druh dopravy, tj. vodní dopra8.
1
3
9.30
18.39
Vrchlabí,
Herlíkovice
8
vu a podporu budování infrastruktury pro
17 9.35
18.43 Šp. Mlýn, Volský Důl
8
rozvoj8.vodní
turistiky.
8.19 9.37
18.45 vzniklo
Šp. Mlýn,
Bártlova lávka
8
Na posílení
projektu
MEMORANDUM 8.22
o vzájemné
spolupráci,
k podpoře
9.40 18.48
Šp. Mlýn,
Michlův Mlýn
8
rozvoje
vodního
a cestov8.24
9.45 turismu
18.50 naŠp.Labi
Mlýn,
Labská
8
ního ruchu
jejích
8.25 podél
9.50 Labe
18.55se zahrnutím
Šp. Mlýn, aut.
st.
8
přítoků, ke koordinaci, propagaci a rozvoji
přistoupivších
10.00 subjektů.
11.00
Šp. Mlýn, aut. st.
Svazek10.04
měst a 11.04
obcí Krkonoše,
jako
úzeŠp. Mlýn,
u hřiště
mí zrodu10.06
řeky Labe,
z více
11.06se stal
Šp.jedním
Mlýn, Dívčí
lávky
než dvaceti
se morální
10.08subjektů,
11.08 kteří
Šp. Mlýn,
Medvědí kol., rozc
podporou10.
a1svým
podpisem
0 11.
10
Šp.k MEMORANDU
Mlýn, Davidova b., rozc.
připojily.10.
V 1současné
probíhají
připo-boudy, rozc.
5 11.15době Šp.
Mlýn, Jelení
mínková řízení
VŠp.
červnu
10.22 materiálu.
11.22
Mlýn, 2011
Malý se
Šišák
uskuteční10.25
slavnostní
11.25podpis.
Šp. Mlýn, Špindlerovka
Kamila Hlinková, výkonná ředitelka
Krkonoš – svazku měst a obcí, upřesnila: „Ukázalo se, že spojení sil jednotlivých
subjektů má velký význam. Zkušenosti

Upozornění:
V případě hezkého

jsou čerpány od zástupců zahraničních ministerstev a zahraničních smíšených obchodních komor, především z Německa
a Holandska, kde tyto projekty mají úspěšně za sebou. Vznikly např. přístavy a turisticky zajímavé lokality pro návštěvníky v dosud opomíjených místech, příležitosti obchodu pro
podnikatele a v neposlední řadě pracovní příležitosti. V průběhu následujícího období proběhnou další pracovní setkání.
V červnu bude Memorandum podepsáno jednotlivými zástupci, kteří do projektu vstoupili, “ uzavřela K. Hlinková.
Labe je největší česká řeka. Povodí Labe v České republice
má rozlohu 51, 4 tisíc km2 a odvodňuje téměř celé Čechy.
S ostatními toky je celková rozloha povodí 144,1 tisíc km2.
Na svém středním a dolním toku je Labe zároveň významnou dopravní vodní cestou, kterou po téměř celém toku
kopíruje kvalitní železnice.

Letní design oficiálních turistických webových stránek Krkonoš www. krkonose. eu
V neděli 1. května 2011 byl změněn design oficiálních webových turistických stránek Krkonoš, které spravuje Svazek
měst a obcí, ze zimní tématiky na letní.
Ještě před tím však proběhlo mezi pracovníky krkonošských
informačních center tzv.“kolečko“ ověřování správnosti a aktuálnosti veškerých dat, která jsou zde vložena a prezentována.
Webové stránky www.krkonose.eu jsou vedeny se snahou
operativně doplňovat ověřené a pravdivé aktuální informace.

RO Z PIS STO M ATOLO G ICKÉ POHOTOVOST N Í SLUŽBY
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátky od 8. 00 – 12. 00 hodin

Červenec 2011
Červen 2011
11. 6. - 12. 6. MUDr. Marie Folprechtová

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

18. 6. – 19. 6.

MUDr. Aleš Malý

25. 6. – 26. 6.

MUDr. Hynek Štilec

Dolní 172, Rokytnice nad Jizerou, tel. 481 523 393
Pošepného 263, Jilemnice, tel. 481 545 556

2. 7. – 3. 7.

MUDr. Marie Mühlová

5. 7. – 6. 7.

MUDr. Miroslav Michálek

Studenec 370, Studenec u Jilemnice, tel. 481 596
339
Harrachov 252, tel. 481 529 241

9. 7. - 10. 7. MUDr. Milan Prokop

Nám. Dr. Kramáře 58, Vysoké n. Jiz., tel. 481 593
356

16. 7. – 17. 7.

MUDr. Jana Hrbková

Jablonec nad Jizerou 321, tel. 481 591 103

23. 7. – 24. 7. MUDr. Karel Král
(MUDr. Pokorná)

Komenského 2, Jilemnice, tel. 481 545 621

30. 7. – 31. 7.

Srpen 2011
6. 8. - 7. 8.

MUDr. Dana Mařasová

Poštovní 481, Jilemnice, tel. 481 541 096

13. 8. - 14. 8. MUDr. Marie Folprechtová

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

20. 8. – 21. 8.

MUDr. Karel Král

27. 8. – 28. 8.

MUDr. Irena Štilcová

Komenského 2, Jilemnice, tel. 481 545 621

Pošepného 263, Jilemnice, tel. 481 545 556

MUDr. Aleš Malý

Dolní 172, Rokytnice nad Jizerou, tel. 481 523 393

Aktuální informace získáte na webových stránkách Libereckého kraje, Odbory, odboru zdravotnictví na adrese www. kraj-lbc.cz .

Ze života základní školy
Vážení čtenáři,
blíží se konec školního roku 2010/2011 a my bychom Vás na
stránkách Rokytnického zpravodaje chtěli seznámit alespoň
s některými aktivitami žáků a učitelů naší školy ve druhém
pololetí tohoto školního roku.
Děti na prvním stupni se v únoru podílely na kulturním
programu při vydařených Pašeráckých slavnostech. V březnu
vystupovaly při vítání občánků a účastnily se autorského čtení
se spisovatelkou Petrou Braunovou. Tuto akci připravila paní
Blanka Kučerová z městského úřadu a dětem se to moc líbilo. Rovněž v březnu se obě naše první třídy s paní učitelkou
Herčíkovou a Hnykovou zúčastnily třídenního lyžování – děkujeme touto cestou všem sponzorům, kteří přispěli k tomu,
že děti lyžovaly rády a byly spokojené – jedná se o rodiny
Langerovy, pana Kubíčka a pana Doubka. V dubnu pro první
stupeň zajistili vyučující návštěvu dvou divadelních představení, v rámci ekologické výchovy proběhla přednáška „O životě žab“ se živými exponáty, čtvrté třídy absolvovaly dopravní
hřiště. Během května se první třídy v mateřské škole účastnily
vystoupení kouzelníka a třída 1. A s paní učitelkou Herčíkovou

absolvovala ekopobyt na chatě Hubertka. Celý první stupeň
navštívil hudební vystoupení zpěváka P. Nováka, které bylo
zaměřeno jednak na hudbu, jednak na chování lidí. V květnu
a následně v červnu jsou ještě v plánu exkurze s programem
na hradě Kost a exkurze do Prahy. Některé třídy už navštívily,
některé teprve navštíví lanové centrum, které přináší spoustu
zážitků. Děti rovněž zhlédly výstavu v DDM, průběžně v pololetí probíhal desetiboj v 1. – 4. třídě a tradičně úspěšná
spolupráce s MŠ.
Žáci druhého stupně se v oblasti sportu účastnili okrskového kola - basketbal a fotbal, na okresní úrovni reprezentovali školu ve florbale, volejbale, atletickém čtyřboji, v Poháru
rozhlasu a v Dětské olympiádě. Pro žáky druhého stupně byly
uspořádány běžecké závody a páté třídy absolvovaly lyžařský
kurz.
Žáci z 8. a 7. třídy s paní učitelkou Vávrovou pekli koláče
pro Pašerácké slavnosti a vařili kyselo. Obojí pak na náměstí
nabízeli k ochutnání v dobových kostýmech - návštěvníci slavností chválili, nic nezbylo!
Bohatý program měli žáci v ekologické výchově, kterou
má na starosti paní učitelka Gebrtová. Proběhly přednášky
KRNAPU – pro 6. třídu „Květena Krkonoš“, pro 7. třídu „Ptá-
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ci“, „Zvířena Krkonoš“ a „Obojživelníci“, pro 9. třídu „Geomorfologie Krkonoš“, pro 6. třídu byl připraven program
„Aj, ty ptáčku, jarabáčku“ spojený s vysazováním keřů okolo
školy. Dále postupně v páté až deváté třídě proběhl program
„Odpady“, zaměřený na správné třídění odpadu – byla uspořádána výstava v jídelně. Sedmá a devátá třída se již tradičně zúčastnila úklidu Krkonoš. Rovněž proběhly poznávací
exkurze spojené s vyhotovením pracovních listů – 6. třída do
botanické zahrady, 7. třída do zoologické zahrady, 9. třída
do Bozkovských dolomitových jeskyní. Už třetím rokem byl
organizován „Kurz první pomoci“ pro žáky osmé třídy, kteří se
během pobytu na ubytovacím zařízení TJ Spartaku intenzivně
učili základy první pomoci v praxi a obvazovou techniku. Akce
se velice líbila. V červnu proběhne tradiční Kurz ekologické
výchovy pro páté třídy. Velkého úspěchu dosáhla děvčata ze
7. A, která zvítězila v okresním kole Hlídek mladých zdravotníků a postoupila do krajského kola – budeme 3. června
držet palce.
V průběhu ledna a března se s panem učitelem Šmídem žáci
Katka Primásková – 5. třída, Jan Jon – 6. třída, Štěpán Zuzánek – 7. třída, Veronika Krauseová a Aleš Jerie – 8. třída
úspěšně zúčastnili okresního kola Pythagoriády v Semilech.
Největšího úspěchu ale dosáhla Tereza Šmídová z 5. třídy,
která ve velké konkurenci obsadila vynikající 2. místo – ještě jednou gratulujeme a přejeme hodně úspěšně vyřešených příkladů.
V tomto druhém pololetí se učitelé naší školy zapojili do
programu „EU – peníze školám“. Nyní máme před sebou vytváření učebních materiálů v jednotlivých předmětech. Práce bude náročná hlavně časově, ale děláme to s cílem získat
kvalitní vybavení tříd pro výuku. Na dosavadním úspěšném
průběhu má největší podíl pan učitel Šmíd.
Máme snahu řešit prostory kolem školy. Paní učitelka Gebrtová sepsala žádost o Grant na školní zahradu. Část peněz
už nám byla schválena, o další část ještě žádáme. Jedná se
o úpravu pozemku za školou, který by sloužil k výuce, poznávání i k relaxaci. Při této příležitosti děkujeme panu Petru
Udatnému, který nám bude pomáhat při úpravách pozemku,

a paní Ing. Novotné, která nám velice ochotně pomáhá radami týkajícími se uspořádání keřů, rostlin a celkového vzhledu
zahrady. Rovněž jsme paní Ing. Novotnou poprosili o radu při
úpravě prostoru před školou a před ZŠ praktickou a speciální.
Pomocnou ruku nám ochotně nabídl i městský úřad, za což
také velice děkujeme. Budeme se snažit část úprav provést
ještě v červnu a pokračovat budeme na podzim. Uvidíme rádi
každého, kdo by nám chtěl pomoci s radou či nápadem – předem děkujeme.
Závěrem Vás ještě seznámíme s tím, že dvě žákyně 5. třídy
opouštějí naši školu a nastoupí příští školní rok na víceleté
gymnázium. Rovněž odchází 25 žáků 9. třídy – 3 byli přijati na
gymnázium, 12 na SOŠ a 10 na SOU. Všem přejeme, ať jsou na
nových školách úspěšní.
1. září nastupuje do první třídy na naší škole 23 prvňáčků
– přejeme jim i jejich třídní paní učitelce Kantové, aby byli
spokojení a vše se jim dařilo.
Základní škola Rokytnice nad Jizerou

Lanové centrum PROUD
V pátek 20. 5. navštívili žáci 3. a 4. třídy Lanové centrum
Proud na Mýtě. Už při vstupu nás nadchlo velmi pěkné prostředí. Po odložení batůžků pod pěkný přístřešek a rozcvičce
s lany, na houpačce a na liáně si žáci vyzkoušeli překonávání
nízkých překážek ve trojicích. Potom si oblékli speciální celotělové úvazky a vyšplhali na tréninkovou stěnu. To nejzajímavější a nejnapínavější je ale teprve čekalo. Vyzkoušeli
si překonávání překážek v 6 – 9 m výšce (jištěni instruktory
pomocí lan). Tam si každý prověřil svou odvahu. Nakonec si ti
nejodvážnější mohli vylézt po síti nebo po provazovém žebříku do výšky 12m.
V lanovém centru se nám moc líbilo a dopoledne jsme si
nádherně užili.
Fotoalbum z akcí na straně 15.

MŠ Dolní Rokytnice nad Jiz.
Mistr ČR – Matěj Ponocný
Máme velkou radost z úspěchů Matěje Ponocného, který ještě nedávno navštěvoval naši mateřskou školu. Matěj je trojnásobný mistr České republiky ve sjezdovém lyžování sluchově hendikepovaných.

Jsme na něj pyšní.
Děti a kolektiv Dolní MŠ v Rokytnici nad Jizerou
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Fotografie z akcí ZŠ

Pašerácké slavnosti

Úklid Krkonoš

Lanové centrum

Lanové centrum

Úklid Krkonoš

Botanická zahrada

„Kurz první pomoci“

Volejbalový turnaj
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Mateřské centrum
V září loňského roku jsme otevřeli v prostorách DDM
Mateřské centrum o. s. Krakonošátka.
Mateřské centrum plní hlavně sociální a výchovně vzdělávací funkci. Programy mateřského centra se zaměřují nejen
na volnočasové aktivity pro děti (výlety, hry, dětská odpoledne apod.), ale i na svépomocné vzdělávací aktivity rodinných
příslušníků, především žen na mateřské dovolené, které při
pobytu s dítětem doma ztrácejí kontakt s veřejným životem.
Zapojením se do činnosti mateřského centra mohou na jedné
straně rozvíjet své schopnosti a dovednosti, a tím i programovou nabídku mateřského centra.

Odměnou nás všech je vždy radost v očích dětí a nadšení
maminek. Věřím, že i mezi vámi je řada šikovných maminek,
které se k nám ještě nepřišly podívat. Dovolujeme si vás pozvat na letní program, a to vždy ve středu pravidelné výlety
do okolí a sraz vždy na náměstí u hračkárny v devět hodin.
Bližší informace na tel.: +420 775 970 180.
Děkujeme moc všem, kdo nás podporují, a těšíme se na
další práci v příštím školním roce.
Jana Brožová – jednatelka

Naše MC za rok působení uspořádalo (mimo klasických činností):
- dva Bazárky dětského oblečení
- pečení perníkových adventních věnců
- Scrabook - výroba kalendářů
- pletení pomlázek
- výlet do Radvánovic – Šťastná země
- kurzy: Preventivní program dentální hygieny
		
První pomoc pro děti do pěti let
všechny naše akce najdete na
http: //krakonosatka.rajce.idnes.cz/

POUDAČKA
FUNUS
Dlouho, prapředlouho by mohlo krosnouský Peklo poudať,
vo tom, co se v něm kdy šustlo. I prajeminkote, dyť snad
nebylo jedinýho krosnováka, kerej by se v šenku sem tam
nevotočil. Každej tam nechal kousek života. Byli i takový,
kerý tam mohli zrouna vostávať. Stejně se chodili domu jen
vyspať, nebo udělať ňákej daremnej rampel.
Inu, jak už to tak na tom diunym sjetě chodí, ňáká nekalota potrefí pokaždý jen toho honnějšího. Počůrať cajkouky
krobijánoj? V tom nekalotě bradí strach!
Standa z pod Šremkovy meze, byl chlap, kerýho by brala
každá všema deseti. Jeho Minka vod něj neslyšela křivý slovo a celej život se tumloval, aby bylo chase co sterčiť do
deržky. To dá rozum, že do slepičího houninka musí čas vod
času šlápnouť každej. Jinak by byl sjet pelnej andělu a to
by bylo k nekoukáni.
Standa to přepisk. V makovici motanice, pačmáky gumový. Vylábal pět švertniku koderncouky a to bylo přes moc.
Složil palici na dubovou desku a dal se do chrúpání. Nebejť
prevítů dřeváčskejch, moh si kápku vodsůpnouť a dáť se příhonem ke domu.
Holomci nepraví! Zčerstva vodbakovali stoly a přižejbrovali se s postelej. Vopaterně na ní doklamola vožralýho neboždička uklidili a prostěrallem umotali tak, že se nemoh
ani hnouť. Usnukli se, že až vodeuře voči, zapálej svíce
a budou se za něj molliť. Ať Standa žmolí co chce, voni budou dělať, že ho jako neslyšej.
Tervalo honnej čas, než se Standa pruboval pohnouť. Ale
co to? Kolem postele plápolaj svíce. Na pollaze klečej chlapi
a se sepatejma chňárama se mollej.

„Co tu belbnete?“ zkusil se voptať.
Chlapi nic. Jen zdrávasovali a prosili panenku Marji, ať
za toho nemravu, co se tu uchlastal k smerti, ztratí u svýho
syna ňákou řeč.
„Enu, tak Pepiku! Nač tá komédie? Dyť sem živej….“
Pepik ani muk. Jen si tak mezi sebou poudali, jaký to je
neštěsti, že si smert pokaždý vybere toho nepravýho. Co se
voni naďáli všelijakejch nepravostí a tá s kůsou je tu nechá.
Veme si toho honnýho, co za celej život ani brabenečka nezašláp a po žánný jiný, než svý Mince, ani koutkem voka nezaškmouřil. Enu, , co? Cesty Páně sou nevyspytatelný. Sepali
chňáry a..: “Otče náš…. .“
Ale to už Standoj začlo něco vertať makovicej. Jestli je
vopraudu po smerti a v nebi, tak, co tu dělaj tý hříšný votlemci. Smerděj leunym tabákem a z deržky nim táhne „Šiškouka“???? No počkejte! Přitverdíme!
„Pane Bóže, tak já sem vopraudu v nebi, i to ti mockrát
děkuju, žes mně sem vzal z toho selzavýho oudolí. Co se
stalo na Zemi – Co tam, to tam! Merzí mě, že sem si tulle vod
Pepika pučil stouku, vod Jarouše dvě. No a tulle Břetislavoj
už taky tý tři pítky neurátím….“
„A to teda perrrr!“ Řvali tý potrefený.“Smertěj se žánný
dluhy nemažou. Kam by sme asi Stando přišli?
Rozpučovať někomu majlant a pak dlužnička zaharbať na
kerchouje, s pánem Bohem a co sme si, to sme si…?“
Dyby si rač dali přes deržku. Rázem byl srandy konec.
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Miroslav Jon

Knihovna o prázdninách
červenec a srpen
Otevřeno bude v těchto termínech
od 7. 7. (čtvrtek) do 14. 7.
a od 1. 8. do 4. 8. + 29. 8. – 31. 8.

Nové knihy na květen
České knihy
Monyová – Citová divočina
Keleová-Vasilková – Já a on
Körnerová – Setkání v Opeře
Hercíková – Plástev medu
Valenová – Sbal si ranec a běž…
Marinovová - Deník (všeho)schopné ženy
Makovcová – Maminko, nezpívej. S rukama na uších
Braunová – Nejsem žádná lvice
Romány pro ženy a společenské romány
McKinley – Zaslíbená země
Gilbertová – Jíst, meditovat, milovat
Gabaldon – Cizinka
Jacobs – Páteční klub pletení
Tóibín – Brooklyn
Nicholls – Jeden den
Autobiografické romány
Forsyth - Zotročená
Perry – Klec pro majáky
Agassi – Open. Otevřená zpověď
Giono – Muž, který sázel stromy (povídka)
Mortenson – Tři šálky čaje (cestopis)
Napětí
Doetsch – 13. hodina
Berry – Císařova hrobka
Parker – Dvojí hra
Clarková – Bouře
Franchová – V lesích
Läckberg – Ledová princezna

Nové knihy na červen

inzerCE

České knihy
Řeháčková – Taťko, neodcházej
Šárková – Nezlomená osudem
Francková – Otrokyně lásky
Teremová – Útěky tam a zase zpátky
Lázničková – Věř v mou lásku
Lejsková – Blues opuštěné postele

Zemanová – A je to v kýblu!(povídky)
Hnízdil – Mým marodům (fejetony)
Romány pro ženy a společenské romány
Brown – Kouřová clona
Coulter – Píseň tajemství
Garwood – Kořist
Vigan – Ani později, ani jinde
Garlock – Otevřená náruč
Walden – Půlnoční rituál
McKinley – Krajina snů
Autobiografické romány
Ralston – 127 hodin. Na hraně smrti
Rawicz – Dlouhá cesta
Holden – Na vlastní pěst
Napětí
Kačírková – Abchazský med
Černucká – Noc, kdy jsem měla zemřít
Cimický – Vražda v páté sadě
Franklinová – Relikvie mrtvých
Eriksson – Kruté hvězdy
Vondruška – Prokletí brněnských řeholníků
Patterson – Ve zlomku vteřiny
Populárně-naučná literatura
Toulky světem bájí (Cincibus)
Manželství jako trvalý stres (Novák)
Po tvém boku pevně stát. Manželky válečných letců vyprávějí (Vondráček)
Česká republika od A do Z
dary: Krkonoše (Česko všemi smysly)
Karel a Naděžda Kramářovi doma (Čechurová)
Tomio Okamura – Český sen

Nové knihy v oddělení
pro děti a mládež
- léto a prázdniny 2011

- pro začínající čtenáře - školáky,
předškoláky a jejich rodiče
Jako ty! Kde je tučňák Pip? 1+1 = 2
(3x málo stránek a textu, velká písmena
a obrázky)
Strašidelné dobrodružství - Země dinosaurů
Josífkův pekelný týden (Krolupperová)
Anička ve městě (Peroutková)
Matylda (Lamková)
Drakouni (Král)

Letecká pohádka (Doubek)
Myška a pohádková polívka
Same, kde jsi?
Dobrodružství na Měsíci. Dobrodružství v době ledové
Eliška a noční dobrodružství
Příšerky a jejich historky
Co už vím o dinosaurech
Jak se stát detektivem
- pro větší čtenáře
Brezina – Boj Černého rytíře (Brána
času)
Brezina – Město přízraků. Pomsta hraběte Gundolfa. Neviditelná bestie. Úkryt
posledního vlkodlaka (Klub záhad)
Friedrich – Čtyři a půl kamaráda a podivná loupež
Muellerová – Záchrana poníka (Zuzka
a poníci)
Geislerová – Vanda – Přísně tajné! Vandiny tajné zápisky.
Gaiman – Koralina
Pilátová – Kiko a tajemství papírového
motýla
Prchalová – Hromnice, aneb Příběh tajemné stopařky
- pro dospívající čtenáře
Castová – Pokoušená (Škola noci 6)
Burdová - Záchrana Lilandgarie (Poselství jednorožců 3)
Noviková – Dračí pomsta (Temeraire 3)
Mead – Vampýrská akademie 6. Poslední
oběť
Stinson – Barneyho příručka
Fitzpatricková – Zavržený
DuPrau – Město Ember
Březinová – Blonďatá Kerolajn
Wilsonová – První nástrahy
Makoliová – Letní vzplanutí
Jínová – Letní láska
Francková – Hedvika. Opravdové vítězství
Zábavně-naučná literatura
Biblio Vampiro aneb jak upíra poznat
a vyhnout se mu
Jak se co dělá – krok za krokem
Velká kniha origami

P r o d á m e d r u ž s t e v n í b y t 3 + KK
V Rokytnici nad Jizerou, 55 m2
O r i e n t a c e j i h + z á p a d . Te l e f o n :
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+420

605 380 633

Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci březnu a dubnu 2011 tito naši spoluobčané
včetně občanů odjinud v místním domově důchodců
80 let

81 let
82 let

83 let

Lukeš Karel
Neudorfský Jaroslav
Doležal Roman
Dumková Jarmila
Marek Vladimír
Kousalová Anna
Paulů Hermína
Martinková Anna
Hájková Věra
Švedlerová Marie

84 let

85 let

Vrána Josef
Jará Jaruška
Jón Josef
Janatová Miluše
Hlavová Mária
Slavíková Jiřina
Valdmanová Anna
Pluchová Květuše
Motyčková Marie
Pelikán Vratislav

AKCE v Rokytnici nad Jizerou a v okolí
o prázdninách
18. 6. 2011
24. – 26. 6. 2011
2. 7. – 6. 7. 2011

Country festival 2011 v Jablonci n. Jiz.,
Pilišťata – Hájenka
Mistrovství závodů automobilů
do vrchu na Benecku
Dřevosochání ve Františkově
(bližší informace na plakátku)

86 let
87 let
88 let

91 let

Holubcová Zdeňka
Radoňská Emilie
Janouch Jaroslav
Polák Otto
Vondrová Rozália
Knopová Lidmila
Číhal Antonín
Hájková Emilie
Skřivánková Sláva

modely jsou rozmístěné v lese mezi skalami na ploše, která
má rozlohu cca 15 fotbalových hřišť. Vedle modelů dinosaurů
zde naleznete i víceúčelové hřiště pro děti, velké pískoviště,
projekce 5D, restaurace a další služby i atrakce. Otevřeno je
denně od 10.00 do 19.00. Základní vstupné je 18 zł. Pro děti
do 12 let a pro seniory nad 65 let je vstupné 14 zł. Slevy pro
skupiny a rodiny. Děti do jednoho metru mají vstup zdarma.
Další informace o parku naleznete na www.dinopark.com.pl.
Do Polska vlakem z Harrachova
Pokud byste se chtěli podívat do Sklářské Poreby vlakem
a cestovat například i s kolem, můžete využít vlakovou línku č. 036 – Liberec – Tanvald – Harrachov – Sklarska Poreba.
Vlak jezdí několikrát denně v obou směrech a je přizpůsoben
i cestování s kolem. Podrobný a aktuální jízdní řád včetně
kalkulátoru jízdného a objednávkového systému naleznete na
www.cd.cz (jedná se o linku č. 036).

Český pohár v bězích do vrchu
– Dvoračky
23. 7. 2011
Pivní slavnosti Harrachov
31. 7. 2011
21. Festival dechových hudeb
v Jilemnici, od 13. 00 hodin
5. 8. – 7. 8. 2011 Pasecké hudební slavnosti
12. 8. – 14. 8. 2011 Kovosochání ve Františkově
12. 8. – 13. 8. 2011 Keltská noc v Harrachově
13. 8. 2011
Bike Music Fest v Pasekách nad Jiz.
23. 7. 2011

Tip na výlet s dětmi
Dinopark Sklarska Poreba
Ve Sklářské Porebě otevřeli nový Dinopark, jedná se o největší Dinopark v Polsku. Ten představuje modely více než 40
prehistorických zvířat v jejich skutečné velikosti. Jednotlivé

Výlety v Libereckém kraji
Na
webových
stránkách
Libereckého
kraje
www.liberecky-kraj.cz naleznete podrobné informace z oblasti cestovního ruchu, tipy na výlety, kalendář akcí, informace o turistických zajímavostech, o obcích a městech, o nabídce služeb, informace o ubytování a stravování, to vše podle
jednotlivých regionů – Jizerské hory, Český ráj, Krkonoše,
Lužické hory, Máchův Kraj, Frýdlantsko, Šluknovsko, České
Švýcarsko.

Dny Wojcieszówa 2011
V zimním vydání Rokytnického zpravodaje (leden/ únor
2011, s. 7), ale také Krkonošského deníku (12. února 2011,
s. 7) jsme se zmiňovali o partnerství měst Rokytnice nad Jizerou a polského Wojcieszowa. Přiblížili jsme historii našeho
partnerství, současnou spolupráci a plány do budoucna.
Někteří z Vás nejspíše zaregistrovali také zmínku o družbě
dětí ze základních škol a dobrovolných hasičů. Zmínka padla
i o Dnech Wojcieszowa, které děti z naší základní školy a dobrovolní hasiči navštívili a do jejichž průběhu se také aktivně

zapojili. Wojcieszowští pro děti uspořádali turnaj ve volejbale a pro hasiče připravili soutěž v požárním sportu a ukázku
„zásahu hořícího vozidla“.
Nad podobou letošních Dní Wojcieszowa (1. až 3. července
2011) s podtitulem Bavíme se společně – integrace Sborů
dobrovolných hasičů a dětí školou povinných Wojcieszów –
Rokytnice nad Jizerou jsme společně „seděli“ již v průběhu
našeho projektu „Rokytnická zima aneb u nás jsou pašeráci
doma“ s cílem znovu „překračovat hranice“. Ve výše uvede-
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ném článku Rokytnického zpravodaje
jsme zveřejnili výzvu určenou rokytnickým hudebníkům, ale také spolkům
a zájmovým kroužkům.
Na výzvu zareagoval dům dětí a mládeže, který se bude prezentovat hned
dvěma kroužky. Prvním z nich budou
v sobotu odpoledne modeláři. Druhým
zájmovým kroužkem jsou rokytnické
mažoretky, které se do programu wojcieszowských dní zapojí v neděli odpoledne. Dalšími budou děti a paní učitelky ze základní školy speciální. Jejich
účast se ponese v duchu rukodělném,
neboť s sebou povezou výrobky z proutí a v malé dílničce budou výroby košíků předvádět. Mezi aktivní účastníky
se přidají také volejbalisté, kteří jsou
vyzváni k přátelskému turnaji měst. Ani
tentokrát nebudou chybět rokytničtí
dobrovolní hasiči, kteří „vyrazí“ i s hasičskou technikou.
Výčetkou našich aktivních účastníků
ale tato zpráva o Dnech Wojsieszowa
nekončí! Pro návštěvníky této třídenní
akce (my se účastníme dvou dní – soboty a neděle) jsou připraveny doprovodné programy, na kterých si přijdou
na své všichni. Pro děti mají možnost
využít horolezecké stěny, trampolínky, keramickou dílnu, nafukovací hrad
a skluzavku, soutěže Miss nebo soutěž

v karaoke. Pro dospělé jsou na neděli
přichystány vyjížďky na čtyřkolkách,
paintball či soutěž O nejsilnějšího muže
Dní Wojcieszowa. Ve večerních hodinách jsou připraveny koncerty wojcieszowských kapel.
A pro ty, kteří rádi rybaří, máme také
pozvánku! Sousední město Kaczerów
v sobotu 2. července pořádá rybářskou
soutěž o ohár starosty města. Takže
i zájemci z řad rybářů se mohou u nás
hlásit!
Letošní wojcieszowské oslavy: Bavíme se společně – integrace Sborů dobrovolných hasičů a dětí školou povinných
Wojcieszów – Rokytnice nad Jizerou
– jsou spolufinancovány z Evropského
fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA.
Přesný program Dní Wojcieszowa nám
ještě není znám, ale jakmile dostaneme
plakáty, uveřejníme je na plakátovacích
plochách, na kabelové televizi i na internetu. A pokud budete mít zájem se
Dní Wojcieszowa také účastnit, přijďte se přihlásit k nám na městský úřad
(účtárna). Místa v sobotním autobuse
ještě jsou!
Blanka Kučerová,
Úsek finanční a cestovního ruchu

Městské KINO
Jablonec nad Jizerou
ČERVEN / ČERVENEC 2011
středa 15. 6. v 19.45 h.

KRÁLOVA ŘEČ
Britské filmové drama (118 min.). Vystrašená země potřebuje
pravého vůdce. Vystrašený člověk potřebuje pravého přítele.
Hrají: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter, Guy
Pearce, Jennifer Ehle, Derek Jacobi, Michael Gambon, Timothy Spall, Anthony Andrews. Vstupné 70,- Kč, přístupný (12).

pátek 17. 6. v 19.45 h. !

SVĚTOVÁ INVAZE
Širokoúhlé americké akční sci-fi (112 min.). Hrají: Michelle
Rodriguez, Aaron Eckhart, Bridget Moynahan, Ne-Yo, Ramon
Rodriguez, Michael Peña. Vstupné 60,- Kč, přístupný (12).

středa 22. 6. v 19.45 h.

ODCHÁZENÍ
Očekávaná, kontroverzní česká komedie podle scénáře
a v režii Václava Havla (94 min.). Hrají: Josef Abrhám, Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová, Vlasta Chramostová,
Oldřich Kaiser, Jaroslav Dušek, Tatiana Vilhelmová, Jan Budař, Jiří Lábus, Jiří Macháček, Stanislav Zindulka, Barbora
Seidlová, Ivana Uhlířová, Miroslav Krobot, Jiří Bartoška.
Vstupné 60,- Kč, přístupný.

sobota 25. 6. v 19.45 h. !

JSEM ČÍSLO ČTYŘI
Americký akční sci-fi thriller (109 min.). Hrají: Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, Teresa Palmer, Dianna Agron, Callan
McAuliffe, Kevin Durand . Vstupné 65,- Kč, přístupný.

středa 29. 6. v 19.45 h.

KAZATEL
Širokoúhlý americký akční thriller (87 min.). Hrají: Paul
Bettany, Karl Urban, Cam Gigandet, Maggie Q, Lily Collins,
Steven Moyer, Brad Dourif, Christopher Plummer. Vstupné
60- Kč, přístupný (12).

sobota 2. 7. v 19.45 h.

Recept na přání – bigos
V uplynulých měsících se na mne obraceli zájemci o uveřejnění wojcieszowského
soutěžního bigosu. Přesněji receptu na soutěžní bigos, který připravovalo družstvo
dětí z Wojcieszowa.
Anna Roznicka, sekretářka pana starosty Maciejczyka, mi v zimě poslala instrukce k nakoupení surovin, kde stálo: „pro cca 100 osob kup:
1,5 kg vepřové pleci, 1,5 kg klobás (pálivé i nepálivé), 0,5 kg slaniny, 3 kg bílého zelí (kysaného),
2 hlávky zelí bílého (čerstvé zelí), 2 balení másla,
2 plechovky rajčatového protlaku (redaktorská
poznámka – nevěděla jsem, co znamená 2 plechovky, takže jsem jich raději koupila 8, protože u nás
jsou k dostání jen malá balení), 4 cibule, sůl, pepř,
bobkový list, nové koření; Blanko, prosím Tě víno
nekupuj, ať se nám děti při vaření neopijí! (z tohoto je patrné, že do správného
bigosu přijde ještě víno).“
Milovníci vaření, pozor, pro domácí přípravu je nutné recept upravit!!!
Pro běžnou rodinu je potřeba přibližně: 0,4 kg vepřového plecka, 0,3 kg klobás,
0,2 kg slaniny, 0,5 kg hlávkového zelí, 0,5 kg kyselého zelí, 1 dcl bílého vína,
1 cibule, 1 velký rajský protlak, sůl, pepř, nové koření a bobkový list.
Hlávkové zelí nakrájíme na nudličky a spaříme na cedníku. Vložíme ho do hrnce,
podlijeme vodou, osolíme a dusíme do poloměkka. Přidáme kyselé zelí, zalijeme vínem a dále dusíme. Cibuli osmažíme, přidáme slaninu a nakrájená plec na kostičky.
Vše posolíme, opepříme, přidáme nové koření a bobkový list. Dusíme do poloměkka. Následně dodáme rajčatový protlak a povaříme. Nakonec nalijeme maso na zelí
a dusíme doměkka. Podáváme s chlebem. Dobrou chuť!!!
Blanka Kučerová
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ZKUS MĚ ROZESMÁT
Americká komedie (116 min.). Hrají: Adam Sandler, Jennifer
Aniston, Nick Swardson, Brooklyn Decker, Dave Matthews,
Bailee Madison, Kevin Nealon, Griffin Gluck, Nicole Kidman.
Vstupné 65,- Kč, přístupný.

středa 6. 7. v 19.45 h.

NEZNÁMÝ
Akční film v produkci USA/Velká Británie/Německo/Francie (113 min.). Hrají: Liam Neeson, Diane Kruger, January
Jones, Aidan Quinn, Bruno Ganz, Frank Langella, Sebastian
Koch, Stipe Erceg, Rainer Bock, Mido Hamada, Karl Markovics, Rainer Sellien, Petra Schmidt-Schaller. Vstupné 65,- Kč,
přístupný (12).

pátek 8. 7. v 19.45 h. !

CZECH MADE MAN
Širokoúhlá česká „černá“ komedie (85 min.). S POCTIVOSTÍ
LEDA POJDEŠ. Hrají: Jan Budař, Kateřina Brožová, Martin Písařík, Milan Šteindler, Pedja Bjelac, Zdeněk Srstka, Ester Kočičková, Antonín Duchoslav, Jana Krausová, Petr Čtvrtníček,
Veronika Hong, Tomáš Matonoha, Norbert Lichý aj. Vstupné
65,- Kč, přístupný (15).

*

*

*

Ve vstupném je započítán příplatek 1,- Kč, určený ve prospěch Státního fondu pro rozvoj české kinematografie.
Filmy značené symboly (12, 15, 16, …) jsou mládeži
přístupné, pro děti do 12, 15, 16 … let jsou však nevhodné.
Změna programu a výše vstupného vyhrazena.
Program KINA též na adresách:
www.jablonec-krkonose.cz
www.krkonose-smo.cz, www.kina.365dni.cz
Tel.: 481 591 437, 481 591 106

Kuželky

Spartak Rokytnice n. J.

2722

14:2

2695

TJ Sokol Rybník

MAŘAS Petr

457

2:0

446

KOLÁŘ Miroslav

NOVOTNÝ Zdeněk

474

2:0

468

MŰLLER Tomáš

KUČERA Miroslav

420

0:2

479

DUŠEK Miroslav

VALÁŠEK Milan

457

2:0

441

KOLÁŘ Václav

TREPERA Slavomír

449

2:0

440

ŠŤASTNÝ Ondřej

KUŘINA Bohumil

465

2:0

421

EZR Vlastimil

TJ Jilemnice

2487

12:4

2417

Start Rychnov n. K. B

KRÁL Josef

365

0:2

406

HANZLÍK Miroslav

JANOUŠEK Jiří

416

2:0

376

KEJZLAR Jaroslav

VOKSA Martin

436

2:0

403

GÁLUS Petr

ČERMÁK Petr

424

2:0

408

DUŠÁNEK Pavel

SÝS Roman

402

0:2

420

PÁCHA Jiří

DRÁBEK Jiří

444

2:0

404

ČIHÁK Martin

26

14

3

9

226:190

2526

31

7. TJ Sokol Rybník

26

15

0

11

221:195

2511

30

8. TJ Jilemnice

26

11

2

13

202:214

2469

24

9. SK Solnice

26

11

2

13

191:225

2513

24

10. TJ Sokol Dobruška

26

9

3

14

193:223

2483

21

11. SKK Vrchlabí B

26

10

1

15

170:246

2496

21

12. TJ Jiskra Hylváty

26

8

1

17

176:240

2503

17

13. TJ Uragán Milovice

26

7

2

17

151:265

2493

16

14. SKK České Meziříčí

26

3

1

22

132:284

2447

7

družstvo

celkem

plné

dorážka

chyby

poměr kuž.

maximum

Pořadí jednotlivců:
jméno hráče

Domácí maximum vyneslo Rokytnici postup do 3. ligy!
V posledním kole po porážce Vysokého Mýta v Náchodě a po
domácím vítězství Spartaku nad družstvem TJ Sokol Rybník
se dostali rokytničtí kuželkáři poprvé do čela Východočeské
divize, a stali se tak vítězem Východočeské divize s právem
postupu do 3. ligy!
Dlouhou dobu to vypadalo, že o vítězi se rozhodne mezi
družstvy KK Vysoké Mýto a TJ Start Rychnov nad Kněžnou B,
ovšem dvě kola před koncem se do čela začalo tlačit družstvo
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou a díky skvěmému finiši se
mu nakonec podařilo získat titul.
Proti výborně hrajícímu soupeři však museli domácí kuželkáři předvést nejlepší domácí výkon sezony, a to ještě před
závěrečným soubojem přes vedení 8:2 prohrávali na celkově
shozené kuželky, a hrozila tak remíza, která by znamenala konec postupovým nadějím. Vynikající týmový výkon však v závěru korunoval výhrou 465-421 Bohumil Kuřina a domácí nakonec nahráli o 27 kuželek více jak soupeř. Výhra 14:2 a poté
zpráva z Náchoda, kde C tým hrající v posledních týdnech ve
skvělé formě zdolal po vynikajícím výkonu favorozované Vysoké Mýto, rozpoutala rokytnickou postupovou radost.
Hráči Spartaku Rokytnice opanovali také individuální statistiky. V tabulce jednotlivců zvítězil Slavomír Trepera s průměrem 441,5 kuželek na zápas před druhým Janem Hornem
s průměrem 440,8 a na třetím Václavem Kašparem s průměrem 437,7 kuželek. Nejlepšího absolutního výkonu dosáhl rovněž Slavomír Trepera a sice 504 shozených kuželek!

6. SKK Náchod C

1.
TREPERA Slavomír

Rokytnice A

441,5

292,1

149,4

3,2

11/14

(504)

2.
HORN Jan

Náchod C

440,8

292,3

148,5

2,0

13/14

(485)

3.
KAŠPAR Václav

V. Mýto A

437,7

293,0

144,7

2,9

13/14

(479)

9.
STEJSKAL Jakub

Rokytnice A

430,5

290,7

139,8

2,7

12/14

(472)

15.
MAŘAS Petr

Rokytnice A

427,6

297,1

130,5

4,6

13/14

(466)

19.
NOVOTNÝ Zdeněk

Rokytnice A

425,5

292,1

133,4

3,9

14/14

(474)

22.
ČERMÁK Petr

Jilemnice A

424,1

293,4

130,7

4,1

11/14

(461)

28.
DRÁBEK Jiří

Jilemnice A

420,5

288,9

131,7

4,0

14/14

(488)

Východočeský přebor
Již předposlední kolo Východočeského kuželkářského přeboru rozhodlo o vítězi a postupujícím do divize. Je jím družstvo Trutnova B. Současně se rozhodlo i o tom, že sestupuje
pouze družstvo Jičína D. V kole závěrečném tak šlo již jen
o kosmetické úpravy tabulky.
Pořadí jednotlivců dle průměru i zisku bodů opanoval s náskokem novopacký Aleš Rolf s vynikajícím průměrem 448,
3 kuželky na utkání a dvaceti vyhranými duely, jedním zremízovaným z dvacetičtyř!
26. kolo:TJ Červený Kostelec C - TJ Jilemnice B 14:2
(2685-2551), TJ Lokomotiva Trutnov D - Spartak Rokytnice
n. J. B 4:12 (2394-2415).

Další utkání 26. kola:SKK Náchod C - KK Vysoké Mýto 12:4
(2747-2581), SKK České Meziříčí - TJ Tesla Pardubice 2:14
(2439-2518), TJ Sokol Dobruška - SK Solnice 6:10 (24742538), TJ Jiskra Hylváty - TJ Uragán Milovice 6:10 (25662577), SK Kuželky Přelouč - SKK Vrchlabí B 16:0 (28012511).

Východočeská divize:
1. Spartak Rokytnice

26

17

2

7

268:148

2552

36

2. KK Vysoké Mýto

26

18

0

8

262:154

2518

36

3. TJ Tesla Pardubice

26

17

1

8

253:163

2534

35

4. SK Kuželky Přelouč

26

16

2

8

240:176

2498

34

5. TJ Start Rychnov B

26

15

2

9

227:189

2521

32
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Konečná tabulka

9.

Sokol Zálesní Lhota

23

9

2

12

37:69

29

(-7)

10.

Sokol Mříčná

23

8

3

12

37:48

27

(-9)

11.

Sokol Martinice

23

8

2

13

49:62

26

(-10)

32

12.

TJ Vysoké nad Jizerou

23

7

3

13

30:46

24

(-12)

2510

32

13.

SK Mírová B

23

6

4

13

40:65

22

(-11)

234:182

2497

32

14.

SK Studenec

23

6

2

15

31:52

20

(-16)

203:213

2456

28

13

185:231

2388

25

13

192:224

2432

23

0

15

177:239

2422

22

Rk.

Tým

9

1

16

182:234

2464

19

26

8

1

17

181:235

2459

13. Spartak Rokytnice B

26

8

1

17

168:248

14. SKK Jičín D

26

2

1

23

101:315

1. TJ Lokomotiva Trutnov B

26

19

1

6

284:132

2541

39

2. SKK Hořice C

26

18

1

7

256:160

2512

37

3. TJ Červený Kostelec B

26

16

4

6

255:161

2481

36

4. TJ Červený Kostelec C

26

16

0

10

254:162

2508

5. SKK Jičín C

26

15

2

9

240:176

6. TJ Nová Paka

26

15

2

9

7. TJ Jilemnice B

26

14

0

12

8. TJ Lokomotiva Trutnov C

26

12

1

9. TJ Lokomotiva Trutnov D

26

10

3

10. TJ Dvůr Králové

26

11

11. SKK Vrchlabí C

26

12. SKK Hořice D

Okresní přebor starší žáci
Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

FK Košťálov

12

11

0

1

60:7

33

(15)

17

2.

SK Studenec

12

10

0

2

61:14

30

(12)

2411

17

3.

Sokol Roztoky

12

5

1

6

17:25

16

(-2)

2374

5

4.

Sokol Jablonec

11

5

0

6

21:42

15

(0)

5.

Sokol Rovensko

10

4

0

6

17:20

12

(-3)

6.

Spartak Rokytnice

10

3

3

4

13:25

12

(-3)

7.

FK Sedmihorky

10

3

1

6

13:34

10

(-5)

8.

FC Víchová

13

1

1

11

11:46

4

(-17)

míče

body

Východočeská soutěž
O vítězi Východočeské kuželkářské sutěže, bylo rozhodnuto
velice brzy, když družstvo SKP Hradec Králové A prošlo soutěží
bez ztráty bodu a zaslouženě postoupilo do Východočeského
přeboru. V posledním kole využili prohry Poříčí hráči Jilemnice C, kteří se po vysoké výhře 14:2 nad Českým Meziříčím
posunuli na konečnou třetí příčku.
24. kolo:Spartak Rokytnice n. J. C - Honer club Březovice
6:10 (2425-2450), TJ Jilemnice C - SKK České Meziříčí B 14:2
(2307-2072).

vOLEJBAL
Volejbal muži
Volejbal muži – Kradec Králové 2A

Konečná tabulka:
p.

družstvo

utkání

V

P

K

34

1.

TJ Sokol Radim A

24

22

2

0 68:20 1918:1570

46

2382

30

2.

TJ Semily A

24

16

8

0 58:40 2172:2020

40

219:165

2371

30

3.

TJ Benešov u Semil A

24

15

9

0 55:36 1856:1620

39

212:172

2389

29

10

221:163

2404

28

4.

TJ Sokol
Dřevěnice B

24

12 12 0 41:44 1753:1682

36

1

12

189:195

2362

23

5.

VK Harta A

24

11 13 0 43:47 1758:1864

35

11

0

13

193:191

2341

22

6.

9

15 0 42:57 1886:2025

33

0

13

189:195

2322

22

TJ Spartak Rokytnice
nad Jizerou A

24

11

24

8

1

15

147:237

2328

17

7.

TJ Sokol Libáň A

24

9

13 2 39:55 1545:1727

31

11. SKK České Meziříčí B

24

7

1

16

145:239

2303

15

8.

TJ Harant Pecka A

12. TJ Červený Kostelec D

24

6

0

18

129:255

2281

12

13. TJ Dvůr Králové C

24

1

0

23

60:324

2144

2

1. SKP Hradec Králové

24

24

0

0

319:65

2503

48

2. Honer club Březovice

24

17

0

7

246:138

2398

3. TJ Jilemnice C

24

15

0

9

227:157

4. TJ Poříčí

24

15

0

9

5. TJ Milovice B

24

14

1

9

6. Spartak Rokytnice C

24

14

0

7. TJ Nová Paka B

24

11

8. SKK Vrchlabí D

24

9. TJ Lokomotiva Trutnov E

24

10. TJ Dvůr Králové B

sety

Volejbal ženy
Volejbal – krajský přebor ženy

28. 04. 2011 16:10:17 | Autor:Jiří Kapucián | Rubrika:SPORT | Obce:Jilemnice, Rokytnice nad Jiz.

Fotbal

p.

družstvo

utkání

V

P

S

1.

TJ Lokomotiva Liberec B

32

29

3

0 93:17 2644:2011

61

2.

TJ Sokol Mnichovo
Hradiště A

32

28

4

0 88:31 2747:2232

60

3.

TJ Jiskra Nový Bor A

32

17 15 0 65:55 2587:2479

49

4.

TJ Jablonex Jablonec
nad Nisou A

32

17 15 0 60:58 2571:2553

49

5.

TJ Sokol Tesla Stráž nad
Nisou A

32

15 17 0 53:67 2503:2670

47

Fotbal - okresní přebor muži

sety

míče

body

1.

Spartak Rokytnice

23

15

3

5

54:38

48

(15)

2.

FK Košťálov B

23

14

2

7

86:38

44

(11)

3.

FC Ingeo Lomnice B

23

13

5

5

52:32

44

(11)

4.

Sokol Stružinec

23

13

4

6

60:29

43

(10)

6.

TJ Sokol ŽBS Železný
Brod A

32

13 19 0 57:74 2747:2847

45

5.

Sokol Roztoky

23

10

5

8

41:40

35

(2)

7.

32

11 21 0 50:70 2481:2661

43

6.

Jiskra Libštát

23

10

3

10

46:49

33

(-3)

TJ Spartak Rokytnice
nad Jizerou A

8.

9

23 0 41:79 2374:2738

41

Sokol Horní Branná B

23

9

4

10

47:45

31

(-2)

TJ Bižuterie Jablonec
nad Nisou A

32

7.
8.

Sokol Kruh

23

8

6

9

48:51

30

(-6)

9.

TJ Turnov A

32

5

27 0 31:87 2274:2737

37
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BENČPRESS

Mistrovství světa juniorů benčpres
- Sölden (Rakousko)

24. -29. 5. 2011
2. místo Jakub SEDLÁČEK. . . . . . 220 kg

!!Nový národní rekord v kategorii juniorů i mužů!!
Gratulujeme!
- 83 kg [27. 05. 2011]
1.

Miller Daniel

POL

88/81,70/56 225,0 230,0 240,0 230,0 0,6739 154,9970

2.

Sedlacek Jakub

CZE

88/82,30/ 93 215,0 215,0 220,0 220,0 0,6709 147,5980

3.

Huber Alexander

AUT

90/82,80/75 190,0 200,0 200,0 200,0 0,6685 133,7000

—

Stelmahs Janis

LAT

88/81,90/9

230,0 230,0 230,0

0,0

0,6729

—

Lyžování
Zhodnocení zimní sezóny 2010/2011
Letošní zimní sezónu jsme zahájili 4. prosince 2010 a ukončili jsme ji 31. března 2011, tj. 117 provozních dnů. Letošní
sezóna byla lepší než loňská. I když mrazy několikrát vystřídala obleva, byla tato zima, co se počasí týká, velmi dobrá.
Tolik slunečních dnů, které nám poskytla, si můžeme málokdy užít. Na mrazivé dny si také nemůžeme stěžovat. Vyrá-

běli jsme technický sníh od poloviny listopadu takřka až do
února s několika denními přestávkami, kdy nastala obleva.
Díky tomu byla modrá sjezdovka sjízdná až do konce sezóny
a i v posledních teplých jarních dnech šlo v dopoledních hodinách o stále kvalitní lyžování.
Celkem nás letos navštívilo 294 tisíc hostů, převážně polských, českých, holandských a německých. Z toho bylo necelých 28 tisíc dětských návštěvníků. Letos jsme zaznamenali
rekordní návštěvnost v jednom dni vůbec. Ve skiareálech Horní Domky a Studenov to bylo celkem přes 6 tisíc hostů.
K výrobě technického sněhu se použilo 13 děl a 16 tyčí. Na
úpravě sjezdovek se podílelo 7 roleb, které spotřebovaly přes
80 tisíc litrů nafty. Na takřka bezproblémovém průběhu zimní
sezóny 2010/2011 se zasloužilo 90 zaměstnanců Spartak Rokytnice, a.s., kterým za jejich práci patří velký dík.
Zimní sezóna byla sice ukončena dříve než minulé roky, ale
od 30. dubna začíná letní sezóna. Do konce června půjde zatím o víkendový provoz, provozní doba 9.00 – 12.00 a 13.00
– 17.00 hodin. Denní provoz začínáme 1. července 2011.

Prodej květin a dárkových předmětů
Svatební kytice a výzdoby
Sušinová aranžmá

Těšíme se i na Vaši návštěvu

Za Spartak Rokytnice, a. s. Renata Žalská

• Květinové dekorace
• Aranžérské služby
• Sezónní aranžmá
• Smuteční vazba
• Poradenství
• Rozvoz květin
• Zahradnické služby
• Zahradní architektura

Prodejní doba: úterý, středa, pátek: 9-17 hod., sobota: 9-12 hod.
Přijímáme objednávky na všechny dny v týdnu.
Telefon: +420 777 251 669 | e-mail: florart@seznam.cz | www.floral-art.cz
– 22 –

– 23 –
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