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Dřevosochání
Tvůrčí setkávání umělců, výtvarníků, sochařů… dnes už ke
Františkovu prostě patří. Každoroční sympozium s bohatým doprovodným programem určeným pro návštěvníky stojí za to.
Letos nám začátek opět propršel a všichni účastníci slavnostního zahájení zmokli, ale i přes deštivé počasí jsme viděli krásné
vystoupení mažoretek z DDM v Rokytnici nad Jizerou a slyšeli povzbudivá slova od starosty Jablonce nad Jizerou a pána hor Krakonoše. Mezi návštěvníky jste mohli potkat paní v krojích, které
patřily k Jilemskému spolku paní a dívek. Odpoledne probíhalo
v přátelské pohodě, ke které přispěla i vernisáž výstavy našich
nejmladších umělců Terezy Banýrové a Martina Marka, kteří omladili charakter kravína svými díly. I v deštivém počasí se sešel navečer plný stan příznivců hudební skupiny Naboso z Rokytnice n. Jiz.
Měli připravené i překvapení - hud. skupinu Obutí, ale počasí je
nepustilo z Hrádku nad Nisou, kde byl vyhlášen povodňový stupeň.
I tak příznivci country si přišli na své a zpěv i tanečky provozovali
dlouho do noci.
Druhý den jsme se probudili do velmi chladného rána, kdy teploměr ukazoval neuvěřitelných 7 stupů. Nadšení a dobří lidé překonají vše, a tak i do Starého kravína se sjeli řemeslníci starých
řemesel a my mohli slavnostně otevřít. Jejich nadšení a umění
krásně zahřáli návštěvníkům srdíčka a i zde panovala jako vždy
dobrá nálada. Přes deštivé počasí navštívila odpoledne buřanský
mlýn spousta návštěvníků. To se nedalo říci o koncertu dechové
hudby, kde zima a nepřízeň počasí určitě nepomohly.
V pondělí jsme navštívili harrachovské doly, přijeli nám ukázat
své umění mladí šermíři z Plzně a večer nám zahrál František Nedvěd ml.
Úterý se nám probudilo už do sluníčka. Asi tušilo, že je před
námi nejnavštěvovávanější den, a to tradiční hasičská slavnost
s oživlým obrazem z Kostnice, ukázka staré hasičské techniky
a dětské soutěže. K vidění už začínala být dokončovaná díla našich umělců.
Středeční závěrečný den byl již slunečný a návštěvníci mohli
vidět a koupit v areálu sochy vytvořené na letošním ročníku, navštívit přehlídku spodního prádla paní a dívek Jilemského spolku
a společně s námi, panem starostou města Rokytnice nad Jizerou
a pánem hor ukončit naše pětidenní setkání umělců sochařů a lidových řemesel. Na rozloučenou nám zahrál p. Saska.

Za krásných pět dní letošního již sedmého ročníku děkuji všem
sochařům, příznivcům a návštěvníkům akce, celému realizačnímu
týmu a našim sponzorům. Těšíme se za rok opět na viděnou.
kolektiv Starého kravína

Zprávy z města
Zastupitelstvo města

v rozsahu 1,5 m na každou stranu od osy přípojky. Pokládka
asfaltu bude požadována strojově (finišerem). V průběhu prací,
před zhotovením konečného povrchu, budou na výzvu žadatele provedeny pracovníkem Města kontroly jednotlivých vrstev
– bez těchto průběžných kontrol nelze následně provést konečné převzetí oprav. Po provedení stavebních prací v odpovídající
kvalitě bude žadateli vrácena polovina kauce. Druhá polovina
kauce mu bude vrácena po roce užívání komunikace, pokud se
neobjeví žádné závady. Pokud technik rozhodne, že stavební
práce nebyly provedeny v dostatečné kvalitě, kauce propadne
Městu Rokytnice nad Jizerou, které ji použije na kvalitní opravu
dané komunikace.

ZM schválilo:
• Závěrečný účet města Rokytnice nad Jizerou za rok 2010 a souhlasí s celoročním hospodařením města Rokytnice nad Jizerou
za rok 2010, a to s výhradou a pověřuje:
»» tajemnici MěÚ zabezpečením nápravy nesprávně vyplacených
odměn předsedům výborů ZM v období mezi volbami do zastupitelstva města (16. 10. 2010) a ustavujícím zasedání zastupitelstva města (10. 11. 2010) včetně vypořádání přeplatků na
dani z příjmů a pojistném,
»» vedoucí finančního úseku MěÚ aktualizováním vnitřní směrnice o dlouhodobém majetku města,
»» vedoucí finančního úseku MěÚ a pracovnici správy majetku
doplněním a opravou podrozvahových účtů (operativní evidence, zástavy, věcná břemena) dle zprávy o přezk. hospodaření za rok 2010,
»» a zároveň konstatuje, že změny rozpočtu lze provádět pouze
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tak,
aby nedocházelo k překročení působnosti orgánů města dle
platných právních předpisů, a pověřuje příslušné osoby (členy
rady města, zaměstnance městského úřadu) striktním dodržováním výše uvedeného.
• Prodej části ppč. 973/1 v k.ú. Rokytno v Krkonoších nad Jizerou
manželům Zdeňkovi a Nelly Léblovým, Praha 6, a to za cenu
110,- Kč/m2 s tím, že geometrické zaměření této části pozemku zajistí na své náklady žadatel.
• Směnu ppč. 1867 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou (vlastník
Ing. Oldřich Bachtík, CSc., Horní Rokytnice 627) za ppč. 2161/4
v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou (vlastník Město Rokytnice
nad Jizerou), a to v rozsahu pozemek za pozemek.

Z jednání rady města
RM schválila:
• Poskytnutí následujících finančních příspěvků – grantů –
z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou v rámci II. pololetí
roku 2011:
»» Starý kravín, o.s – Kovosochání (5.000,- Kč)
»» 3DH, o.s. – Sjezd na horských kolech Meatfly 3DH Rokytnice
nad Jizerou (5.000,- Kč)
»» Myslivecké sdružení Hořec, Jablonec nad Jizerou – Chov bažantů (4.000,- Kč)
»» TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, o.s. – Příspěvek na pronájem haly v Jilemnici pro florbal (2.000,- Kč)
»» TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, o.s. – Příspěvek na pronájem kuželny ve Vrchlabí (2.000,- Kč)
»» TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, o.s. – Horský běh na Dvoračky (5.000,-Kč)

• Zadání zakázky č. 11009 - „Tvorba a tisk propagačních materiálů“ firmě SURA s.r.o., Horní Rokytnice 449, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČ: 25979655 za celkovou nabídnutou cenu
2.394.000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy o dílo. Zakázka je realizována
v rámci projektu „Rokytnice nad Jizerou - celoroční dovolená“,
na kterou Město získalo dotaci z fodnů EU.
• Uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Rokytnice nad Jizerou a Ing. Oldřichem Bachtíkem, Csc., Horní Rokytnice 627, Rokytnice nad Jizerou, na pronájem pozemkové parcely č. 1867,
trvalý travní porost, o výměře 9435 m² v k.ú. Horní Rokytnice
nad Jizerou, za účelem zřízení plochy pro komunitní kompostování, za cenu 944,- Kč/rok a pověřuje starostu města podpisem
této smlouvy.
• Zadání zakázky „Vybudování oplocení hřbitova v Rokytnici nad
Jizerou“ firmě HNH, s.r.o., 514 01 Jilemnice – Hrabačov, IČ:
25056021 za celkovou nabídnutou cenu 157.686,- Kč včetně DPH.
• Zadání zakázky na zhotovitele projektové dokumentace
k územnímu rozhodnutí a stavebního povolení na úsek dešťové
kanalizace v oblasti sídliště v Rokytnici nad Jizerou firmě VodoPro s.r.o., se sídlem Chalúpeckého 1824, 252 63 Roztoky, IČ:
28178114 za nabídnutou cenu 34.800,- Kč včetně DPH.
• Podání žádosti o poskytnutí podpory Operačního programu
Životní prostředí na snížení energetické náročnosti budovy ZŠ
Dolní (nová budova) v Rokytnici nad Jizerou firmě EKO-POINT
Czech, s. r. o., 512 33 Studenec 41, IČ: 28816587 za nabídnutou
cenu 50.000,- Kč.
• Podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí – 27. výzva Ministerstva životního prostředí na projekt Revitalizace aleje Horní Ves – 2. část.
• Rada města byla informována o dalším sportovním výkonu pana
Jakuba Sedláčka, který se na konci května 2011 stal rakouském Söldenu vicemistrem světa v disciplíně benchpress mezi
juniory v kategorii do 83 kg a dosáhl tak dalšího významného
sportovního úspěchu.

• Pravidla pro vstup do nově opravených komunikací dle předloženého návrhu.
Radě města byl předložen návrh na nová pravidla pro vstup do
nově opravených komunikací. Pravidla se zavádějí z důvodu zajištění kvalitní opravy u nově opravených komunikací po uložení
nově budovaných inženýrských sítí do těchto komunikací.
Před započetím stavebních prací složí žadatel na účtárnu MÚ
Rokytnice nad Jizerou vratnou kauci ve výši 25 757,- Kč. Oprava
narušeného asfaltového povrchu bude požadována celoplošně
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Ve středu dne 31. 8. 2011
a v neděli dne 4. 9. 2011

bude uzavřen Sběrný dvůr
v Rokytnici nad Jizerou
z důvodu čerpání dovolené.

Zprávy z městského úřadu
Rekonstrukce koupelny
v Domě s pečovatelskou službou

Terénní pečovatelská služba

V červnu byla v Domě s pečovatelskou službou zrekonstruována
koupelna, která je umístěná v I. patře objektu. Tato rekonstrukce byla provedena stavební firmou Janda, s. r. o., Jablonec nad
Jizerou. Díky stavebním úpravám je nyní koupelna zcela bezbariérová, dostatečně prostorná a poskytuje i vhodné zázemí pro kadeřnici, která za obyvatelkami DPS dochází. Bydlení v současném
DPS je tedy zase o něco příjemnější.

Pečovatelská služba poskytuje péči lidem, kteří vzhledem ke
svému věku nebo zdravotnímu stavu potřebují pomoc jiné osoby.Tím, že pečovatelky poskytují starým a zdravotně postiženým
lidem potřebné pečovatelské úkony v jejich domácnostech, často oddalují jejich odchod do domova důchodců nebo do léčeben
dlouhodobě nemocných.
Pečovatelská služba je tu proto, aby se postarala o vaši domácnost, zajistila vám stravu a pomohla vám s osobní hygienou. Tím
vám umožníme co nejdéle žít ve vašem přirozeném prostředí.
Pomůžeme vám také při zapojování do zájmových a kulturních
činností, a tím si zachováte svůj životní styl a úroveň.
Nejrozšířenější službou je dovoz obědů, donáška nákupů, praní a žehlení prádla, úklid domácnosti, pomoc při osobní hygieně
apod.
Uživatelům,kteří upřednostňují podporu pohybu, kondice a potřebují pomoci udržet si soběstačnost, umožníme doprovod.

Poslání a cíle:

• Našim cílem je důvěra a spokojenost uživatelů TPS.
• Dále mobilizace uživatelů TPS k převzetí spoluodpovědnosti
na řešení jejich nepříznivé sociální situace.
• Posilování autonomie při zachování soběstačnosti a soukromí uživatele.
• Nebudovat závislost na službě.
• Co nejdéle umožnit uživatelům „Zůstat doma“
V pečovatelském domě se staráme o 8 uživatelů, v terénu navštěvujeme 28 uživatelů. Z toho 15 pomáháme i v okolních obcích, kde nefunguje terénní služba.
Spolupracujeme s MěÚ v Rokytnici i místním praktickým lékařem, který na požádání naše klienty navštíví.Dále zajišťujeme
Domácí zdravotní péči a spolupracujeme s Domovem důchodců
v Rokytnici n. Již. Též s pedikérkou, kadeřnicí. Jsme též v kontaktu s Kluby důchodců.
Uživatelé pečovatelské služby jsou: Osoby žijící na území katastru obcí spravovaných Domácí péčí, zejména Rokytnice nad
Jizerou, kteří ztratili soběstačnost v péči o vlastní osobu nebo
domácnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a mimo
pracovní dobu pečovatelské služby jsou schopni si zajistit základní sebeobslužnost sami nebo s pomocí rodinných příslušníků, sousedů případně jiné sociální služby. I tací, kteří se stanou
vývojem stavu příjemci III, IV st. PnP v případě, že rodina chce
a může spolupracovat. Služba je určena zejména pro skupinu:
• Senioři nad 65 let věku, osoby s chronickým onemocněním,
osoby s kombinovaným postižením
• Zdravotně postižení, kterým byl přiznán invalidní důchod
• Senioři se stařeckou demencí v počátečním stadiu, pokud je
neomezuje v soběstačnosti a jsou schopni soužití s jinými osobami
• Senioři a zdravotně postižení vozíčkáři, pokud nejsou omezeni
v soběstačnosti
• Senioři a zdravotně postižení a s částečným smyslovým postižením, pokud je neomezuje v jejich soběstačnosti

V případě zájmu o poskytnutí bytu ve stávajícím Domě s pečovatelskou službou jsou písemné žádosti evidovány na Městském
úřadě Rokytnice nad Jizerou, na sociálním úseku, Horní Rokytnice
197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou.

Pečovatelská služba se poskytuje těm seniorům a zdravotně
postiženým, kteří si bez pomoci jiné osoby nedokážou zajistit základní životní potřeby, ale nepotřebují komplexní ústavní péči a
mají trvalé bydliště v Rokytnici n. Jizerou, nebo jsou zdravotně stabilizováni v oblasti působnosti Domácí péče a potřebují dále
pečovatelskou službu.
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Další uživatelé:
• občané žijící v katastru města Rokytnice n. Jiz., kteří nejsou
příjemci starobního ani plného invalidního důchodu, avšak
žijí osaměle a z důvodu přechodného zhoršení zdravotního
stavu nejsou schopni postarat se o svoji osobu nebo domácnost a potřebují pečovatelské úkony. Služba je poskytována
na přechodnou dobu výhradně na základě lékařského doporučení.
• Rodiny, jimž se narodila trojčata, nebo vícerčata do 4 let
věku dětí.
Komu služby neposkytujeme
a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování akutní zdravotní
péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení
b) zájemce o službu může ohrozit, popřípadě ohrožuje, sebe
a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc
nebo závislost a chování osoby by ohrožovalo bezpečnost
pracovníka
c) zájemce nesplňuje podmínku danou zákonem č. 108/2006
Sb. § 40 v platném znění podmiňující poskytování pečovatelské služby sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení (s výjimkou
přechodného zhoršení);/PnP= příspěvek na péči /

Pokud uživatel potřebuje celodenní péči,kterou mu naše pečovatelská služba nemůže zajístit, odchází od nás do Domova
důchodců nebo do jiného ústavu sociální péče nebo navazujeme
jinou formu péče doma pomocí Zdravotní domácí péče a člena
rodiny. Vše záleží na individuálních možnostech a dohodách.

Naše činnost:
V současné době pečujeme o 36 uživatelů. Někteří z nich jsou
v domě s pečovatelskou službou,ostatní navštěvujeme v jejich
domácnostech. Staráme se o jejich domácnost, dovážíme obědy,
pereme a žehlíme jim prádlo, pomáháme jim zajistit nutné pochůzky ve městě a na úřadech, doprovázíme je k lékaři a spolupracujeme i s jejich rodinami.
Našim klientům jsme schopni zajistit i úpravu účesu a pedikúru.
Pravidelně připravujeme pro naše uživatele, ale i ostatní zájemce mikulášskou besídku s dětmi z MS a na jaře pak besídku
velikonoční nebo opékání buřtů s obyvatelkami DPS.
Také se podílíme na pečení preclíků na akci Dřevosochání.
Pečovatelská služba se snaží pracovat všude tam, kde jí je potřeba. Víme však, že často službu našim spoluobčanům poskytují
obětaví sousedé. Velice si toho vážíme a byli bychom velice rádi,
kdybyste nás na potřebné lidi upozornili.

Příspěvek na péči existuje v různých stupních, je určený osobám potřebujícím určitou míru pomoci. Zde jim poskytujeme základní služby související s péčí o domácnost,hygienu a stravu.

Ozvěte se nám

a my vám rádi a ochotně pomůžeme!

Odpadové hospodářství
Třídění odpadů – ještě jednou
výsledky za rok 2010
Společnost EKO-KOM, a.s. zaslala
městu samostatný přehled o množství
odpadu, které Rokytnice vytřídila v roce
2010 a předala k využití.
Za rok 2010 bylo vytříděno celkem
209,498 tun tříděných odpadů – skla
barevného a bílého, plastů, papíru, nápojových kartonů a kovů. Jeden trvale
žijící občan tak průměrně vytřídí asi
69 kg odpadů ročně. V kategorii měst
Libereckého kraje je to úplně nejlepší
výsledek. Odměny za třídění odpadů ze

strany spol. EKO-KOM, a.s. za rok 2010
činily 486.379,- Kč.
Osvědčení o úspoře emisí
V roce 2010 byla společností EKOKOM, a.s. zpracována studie „Posouzení vlivu sběru a recyklace využitelných
komunálních odpadů včetně obalové
složky na životní prostředí“. Výsledky
výzkumu prokázaly environmentální přínos systému.
Díky recyklaci papíru, plastů, skla,
kovů a nápojových kartónů bylo v rámci systému EKO-KOM uspořeno 23,3 GJ
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energie, která nemusela být vyrobena
a reprezentuje více než 1 % spotřeby
primárních energetických zdrojů. V případě tolik diskutovaného globálního
oteplování přispěl tento systém ke snížení emisí o 0,96 mil t CO2 ekvivalentu,
tedy necelé 1 % celkových emisí skleníkových plynů ČR.
Na přiloženém osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2010, kterých jsme
dosáhli v Rokytnici nad Jizerou, a tím
přispěli ke zlepšení životního prostředí
a snížení uhlíkové stopy.

VHS informuje
Čistá Jizera – město Rokytnice nad Jizerou, stav k 31. červenci 2011
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 července 2011 je v Rokytnici
nad Jizerou z finančního pohledu prostavěno cca 175 mil. Kč, tj. 98,5 % z celkového finančního objemu díla. Od počátku
stavby bylo položeno cca 10,2 km vodovodního řadu a cca 13,2 km řadu kanalizačního. Do konce stavby zbývá položit už
jen zhruba 20 m vodovodního řadu a kanalizačního řadu.
Termín dokončení akce je podle smlouvy o dílo stanoven na konec září 2011.
Práce na vodovodech a kanalizacích budou
ukončeny první týden v srpnu 2011, zbylý čas je vymezen na finální dokončovací
práce na komunikacích. V září bychom se
chtěli soustředit na případné vady a nedodělky a na předávání
dokladových částí díla.
Během letošního roku byly kompletně stavebně i technologicky dokončeny oba vodojemy v Dolní Rokytnici na Letní a Zimní
Straně. Během května 2011 byl zprovozněn VDJ na Letní Straně, na konci července 2011 byl zprovozněn VDJ na Zimní Straně.
V současné době se přepojují poslední vodovodní přípojky. Rovněž
byl dokončen přenos dat na dispečink. Zkušební provoz obou VDJ
bude do konce září 2011. V současné době se ještě dokončují poslední úpravy na příjezdových komunikacích k oběma VDJ.
Co se týká kanalizačních a vodovodních řadů, poslední výkopové práce a pokládané metry sítí jsou prováděny v Horní Rokytnici
naproti náměstí (kanalizace „A6“, v souběhu vodovod „Z1-3“).
Nejbližší asfaltování proběhne první týden v srpnu 2011 v době
od 2.8. (3.8.) do 4.8. (5.8.) 2011.
Finální asfaltová vrstva bude položena v části Dolní Rokytnice
– Zimní strana (větev „C“), Dolní Rokytnice – plocha u Mateřské
školy, Horní Rokytnice – nad radnicí (větev „F“), Horní Rokytnice –
okolo Eprony (větev „A14, A13“), Horní Rokytnice – Berlín (příčné
ulice).
Následný termín asfaltování proběhne na konci srpna (zde bude
zbývat Dolní Rokytnice – Zimní Strana (zbytek větve „C“), Dolní

Rokytnice – Letní Strana („větev A3), Horní Rokytnice – zbývající
část Berlína, Horní Rokytnice – nad traktorkou (větev „CH“). Úprava povrchu v Horní Rokytnici naproti náměstí po kanalizaci A6.

Lokality, kde se nyní pracuje:
Dolní Rokytnice - Zimní Strana
»» Obnova komunikace po kanalizaci řadu C a vodovodu Z2,
přepojování přípojek
Dolní Rokytnice - Letní Strana
»» Obnova komunikace po propojení kanalizace řadu A3 a vodovodu D-T
Horní Rokytnice
»» Kanalizace A6, v souběhu vodovod Z1-3 (naproti radnici)
»» Obnova komunikace po kanalizaci CH1
»» Obnova komunikace v Berlíně
V tuto chvíli se tedy již provádějí poslední závěrečné práce na
dokončení celého tříletého díla. Závěrečné slavnostní ukončení
akce pro veřejnost je plánované na sobotu 17.9.2011. Akce se
bude konat v odpoledních hodinách na Dolním náměstí. Připraven
je doprovodný program pro děti.
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 bez DPH).

Čistá Jizera Rokytnice nad Jizerou – 08/2011
Úřední dny SčVK, a.s. k uzavření smluv
na vodné a stočné
V pátek dne 26.8.2011 budou v době od 14.00 –
19.00 hod. probíhat v kontaktním místě pro Čistou
Jizeru v Dolní Rokytnici nad Jizerou (bývalá cukrárna
u Nechanických) úřední hodiny SčVK, a.s., kde bude
možné uzavřít smlouvu na dodávku pitné vody (vodné) a smlouvu na odvádění odpadních vod (stočné).

V případě, že jste již po zprovoznění kanalizace (vodovodu)
při akci Čistá Jizera realizovali kanalizační (vodovodní přípojku),
máte uhrazený poplatek za veřejnou část přípojky a uzavřenou
smlouvu na stočné (vodné), nebo v případě, že Vaše nemovitost
byla napojena již při stavbě prováděcí firmou (máte již uzavřenou
smlouvu na stočné – vodné z dřívější doby), berte uvedené informace jako bezpředmětné.
V ostatních dnech (v úředních hodinách) stále platí možnost
uzavření smluv v Turnově či v novém zákaznickém centru SčVK,
a.s. v Jilemnici na Hrabačově.
Andrea Bímová, investiční technik VHS Turnov, 08/2011
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Wojcieszów – naše partnerské město
Bavme se společně – integrace sborů
dobrovolných hasičů a dětí školou
povinných
Ve dnech 2. a 3. července 2011 se pod širým nebem a v bývalém rekreačním a sportovním areálu konaly slavnosti pod názvem „Bavme se společně – integrace sborů dobrovolných hasičů
a dětí školou povinných“. Za deštivého počasí, které vládlo oběma dnům, se konaly tradiční akce. Obyvatelé a návštěvníci mohli
sledovat vystoupení skupin: Paradox Band, Zodiak, Ness, Janicki
a soubor Wojcieszowianky (známé také z rokytnických slavností
– Vánoční trhy 2010 a Pašeráckej vejkend 2011) a Korzáře z Wojcieszowa.
Týmy hasičů, partnerského města Rokytnice nad Jizerou
a z Wojcieszowa, se setkaly v soutěžích. V sobotu 2. července
přijely děti z Rokytnice nad Jizerou a přivezly s sebou svoje modely (železniční tratě), pletly košíky z proutí nebo drátkovaly hrnečky. Vystoupila skupinka děvčat z Wojcieszowa, která veřejnost
pobavila tancem a zpěvem. V neděli 3. července přijela skupina
rokytnických mažoretek a zpestřila svým vystoupením deštěm
doprovázené slavnosti. Téměř hodinové vystoupení jednotlivých
skupinek mažoretek se u wojcieszowských setkal s velkým obdivem a nadšením. Odpolední program doplnila vystoupení cirkusu
– Cyrkland z Miłkowa.
Text Anny Łuky Różnické přeložila
a upravila Blanka Kučerová

Euroregion Nisa opět podpoří projekt
s naším polským partnerem
Jarní zasedání Euroregionálního řídícího výboru (EŘV) při
Fondu mikroprojektů proběhlo v polovině června v Jelení Hoře.
Naše žádost o podporu projektu Rokytnice nad Jizerou a Wojcieszów – města – která se veselí byla vyhodnocena jako třetí nejúspěšnější. Euroregionální řídící výbor nám schválil dotaci ve výši
11.429,16 Eur.
Projekt se týká tří pravidelných akcí, které každoročně v Rokytnici pořádáme. Jedná se o: Pouť na svatého Michaela, Vánoční
trhy a Pašeráckej vejkend (2012).
Jak se obecně ví, pouť byla, a v některých kulturách dodnes je,
důležitou součástí náboženského života. A my se letos první říjnový víkend (v sobotu dopoledne) vydáme na svatomichaelskou
pouť ke Kapličce na Kostelním vrchu za účelem jejího znovuvysvěcení. Kaplička byla opravena z dotace SZIF (program rozvoje
venkova, v roce 2008). U kapličky proběhne malá ekumenická pobožnost a katolický kněz ji vysvětí. Téhož dne odpoledne v areálu
horních parkovišť a nejbližšího okolí proběhne soutěž pro rodiny s
dětmi, která bude mít sportovně-znalostní charakter. Na stejném
místě návštěvníci naleznou pouťové atrakce, podium a občerstvení. Přesný program bude ještě zveřejněn.

Na Vánoční trhy, které jsou naplánovány na druhý adventní
víkend, chystáme soutěže pro velké i malé. V první řadě to bude
soutež pro děti školou povinné, jež se utkají ve výtvarné souteži
k svátku svaté Barbory. Svatá Barbora jako patronka horníků bude
mít záštitu nejen nad kreslením a malováním, ale také nad dětským vzděláváním. Děti se prostřednictvím KRNAPu/KPNu dozví
o našich horách, ale hlavně o jejich geologické stavbě a hornické
historii. Neboť naše města mají hornickou minulost, Wojcieszów
dokonce i současnost (vápencové lomy).
Když mluvíme o souteži pro velké, znamená to, že máme něco
připraveno i pro odrostlejší občany Rokytnice a Wojcieszowa. Společně jsme vymysleli disciplínu, ve které se uplatní všechny nadšené pekařky vánočního cukroví. V sobotu (3. prosince) dopoledne
budete moci přinést své vánoční perníčky do soutěži vyhrazených
školních prostor. V odpoledních hodinách proběhnou tradiční Vánoční trhy s místními a regionálními výrobci i výrobky. I tentokráte s doprovodným programem našich dětí. Jména výherců obou
soutěžních klání se dozvíme v odpoledních hodinách o pauzách
doprovodného programu.Výstava dětských prací potvrvá dva měsíce a posléze se přesune do Wojcieszowa a o dva měsíce později
do františkovského muzea a galerie Starý kravín.
Načrtnutým sobotním programem ale naše předvánoční veselí nekončí. Druhý adventní víkend zakončí až ekumenická bohoslužba v kostele svatého Michaela, kde vystoupí děti ze Základní
umělecké školy v Jablonci nad Jizerou, Orchestr Waldorfské školy
a sbor Gymnázia Wojcieszów.
Po Novém roce se rokytnické a wojcieszowské děti pustí do
kreativní činnosti po druhé. Čeká je práce na „Pánovi hor“. Děti
budou mít za úkol pomocí přírodních materiálů a tradičních výrobních postupů vyrobit postavičku Krakonoše. Nebudou moci použít žádná lepidla a žádné umělé pojící materiály, zkrátka budou
moci šít, vyšívat, háčkovat, plést, vyplétat, modelovat z hlíny,
moduritu… Nejkrásnější postavičky si o masopustu (Pašeráckém
vejkendu) vystavíme v rokytnické radnici a později je pošleme
na výstavu do Wojcieszowa a poté zpět do Rokytnice, vlastně do
Františkova, kde budou pobývat v tamní galerii.
Masopustní slavnosti – Pašeráckej vejkend – budou mít jinak
velmi tradiční podobu. Před radnicí proběhne jarmark s doprovodným programem, na Studenově se všichni pašeráci po soumraku
sjedou a v sobotu se bude(me) potulovat po Lysé hoře ve stopách
mistrů pašeráků.
Ke všem akcím budou vydány plakáty a pozvánky. Programy
budou včas uveřejněny na internetových stránkách města, turistických stránkách města a na webových stránkách zřízených pro
účel prezentace projektu. Celý program budete moci sledovat v
Rokytnickém zpravodaji a Krkonošském deníku.
Zapojte se do veselení i Vy: zasoutěžte si se svými dětmi ve
znalostně sportovní soutěži, upečte nejlepší vánoční perníček
nebo pojďte pašovat dobrou náladu o masopustu! Zkrátka přijďte
společně „překračovat hranice“!
Projekt Rokytnice nad Jizerou a Wojcieszów – města – která se
veselí je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj
prostřednictvím Euroregionu NISA.
Mgr. Blanka Kučerová

Rušení některých veřejných telefonních automatů
Město Rokytnice nad Jizerou bylo informováno ze strany společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., že z důvodu výrazného
poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě Veřejných telefonních automatů (VTO) bylo rozhodnuto stávající síť VTA přizpůsobit současným potřebám.
V průběhu 2. pololetí 2011 plánují zrušit nevyužívané VTA v lokalitě: Rokytno a Vilémov
Podle zaslaného oznámení zůstane dostupnost služby pro obyvatele, jak je definována Českým telekomunikačním úřadem, zachována.

-6-

Krkonoše – svazek měst a obcí

Bez kvalitních silnic je život takřka nemožný
Krkonoše - svazek měst a obcí se začal zabývat regionálním
rozvojem oblasti. Chce udržet stávající pracovní místa v regionu a podporovat nabídky nových pracovních příležitostí. V té
souvislosti je však prvořadá péče o infrastrukturu. Krkonoše
mají bohužel své komunikace II. a III. třídy v žalostném stavu.
V některých úsecích je povrch vozovek až kritický.
Snaha představitelů Svazku Krkonoše o zlepšení stavu komunikací vychází ze „Strategie rozvoje oblasti Krkonoš“, která byla
přijata v minulých letech. V ní je specifický cíl – zajištění kvalitní
dopravní přístupnosti a dopravní obsluhy - jedním z pěti hlavních
priorit, na kterých se zástupci celého území shodli. Proto rada
svazku pověřila svého předsedu Jana Sobotku, aby se záležitostí
zabýval, protože je pro rozvoj území věcí prvořadou. Havarijní
stav silnic znamená nutnost vynaložit vysoké finanční prostředky na opravy. A je zcela zřejmé, že bez těch, které by vyřešily
zlepšení alespoň povrchů a odvodnění komunikací, se bude stav
pouze rychle zhoršovat, čímž porostou i celkové pozdější náklady
na opravy.
V této souvislosti požádali představitelé Svazku Krkonoše
hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France a Stanislava
Eichlera, hejtmana Libereckého kraje, o společné setkání s cílem
hledání cest k řešení. K efektivnímu jednání a rychlým konstruk-

tivním krokům jsou nutné argumenty a podklady. Právě proto byli
starostové jednotlivých, nejenom členských měst a obcí Svazku
Krkonoše, požádáni, aby pomohli operativně a přesně definovat
úseky a stavy komunikací, které žádají co nejrychlejší opravu. Na
základě výzvy starostové předali své písemné připomínky k jednotlivým úsekům. Vznikl dokument podrobně vypovídající o stavu
komunikací v regionu.
Na základě výše popsané výzvy přijal vedení Svazku Krkonoše ke společné schůzce hejtman Královéhradeckého kraje
s ředitelem Správy a údržby silnic KHK. Vzájemně diskutovali o problémech na území Královéhradeckého kraje. Předseda
Svazku Krkonoše Jan Sobotka k tomu doplnil: „Všichni víme, že
problémy s hledáním peněz na opravy komunikací jsou a budou.
Je jasné, že to není o tom napsat seznam úseků, někomu ho předat, a ten někdo s ním bude nakládat, a my se dočkáme oprav.
Ani Správa a údržba silnic, pokud nemá akce schválené krajem,
práce nezahájí. Proto je třeba se neustále připomínat, ale také
se snažit pomáhat hledat ve finančních zdrojích. Nyní máme, díky
jednotlivým starostům, vcelku detailní pasportizaci. Seznam budeme neustále aktualizovat. Kraje totiž žádný takový podobný
podrobný podklad od nikoho jiného nemají. Věřím, že se časem
postupně v obou krajích dobereme nějakého výsledku.“

Správa KRNAP informuje
Řemeslnické léto je v plném proudu

Řemeslnické léto je tradiční akce, kterou letos již po čtrnácté pořádá Krkonošské muzeum Správy KRNAP ve Vrchlabí
na oživení letní turistické sezony. V průběhu letních prázdnin
jednotliví řemeslníci představují řemesla z Krkonoš a Podkrkonoší a letos nově také i polských Krkonoš.
Každý den kromě pondělí budou v podloubí historických domků
na náměstí Míru ve Vrchlabí řemeslníci z blízkého i dalekého okolí
předvádět své dovednosti. Jsou tak vítanou atrakcí pro návštěvníky,
ale i pro místní obyvatele a děti z mateřských školek, které se chodí
dívat na jejich zručnost, případně si vyzkoušet svoji dovednost.
Přehled jednotlivých řemeslníků naleznete na www.krnap.cz.

Začala výstavba Krkonošského centra
environmentálního vzdělávání
V minulých dnech stavební firma zbourala garáže a přístavek
pro kola před hlavní budovou Správy Krkonošského národního
parku ve Vrchlabí. Současně s těmito pracemi probíhá úprava
bočního vstupu přestavovaného na hlavní vchod do budovy. Tyto
práce nutně předcházejí začátku výstavby nového Krkonošského centra environmentálního vzdělávání (KCEV) ve Vrchlabí.
„Nové centrum bude nabízet program pro zájemce ze širokého
okolí. Chtěli bychom, aby se mimo svou environmentální náplň
stalo kulturně-vzdělávacím centrem, které napomůže rozvoji regionu,“ říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. „Naším cílem
je, aby objekt KCEV byl otevřen od rána do večera celý týden, po
celý rok. Vzdělávací aktivity nového KCEV navážou na mnohaletou
tradici oddělení ekologické výchovy Správy KRNAP. Stávající na-

bídku aktivit s ohledem na technické možnosti objektu KCEV, kde
bude přednáškový sál s kinem, výuková třída, laboratoř i výstavní
prostory, doplníme o programy pro nové cílové skupiny. Nadále
se budeme věnovat environmentální výchově mládeže všech věkových skupin, ale navíc připravíme programy, které osloví širokou veřejnost – návštěvníky hor, seniory, rodiče s dětmi, odbornou
veřejnost i firmy. Všechny aktivity budou klást hlavní důraz na
praktičnost a aktivní spolupráci zúčastněných. Environmentální
výchova Správy KRNAP bude mít v objektu KCEV kvalitní a reprezentativní zázemí pro výuku a vzdělávání školních dětí i široké
veřejnosti,“ dodal Hřebačka. KCEV bude k dispozici také obcím
a dalším partnerům v regionu Krkonoš.
Při tvorbě programové náplně tohoto objektu je třeba vycházet
ze současného stavu environmentální výchovy vrchlabské Správy
KRNAP. Ta nyní nedisponuje odpovídajícími prostory k poskytování
této služby (objekt, kde v minulosti Správa KRNAP aktivity EVVO
zajišťovala, v roce 2008 shořel). S ohledem na to stále ještě není
kvalita poskytované environmentální výchovy na takové úrovni,
jakou bychom si představovali. Omezujícími faktory jsou zejména nutnost docházet za cílovou skupinou a uzpůsobovat nabízený
program těmto podmínkám. Za současného stavu je námi realizovaná environmentální výchova omezena na poskytování služeb
pouze pro úzký segment možné cílové skupiny. Bez zázemí, které
v našich podmínkách představuje právě budované KCEV, nemůže
Správa KRNAP zajišťovat environmentální výchovu na profesionální úrovni, která je očekávána od správy národního parku.
Realizace celého projektu je možná pouze díky evropským dotacím. Projekt je podpořen z Operačního programu Životní prostředí,
Prioritní osa 7 a celkové náklady na jeho realizaci činí 88 715 080
korun. Další informace najdete na http://www.krnap.cz/kcev/.
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Zprávy ze škol a školek
Základní škola v Rokytnici nad Jizerou
Vážení čtenáři,
jsou sice ještě prázdniny, ale čas utíká velice rychle – a tak
bychom Vás již dnes rádi seznámili s organizací školního roku
2011/2012.
Školní vyučování bude zahájeno ve čtvrtek 1. září 2011 v 8.00
hodin. Tento den bude v provozu i školní družina, a to do 12.00
hodin.
V následujícím přehledu Vás seznámíme s volnými dny v tomto
školním roce:
• středa 28. září 2011 – státní svátek
• podzimní prázdniny připadnou na středu 26. 10. 2011 a čtvrtek 27. 10. 2011, v pátek 28. 10. 2011 je státní svátek
• čtvrtek 17. 11. 2011 – státní svátek
• vánoční prázdniny začínají v pátek 23. 12. 2011 a trvají do
pondělí 2. 1. 2012, vyučování začíná v úterý 3. 1. 2012
• první pololetí bude ukončeno v úterý 31. 1. 2012 a jednodenní
pololetní prázdniny budou v pátek 3. 2. 2012

• jarní prázdniny jsou stanoveny pro naši školu na týden 27.
2. – 4. 3. 2012
• velikonoční prázdniny budou ve čtvrtek 5. 4. 2012 a v pátek
6. 4. 2012, v pondělí 9. 4. 2012 - Velikonoce
• na úterý 1. 5. 2012 a úterý 8. 5. 2012 připadnou státní svátky
Školní rok 2011/2012 bude ukončen v pátek 29. 6. 2012, hlavní
prázdniny budou trvat od soboty 30. 6. 2012 do neděle 2. 9.
2012.
V průběhu školního roku 2011/2012 proběhnou ještě po dohodě
se zřizovatelem – Městem Rokytnice nad Jizerou ředitelská volna.
Na které dny budou stanoveny, se děti i rodiče dozvědí v dostatečném časovém předstihu.
Závěrem Vám všem přejeme, abyste ještě během prázdnin
a dovolených načerpali dostatek nových sil a hlavně dobré nálady.

Mateřská škola
Dolní Rokytnice
Tento rok byl v naší
MŠ ve znamení úprav
Revize a opravy elektriky
- kdy nebylo vyjímkou , že obě
školnice a děvčata ze školní jídelny uklízely až do pozdních nočních
hodin, aby druhý den mohly děti do
školky.
Natírání střechy a kanalizační
přípojky. Téměř celá budova byla
lemována několika výkopy. Podíl na
klidném průběhu akce měl i pan Milička, který organizoval práci tak, abychom se každý den dostali do budovy
a delegoval k nám vstřícné zaměstnance.
Chci poděkovat rodičům, kteří s námi
celou stavbu vydrželi. Pochválit děti,
které dokázaly respektovat nové podmínky a pravidla po celou dobu.
Dnes už je vše hotové a odměna je velká:
asfaltová plocha, na které si vytvoříme dopravní
hřiště. Všichni chtějí jezdit na kolech, odráředlech, koloběžkách a obě pískoviště jsou téměř
prázdná.
A další odměnou je hrad Kamelot, který nám na
zahradě chyběl (děti na otázku :„Co by ve školce
na zahradě vylepšily“ - odpovídaly: „Chybí nám
hrad nebo pevnost.“).
Výkopy zdárně zarůstají novou trávou a někteří
kolemjdoucí turisté se zastavují a ptají se, zda si
mohou zahradu prohlédnout. A jak jeden pán řekl:
„Rokytnické děti se mají, že vyrůstají na tak pěkné
zahradě.“ Což nás velice těší.
1. září začíná nový školní rok - těšíme se na
nové předškoláčky a našim školákům přejeme, aby
se jim v 1.třídě líbilo.
PaedDr. Eva Maloňová
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Základní škola

SDH Rokytnice nad Jizerou

Okresní kolo hry Plamen 2011 – Rokytnice nad Jizerou – 21. května 2011
Na začátku letošního roku jsme byli osloveni zástupci Okresního sdružení hasičů v Semilech, zda bychom neuspořádali v Rokytnici nad Jizerou Okresní kolo hry Plamen, neboli soutěž hasičské mládeže v požárním sportu. Protože je práce s mládeží
u dobrovolných sborů na okrese Semily velmi rozšířená, účastní
se okresních závodů již tradičně více než třicet mládežnických
družstev, což znamená včetně doprovodu a rozhodčích, více než
450 účastníků. S ohledem na tento počet, pro který musí být zajištěna strava, jsou příprava a zajištění této soutěže velmi náročné.

jarním kole, které proběhlo právě v Rokytnici nad Jizerou, se soutěží v pěti disciplínách - požárním útoku, štafetě 4x60m, štafetě dvojic, štafetě na 400m s překážkami CTIF a požárním útoku
CTIF. Soutěže se zúčastnilo 17 družstev v kategorii mladší žáci
a 18 družstev v kategorii starší žáci. I když poměrně hrubý povrch
parkoviště nebyl pro soutěžící úplně ideální, proběhla soutěž bez
větších problémů a hlavně bez vážnějších úrazů (kromě několika
odřených kolen). Závodům naštěstí přál i Krakonoš, který soutěž
zahajoval, a celý den zajistil nádherné počasí.

Jednoduché také není najít odpovídající prostor
pro umístění pěti disciplín
a připravit na tyto disciplíny soutěžní dráhy. Nakonec
se vše podařilo připravit a
v sobotu 21. května 2011
se na centrálním parkovišti
P2 Okresní kolo hry Plamen
2011 uskutečnilo.

Poděkování patří všem, kteří pomáhali s přípravou a pořádáním
soutěže.
Výsledky: podrobnější výsledky naleznete na www.oshsemily.cz
Mladší žáci:
1. Poniklá
2. Jablonec nad Jizerou
3. Jilemnice A

Hra Plamen probíhá ve dvou částech. První část závodu se
odehrává již na podzim Závodem hasičské všestrannosti, nebo-li
braňákem, který se konal v Horních Štěpanicích. V druhé části,
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Starší žáci:
1. Jablonec nad Jizerou
2. Poniklá
3. Nedaříž

Okrsková soutěž v požárním sportu –
Okrsek Rokytnicko – Rokytnice nad
Jizerou – 28. května 2011

Společenská

kronika

Na náš sbor připadlo v letošním roce i pořádání okrskové soutěže v požárním sportu. Ta se konala v sobotu 28. května 2011 na
centrálním parkovišti P2. Soutěže se zúčastnilo 9 družstev mužů a
2 družstva žen, která soutěžila ve dvou disciplínách – v požárním
útoku a v běhu na 100 m s překážkami. Rokytnické družstvo mužů
se umístilo na 7. místě, družstvo žen na 2. místě. Všechny účastníky nejvíce potěšilo počasí, které nezvykle přálo, i když byla okrsková soutěž v Rokytnici.

Výsledky:
Muži:
1. Vilémov A
2. Jablonec nad Jizerou
3. Vilémov B
4. Tříč
5. Vysoké nad Jizerou B
6. Vysoké nad Jizerou A
7. Rokytnice nad Jizerou
8. Blansko
D. Harrachov

Ženy:
1. Vysoké nad Jizerou A
2. Rokytnice nad Jizerou

Jednotlivci muži:
1. Jirouš Jakub – Vilémov A
2. Jirouš Zdeněk – Vilémov A
3. Papuga Michal – Vilémov A

Jednotlivci ženy:
1. Votočková Lenka - Rokytnice
2. Mrázková Alena – Rokytnice
3. Hnyková Kateřina - Vysoké
Za SDH Rokytnice nad Jizerou
Petr Matyáš – starosta SDH

Životní jubileum slaví v měsíci červenci
a srpnu 2011 tito naši spoluobčané:
80 let Breuerová Ilse
81 let Bašusová Helena
82 let Kalafutová Anna
Jandečková Helena
83 let Jumr Oldřich
Neproudová Miloslava
Baudišová Miloslava
Sejpal Václav
Sasková Emílie
84 let Votočková Miloslava
Veisová Vlasta
Petrák Antonín
85 let Tauchmannová Pelagie
Kouřil Vladimír
86 let Kubátová Anna
Janata Miloslav
Novotná Věra

Výjezdy JSDHO Rokytnice n. Jizerou
v období od 1.1. do 31.07.2011
1. 15.01. PLANÝ POPLACH – omylem vyhlášený poplach
2. 22.02. TECHNICKÁ POMOC – rozlitá nafta U Kroupů
3. 01.03. TECHNICKÁ POMOC – únik motorového oleje Letní Strana
4. 05.03. DOPRAVNÍ NEHODA – střet dvou vozidel u odbočky na
Paseky n. J.
5. 23.03. DOPRAVNÍ NEHODA – střet dvou vozidel před Vilémovem
6. 29.03. POŽÁR – rod. domek Horní Rokytnice
7. 01.04. POŽÁR – saze v komíně Horní Rokytnice
8. 02.04. TECHNICKÁ POMOC – únik oleje na Pojizerce k Vilémovu
9. 18.04. POŽÁR – lampy veřejného osvětlení Dolní Rokytnice
10. 25.04. DOPRAVNÍ NEHODA – pád vozidla mimo komunikaci Buřany
11. 04.05. DOPRAVNÍ NEHODA – vozidlo na střeše hraniční přechod Harrachov
12. 21.05. DOPRAVNÍ NEHODA – vozidlo čelně do skály za Jabloncem n. J.
13. 04.06. POŽÁR – roubená chalupa Dolní Mísečky
14. 06.06. POŽÁR – les Horní Dušnice
15. 09.07. TECHNICKÁ POMOC – únik vody Paseky n.J.
K 31.07.2011 jsme měli celkem 15 výjezdů, což je proti loňsku
o 4 méně.
VOLF Zdeněk – velitel JSDHO
Rokytnice nad Jizerou
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87 let Boudová Marta
Doubková Miluše
88 let Koželský Stanislav
Soukupová Olga
Jindřišek Miloslav
Holatová Miluše
Prokůpková Marie
89 let Kavanová Milada
Jerie Jaroslav
90 let Hamanová Marta
92 let Poláková Libuše

Všem oslavencům
blahopřejeme!

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
Tel. / fax / záznamník: 233 371 770
Mobil: +420 602 242 670
E-mail: akletna@quick.cz

...Jdou vlny jdou, řekou tou Jizerou,
stříbřitou vlnek hrou, nad Vršků ruinami tokem svým, široce říčním i s jeho tůněmi. Odvěkým obmýváním úpatí zátočiny bloku kamenitého, stříbřitě se vlní Jizery
proud, nad jehož ohbím skryty jsou zbytky starého hradu.
Zdánlivě právě v tomto místě průtok svůj řeka zpomaluje jako
v zesmutnění, že na své hladině obraz paláce někdy hradu Nístějky ze své vznosné výše, více se nezrcadlí. Jen málo podobných
míst přirovnatelných je poutavou přítažlivostí tomu, jaké nalézá
se v přírodním areálu kolem Hradska, jehož počátky vyznačuje letopočet 1720. Vysoko nad ním jako věnčitý baldachýn rozprostírá
se nístějský hřeben s korunou skalních skupenství, v němž sama
příroda vkrášlila se a navěky i zaklela mnohou nezbadatelnost historickou.
Jeho ostroh v počátku svém strmě je svažitý a dosahuje až
k úpatí řeky Jizery. Nazad úzce protáhlý vrchol po celé své terénní délce snižuje se boční svažitostí k bystřině potoka „Farský“
zvaného a od Vysokého proudícího. Protilehlý hřebenový sklon je
podstatně kratší zato strmější, a do závratné hlubiny k řečišti Jizery se propadá.
Ještě dříve, než zavládl tu stavební ruch a na mohutném skalnatém podloží výšiny počaly se zvedat palácové zdi, ze zvláště
mistrně přitesaných kvádříků, čímž zdivo obešlo se bez pojivé
malty, mnohé dění předcházelo, neboť ještě dlouho, předlouho
v ustrnulém a nerušeném tichu čněl mohutný skalní útvar v obklopujícím skupenství lesního porostu a křovin.
Pojďte a poslyšte o prvopočátcích těch a vydejme se po stopách
ve staletích ulehlých do dávného času Nístějky hradu. A jakmile
v místa ta památná i tajuplná vstoupíme, ovane nás z hlubin Věků
historická představa, zastírací rouška se odsouvá a nám defiluje
i zobrazuje se vše minulé, co k místu někdejšího hradu se váže.
V přeludném zasnění se nacházíme ve století čtrnáctém. Ocitáme
se nyní u zdí nového hradu Štěpanice, který vynořil se v celé své
bývalé kráse i výstražné mocnosti a my vnímáme ještě vůni čerstvé malty, pozvolna tuhnoucí do přepevné vazby s kamením. Právě
se odbývá slavnostní předání hradu králem českým, Václavem II.
prvnímu majiteli Štěpanice hradu, Janovi z Valdštejna. Píše se
28. červenec Léta Páně 1304. Hrad postavila po pětileté výstavbě odštěpná rodová větev valdštejnská jako správní či ochranné
centrum rozsáhlé državy svého panství. Stejně jako rozrůstá se
rychle i šlechtický rod Valdštejnský na svém hradě Waldensteinu
v dnešním Českém ráji, rozmáhá se i potomostvo odštěpných haluzí, což týká se i hradu Štěpanice. Vnucuje se proto nezbytnost
dosavadně celistvý, enklávní územní majetek parcelovat a zřizovat i nová panství.
Panu Heníkovi z Valdštejna a Štěpanice připadlo územně Vysocko dle jména městečka, právě zakládaného. Nový majitel dbá
nejen jeho výstavnosti, ale pamětliv doby a jejího příkazu, věnuje pozornost vybudování střediska správního i pevnostního cha-

rakteru. Jeho panství od začátku chudé, vliskuje svoji pečeť též
do nutnosti příštího hradního sídla a pro jeho výstavbu zvoleno
je místo zištné a obzvláště účelné ochranou dvou vodních toků
a zvláště příroda sama napomáhala sráznosti terénu, takže nebylo zapotřebí nákladného ohrazení zděného a mimo dílčí výjimky
postačovala ohrada palisádová (dřevěná, kolová). Vše ostatní zabezpečovala strmost terénu i dostupnost vodního zdroje obešla
se bez obvykle pracného i nákladného vyhloubení studny. Hrad
Nístějka patří mezi prvopočáteční typ hradů, a to výslovně nepohodlných, kdy kladen důraz pouze na bezpečnost.
Nástup nových společenských sil už nesplňovaly, byly jednoduše opuštěny a ponechány svému Osudu zániku, kterému také
podlehly rozpadem ve zříceniny. Nutno doplnit, že i vynález střelného prachu a dělostřelby, sňal emblém jejich nedobytnosti. To
mělo býti zanedlouho i údělem hradu Nístějky, jehož původní název „Vysoký“, vešel v pozměnění dle podoby hradní jako nístěje
pecního s komínem, který znázorňovat měla zřejmě věž.
Osudová předtucha nedalekého již zániku hradu naplnila se jedné dusné letní noci roku 1499. Zprvu vzdálené hřmění rozpoutalo
prudkou, bouři během níž jeden z četných blesků burácivě sjel do
čeledního srubu na skalisku a zažehl jej. Z přilehlého sousedství
přenesl se oheň na šindelovou střechu paláce a ta rázem vzplála
jako pochodeň. Zděšení obyvatelé hradní zaměřili veškerou svoji
snahu a úsilí na záchranu paláce a podařilo se jim strhnout hořící
trámoví do hlubiny k Jizeře. Mezitím oheň z planoucího srubu s létajícími chuchvalci šindelů zachvátily i dolní úložné hradní prostory a skladiště .Všech se zmocnilo zoufalství, kolkolem úděsná
noc, všude plno kouře a dýmu, hořely lávkové přechody, můstky
s výtažným schodištěm. Srub lehl popelem zcela. Naštěstí se v zápětí spustil přívalový liják a žároviště uhasil. Hrad probouzel se do
pochmurného jitra, všude plno škod a zmatků. Hradní obyvatelé
nevyspalí, umazaní i zranění a přestrašení, snažili se ještě zachránit to, co se dalo. Ohněm popleněný palác již zcela opraven nebyl
a neodvratný zánik hradu zřetelně se zarýsoval. Hrad pozbyl svého významu a následně pouze dožíval. Zcela zaniknul a opuštěn
byl kolem roku 1519.
(Můj výklad je sice pouze dedukcí a hypotézou, nicméně archeologický průzkum prokázal, že na Nístějce vzešlý požár zapříčinil
brzký zánik hradu).
Za zmínku stojí, že hrad Nístějka za celou dlouhou dobu své
existence nikdy nebyl dobýván ani nijak ohrožován. V ústraní
a pocitu bezpečí mohli se jeho obyvatelé klidně věnovat svým
životním potřebám, dopravě vody, potravin. Hradní pán mohl bez
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obav vyjížděti na lov, odnikud nebezpečí nehrozilo. Pouze jedinkrát padla na hrad nejistota během válek husitských. Hrady
Nístějka i Štěpanice stály v táboře odpůrců hnutí a podporovaly
opoziční směr. Husitské vojsko „polem pracující“, mělo však vyšší
cíle a nemohlo se zdržovat takovými „hnízdy“odporu, jak je nazývalo – na Nístějce mimo rodinu hradního pána bylo jen nejnutnější
služebnictvo a v případě potřeby stávalo se čeledí zbrojnou. Ta
pak střežila brod přes Jizeru ve směru k Vysokému i splavnost
řeky samé a začasté poskytovala i zbrojný doprovod kupeckým
povozům projíždějících málo bezpečným, hustým hvozdem. Za
ochranu vyžadován mýtný poplatek v soudku vína ba i nepohrdnuto sudem solených herynků.
Hrad nístějský rovněž sdílel osud všch hrazených pevnostních
objektů, vydaných po svém zanechání všanc demoliční zkáze.
Záměrně rozebíráno zdivo, tesané sokly, veníře a ostění, sokly
a schodiště. Opuštěný hrad zbavován krovů, vazbových trámců
a každý kovaný hřeb schraňován. Nístějka, hrad skromnou svojí
výstavností spíše hrádek či tvrz, byť na vysokém svém i odlehlém
stanovišti, ušetřen nebyl stejné demolice, které nakonec podlehl.
Ničivý podíl měli na Nístějce i „hledači pokladů“, kteří značně
poškodili i bývalou hradní věž. Vylámaný průlezný otvor do úpatí
věže je toho důkazem. A. Sedláček ve svých „Hradech a zámcích“
popisuje, jak do té spousty kamení a malty proniknouti chtěli lidé
zvědaví a po pokladech dychtící, ale na konec zdí, velice hrubých,
přece se nedostali. Zřetelně dokumentující stav zbytku věže zachytil malíř A. Liescher z něhož možno rozpoznat, že byla původně hranatá s nárožím dokulata vyzděným i vnitřku kulatého. K tomuto vnitřnímu vyzdění dopomohl rozpad nekvalitního stavebního
kamene, rovněž i demolice.
Obranná věž účelem i jako „hláska“, hájila vstup do nitra předhradí, měla význam především obranně-taktický a jemu musela
být také bezpodmínečně stavebně uzpůsobena. Nasměrována byla
nárožím do směru případného útoku, aby tříštila i odrážela vrhané
balvany z totachů nebo praků, nebo i koule dělové, střely houfnic
a tarasnic. Současný stav věže vytváří proto klamný dojem původně pouze kulaté, čemuž tak nemůže být už pro její slabostěnnost.
Nyní nahlížíme v přízemní části patrně do účelového vězení
– hladomorny, kam vězeň býval spuštěn otvorem v podlaží věže,
říkalo se tomu „sázení“. Nelze si totiž v tomto věžním profilu dost
dobře představit schůdky či obytný prostor. V porovnání s věžemi
podobnými lze určit, že mohla být asi v čtyřmetrové šíře zdiva
a výšky do patnácti metrů. Nyní z rozpadlých střípků mozaiky
Času sestavme alespoň, co o Nístějce je doloženo, nebo alespoň

známo. K hradišti nístějskému zamíříme nejsnáze lesní cestou od
„Mlejnků“ a záhy ocitneme se před mělkou, táhlou prohlubní. To
je prstí i spadem zaplněný někdejší hradní příkop, jímž byla protknuta Dykova skála, údajně do šířky i značné hloubky.
Doba založení hradu se z nedostatku bližších údajů přičítá
Heníkovi z Valdštejna již v roce 1354. V létech pozdějších, kdy
prokazatelně hrad již stál, uváděn je roku 1369 na panství vysockém pan Jindřich, přezdívaný „Nístějka“ a jím stále dominuje zde
prvotní a zakládající rod valdštejnský. Nad příkopem se pnula štítová zděná hradba se vstupní brankou lomeného oblouku, z jejíž
konstrukce spuštěn zdvihutý most, umožňující překlenutí příkopu
a vstup do předhradí. Ten procházel směrem k věži úzkým koridorem, oboustranně obezděným, pod strážním dohledem z věže.
Za věží stávalo jednoduché roubené stavení na vyšší zděné základně, určené pro strážné. Prostora předhradí na Nístějce byla
samostatným uzavřeným celkem, sice méně výstavným, zato důkladně pevnostním, - na to byl kladen prvořadý zřetel. Do tohoto
prostoru nelze zařazovat stavení výslovně hospodářské podstaty
a lze se důvodně domnívat, že na hradě, pokud na plošině u zadního traktu stávaly, začleněny byly spíše jako sklady, nic více.
Každý hrad míval, a u Nístějky nemohla být též výjimka, svůj dvůr
poplužní, který jej opatřoval základními potravinami a čerstvými
produkty. Dále to byly vesnice ke hradu poddanské, které odváděly deputátní podíly v obilí, jatečném dobytku, které se na hradě
shromažďovaly. U zadní skaliny předhradní úsek končil a záměrně
se zúžoval. Stopa po brance naznačovala vstup k hornímu paláci.
Celý dnes volný prostor mezi skalami byl zahrazen a další postup
k němu byl pomocí zřejmě výtažného schodiště, které ovládáno
bylo a střeženo ze srubu. Zcela nahoře byly pro pěší spojovací
lávky a můstky.
Palác Nístějky byl kamenný s okny obloženými ostěním a ozdobnou armaturou. Dle nálezů měl již vytápění kachlovými kamny.
Byl nevysoký, pouze střecha byla hrotitá. Měl rozsáhlé podzemí se
sklepením, v němž přechovávány zásoby a hlavně sudy vína. Trhlina ve skále, která byla v minulosti od spodku průhledná, sloužila k
odvětrávání, nic více, ani méně. Mínění jako možné skladiště obilí
je zcela iluzorní. Palác měl hlavní rytířský sál a něco příbytků pro
rodinu pána. I zde patrná byla skromná výstavnost a spíše snaha po bezpečnosti. Tolik k mému letitému výzkumu a poznatků.
Ostatní odpovědi skryty jsou v podzemí a hlavně na nepřístupné
stěně nad řekou, kde jednou při myslivecké léči zaběhli se lovečtí
dva jezevčíci a už je nikdo více nespatřil.
Josef Fait

ROZ P IS S T O M AT O L O G ICK É P OHO T OVOS T N Í S L U Ž B Y
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátky od 8. 00 – 12. 00 hodin
Srpen 2011
20. 8. – 21. 8.
27. 8. – 28. 8.

MUDr. Karel Král
MUDr. Irena Štilcová

Komenského 2, Jilemnice
Pošepného 263, Jilemnice

tel. 481 545 621
tel. 481 545 556

MUDr. Petr Hnátek
MUDr. Jan Chovančík
MUDr. Luděk Šubert
MUDr. Richard Štejfa
MUDr. Dagmar Cejnarová

Příšovice 185, Příšovice
5. května 980, Turnov
Markova 8, Turnov
5. května 521, Turnov
5. května 521, Turnov

tel. 482 728 390
tel. 481 322 491
tel. 481 325 566
tel. 481 325 187
tel. 481 324 573

MUDr. Renata Holasová
MUDr. Marta Jagiellová
MUDr. Eva Preislerová
MUDr. Hana Mrenicová
MUDr. Jaroslav Hošek
MUDr. Marie Štejfová

Bezručova 788, Turnov
5. května 64, Turnov
5. května 64, Turnov
5. května 521, Turnov
Rovensko pod Tr. 219
Přepeřská 120, Turnov

tel. 481 320 055
tel. 481 324 833
tel. 481 324 429
tel. 481 323 123
tel. 481 382 372
tel. 481 324 956

Září 2011
3. – 4.9.
10. – 11.9.
17. – 18.9.
24. – 25.9.
28.9.

Říjen 2011
1. –2.10.
8. – 9.10.
15. – 16.10.
22. – 23.10.
28.10.
29.10. –30.10.

V případě potřeby aktuální informace zjistíte na webových stránkách Libereckého kraje http://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/page911/SemilyJilemniceTurnov
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Kulturní servis
Město Rokytnice nad
Jizerou vás zve na:
Slavnostní zakončení akce
Čistá Jizera – v sobotu 17.
9. 2011 od 13.00 do 22.00
hodin, na Dolním náměstí v
Rokytnici nad Jizerou
V rámci programu připravujeme:
• Odpolední zábavný program pro děti
• Prezentaci akce Čistá Jizera v Rokytnici
nad Jizerou
• Vystoupení několika hudebních skupin
(účast potvrdila např. Bára Zemanová –
známá z III. řady Superstar, nebo rocková
skupina MATAHARI)
• Ohňostroj
• Občerstvení zajištěno
Bližší informace a podrobný program sledujte na vývěsních deskách nebo webových
stránkách Města.
Tato akce je pořádána jako poděkování
občanům Města Rokytnice nad Jizerou za
jejich pochopení a trpělivost při realizaci
akce Čistá Jizera v Rokytnici nad Jizerou.
Je konána zejména za finančního přispění
dodavatele stavby, kterým je spol. EUROVIA
CS, a.s., a rovněž ve spolupráci s Vodohospodářským sdružením Turnov.

Podzim plný kulturních
událostí...
… odstartujeme návštěvou Divadla
v Řeznické, a to v pátek 9. září 2011. Vybrali jsme divadelní hru Římské noci Franca
D´Alessandra o přátelství Tennessee Williamse (Oldřich Vízner) a Anny Magniani (Simona Stašová).
Cena za vstupenku a jízdenku je 600,Kč. Odjíždíme v 16:00 hodin z autobusového
nádraží v Rokytnici nad Jizerou, směr Jablonec, Vysoké, Semily. Bližší informace na
účtárně Městského úřadu v Rokytnici nad Jizerou – Blanka Kučerová, tel.: 481 549 321.

Apropo v září
Říkáte si, že máte jasno ve svých „srdečních záležitostech“!? O tom, jaké je
to být lékařem, kardiochirurgem, sportovcem „hobbíkem“ a milovníkem přírody nám
v pondělí 26. září 2011 přijede popovídat
prof. MUDr. Jan PIRK, DrSc. Přednáška proběhne v prostorách Kulturního domu v Rokytnici nad Jizerou od 17:30 hodin. Vstupné
bude dobrovolné.
Vaše BlanKa

Rokytnická pouť – ve
dnech 1. – 2. října 2011 na
centrálních parkovištích
v Horní Rokytnici
• Na sobotu 1. října 2011 připravujeme
doprovodný hudební a zábavný program
(bude zveřejněno na vývěsních plochách
a na webových stránkách města),
• Rokytnická pouť je v letošním roce pořádána v rámci projektu „Rokytnice nad
Jizerou a Wojcieszów – města – která se
veselí“, a je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA.

Ostatní akce:
27. 8. 2011 – Nazdar Léto!
• 2. ročník open-air festivalu, areál Horní
Domky – U Udatných
• začátek od 16.00 hodin, vstup: 99,- Kč
• Zahrají: Dukla Vozovna, Kohout plaší smrt, VEVÝVOJI!, VHS, Twisted ROD,
Dlouhej tah

Akce v okolí
• 19. – 21.8.2011 – Letní slavnost Eurion
2011 na Smržovce
• 27.8.2011 – Krakonošův festival dechových hudeb, od 13.00 hodin U Hájenky
v Jablonci nad Jizerou
• 27.8.2011 – MOTOFEST 2011, areál Městský dvůr Jablonec nad Jizerou, od 9.00 hodin (motorky, vojenská technika, offroad,
rocková muzika a spousta dalšího)
• 7.10.-15.10.2011 – Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou
(blíže na www.kdpvysoke.cz)

SD Jilm, Jilemnice:
• 15.9.2011 – DS Tyl Železný Brod: István
Örkény – Kočičí hra, od 19.30 hodin
• 18.9.2011 – Divadlo ANFAS Praha: Malované písničky, pro děti od 3 let, od 14.30
hodin
• 22.9.2011 – Putování za divokou zvěří
jižní Afriky, od 18.00 hodin
• 27.9.2011 – Tradiční koncert k poctě
sv. Václava – Václav Mlejnek – akordeon,
od 19.00 hodin, sloupová síň sále čp. 1
v Jilemnici (pivovar)
• 15.10.2011 – Za písničkou do pivovaru
– sloupový sál, od 19.00 hodin, taneční
večer
• 16.10.2011 – DS Svatopluk Benešov –
Líný Honza, pohádka pro děti, od 14.30
hodin
• 19.10.2011 – Divadelní společnost Artur Praha – Dívčí válka, od 19.30 hodin
• 25.10.2011 – Ivo Jahelka a Miroslav Paleček, od 19.30 hodin
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Městské KINO
Jablonec nad Jizerou
SRPEN / ZÁŘÍ 2011

sobota 20.8. v 19.45 h.

PAUL
Americká širokoúhlá komedie (104 min.).
Hrají: Simon Pegg, Nick Frost, Seth Rogen,
Kristen Wiig, Jason Bateman, Sigourney
Weaver. Vstupné 60,- Kč, přístupný (12).

středa 24.8. v 19.45 h.

X-MEN: První třída
Americké širokoúhlé akční sci-fi (132 min.).
Hrají: James McAvoy, Michael Fassbender,
Jennifer Lawrence, Kevin Bacon. Vstupné
60- Kč, přístupný (12).

sobota 27.8. v 19.45 h.

VODA PRO SLONY
Americký širokoúhlý romantický příběh (120
min.). Hrají: Reese Witherspoon, Robert
Pattinson, Christoph Waltz, Paul Schneider,
Hal Holbrook, Mark Povinelli, Richard Brake. Vstupné 60,- Kč, přístupný (12).

středa 31.8. v 19.45 h.

JANA EYROVÁ
Americká romantické drama (115 min.).
Hrají: Mia Wasikowska, Michael Fassbender,
Jamie Bell, Judi Dench. Vstupné 60,- Kč,
přístupný (12).

sobota 3.9. v 19.45 h.

ZKAŽENÁ ÚČA
Americká komedie (92 min.). Hrají: Cameron Diaz (Elizabeth Halsey), Justin Timberlake (Scott Delacorte), Lucy Punch (Amy
Squirrel), John Michael Higgins (ředitel Wally Snur), Jason Segel (Russell Gettis). Vstupné 65,- Kč, přístupný (12).

středa 7.9. v 18.00 h.

ŠMOULOVÉ
Americká animovaná komedie v českém
znění (102 min.). Vstupné 70,- Kč, přístupný.

sobota 10.9. v 18.00 h.

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – část 2
Americký širokoúhlý velkofilm v českém znění (130 min.). Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Helena Bonham
Carter, Jim Broadbent, Robbie Coltrane,
Warwick Davis, Tom Felton, Ralph Fiennes,
Michael Gambon, Ciarán Hinds, John Hurt,
Jason Isaacs, Matthew Lewis, Gary Oldman,
Alan Rickman, Maggie Smith, David Thewlis, Emma Thompson, Julie Walters a Bonnie
Wright. Vstupné 65,- Kč, přístupný.
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

Nové knihy v Městské knihovně na červenec a srpen
Romány pro ženy:
• Francková – Nevěrně tvá. Nevinná
• Opplová – Klára vstává
• Gillerová – Miluj mě navždy
• Steel – Světla jihu
• Black – Druhá šance
• Mazeti – Chlápek od vedlejšího hrobu
• Laureen – Tauranga, můj osud
• Hill – Kavárna na hlavní třídě
• McKinley – Neúprosný žár
• Civade – Lanýže
Povídky, fejetony:
• Fulghum – Věčná dobrodružství kapitána Školky
• Jogheeová – Nejlepší přítel člověka je
mol

• Barry – Dospěju, až umřu
• Dvořáková – Milovníci historie
• Williams – Osm smrtelnic posedlých

• Kallentoft – Zimní oběti
• Moravcová – Pastičky rozumu
• Pospíšilová – Prach, popel a dým

Autobiografie, deníky:
• Oufkir – Vězenkyně
• Gilbert– V dobrém i ve zlém
• Fousek – Deník starého muže
• Viewegh – Další báječný rok

Historické a válečné romány:
• Vondruška – Klášterní madrigal
• Šulc – Operace Stonewall
• MacLean – Bez šance. Zastřelili anděla
• Kalenda - Despota

Napětí, detektivky:
• Stevens – Stále nezvěstná
• Nesbo - Nemesis
• French – Podoba
• Doetsch –Zloděj víry
• Läckberg – Kazatel
• Harris – Vražda na Den otců

Knihovna o prázdninách –
srpen:

Poudačka
ŠÁBORY
Enu, to už je jennou jistý, že na nás tá mercha smert čká
na všechny. V Nedomínku umřel starej Votoček. Celá přízeň
to vobrečela. Voči se vorosily i jeho zítoj a to byl chlap jak
hora, tverdej jak vodzemič. Zasella rada, kdy jako starýho
pochovaj.
Funus měl bejť v Jablonci. Všichni byli za jenno. Jen zíta se
vošíval vod ucha k uchu. „Co se ti ,Vinco, děje? Máš blechy?“
„Blechy né, ale nemam žánný šábory.“ Měl praudu, celej život šámal bos, v zejmě měl pačmáky začúchovaný. „Ale tak
mý ti ňáký vydlužíme.“ „To těžko sedmaštyrycítky v Bratrouchouje žánnej nemá.“
Co tejdě? Babo raď a dědku hrej. Nechali to na něm, ať si
ňák poradí.
Vinca byl fištrón, vymutýroval jak by si moh pomoc. Baračištětem zasmerděl klih. Venca vzal krabici a tříhal a tříhal….
Šůty slepil a natřel ajzenlakem. No, co bych poudal blejskaly
se jak nový vod Báti. Pruboval v nich krůčnouť…. Sjete diu se
vono to šlo! Dlouho v nich nepobyl, musil je šetřiť na funousek.
Došlo na den. Lidi se sešli u Jablonecký márnice, aby dali
poslenní křížek dědoj, strejcoj, tchánoj, tátoj… na čelo. Muziky spustily: „Vý zelený hájové“. A lidi šámali ke hrobu. Vinca
ve zbrusu novejch lakýrkách a přízeň ho chválila, že dyž se
chce, všechno de.
Čert ale nikdy nespí a žánnou nekalotu si ujiť nenechá. Starej eště nebyl ve hrobě a spustil přepraseckej hrejk. Všichni
měli šůty, jen jeden stál nad hrobem bosej!
Míra Jon

Otevřeno bude v těchto termínech:
1. 8. - 4. 8. (čtvrtek pouze dopoledne)
29.8. – 31.8.

Recepty
Květák smažený v sýrovém těstíčku
Květák, 2 vejce,1 dcl mléka, 50g hladké mouky, 100g strouhaného sýra, sůl, olej na smažení.
Žloutky rozšleháme s moukou, strouhaným sýrem, solí a lžící oleje, lehce vmícháme sníh z bílků. Uvařené růžičky květáku namáčíme v sýrovém těstíčku a smažíme po všech stranách dorůžova.

Tvarohový koláč
Těsto: 250 g hladké mouky, 80 g práškového cukru, 150 g másla
(Hery),1/2 prášku do pečiva, 1 vanilkový cukr, 1 vejce,špetka soli.
Vypracujeme, namačkáme na plech – zvýšit okraje.
Nádivka: 1/2 l mléka, 1/2 kg tvarohu, 1 vanilkový cukr, 1 vanilkový puding, 1 vejce, 3 lžíce oleje, 250 g práškového cukru. Rozmixujeme, nalejeme na těsto. Pečeme zvolna.

Děkuji všem, kteří se dne 5. 8. 2011 přišli
rozloučit s mým synem, bratrem mých dětí,
milujícím otcem svých synů a manželem

Zdislavem Řehořkem.
Děkujeme za květiny a všechny projevy
soustrasti, kterými jste se snažili zmírnit
náš zármutek.
Matka, sourozenci a kamarád Milda
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38. ročník Setkání Rokytnic ČR

Ve dnech 24. - 26.6 2011 se v Rokytnici nad Vlárou konal 38.
ročník Setkání Rokytnic ČR. Zázemí celého turnaje bylo na fotbalovém hřišti, kde bylo zároveň zajištěno ubytování. Atmosféra
byla jako vždy po celou dobu výborná. Počasí přálo. Organizaci
celého turnaje zvládla pořádající obec spolu s fotbalisty, hasiči
a stolními tenisty na výbornou. Již tradičně se v rámci setkání konal turnaj fotbalových týmů, soutěž hasičských družstev v požárním útoku a štafetě 4× 100m a turnaj ve stolním tenise. Letošní
ročník byl pro Jizeru velmi úspěšný. Oba putovní poháry, Fotbalový i Hasičský, putovaly letos do Rokytnice nad Jizerou. Příští
ročník se bude konat v Rokytnici v Orlických horách.

Výsledky 38. ročníku fotbalového turnaje:
První zápas ve skupině:
Jizera : 1. FC Orlické hory
5:2
(branky: Braun 2, Martínek 2, Kuřina)
Druhý zápas ve skupině:
Jizera : Přerov			
4:3
(branky: Braun 2, Martínek, Červinka)
Finálový zápas:
Zápas po remíze v normální hrací době musely rozhodovat penalty. Všichni naši borci dali, a tak jsme se mohli radovat z vítězství.
Jizera : Rokytná			
2:1
(branky: Volf , penalty kopali a proměnili: Braun, Patočka, Hanko,
Martínek, Brož)
Výsledné pořadí:
1. Rokytnice nad Jizerou
2. Rokytnice nad Rokytnou
3. Rokytnice nad Vlárou
4. Rokytnice u Přerova
5. – 6. 1.FC Rokytnice v Orlických horách
UNION Rokytnice v Orlických horách
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Výsledky 7. ročníku soutěží
sborů dobrovolných hasičů:

1. Semifinále:
Rokytná „A“ – Vlára „A“

1. Rokytnice nad Jizerou
2. Rokytnice u Přerova
3. Rokytnice nad Vlárou
4. Rokytnice nad Rokytnou
5. Rokytnice v Orlických horách

2. Semifinále:
Jizera „A“ – Jizera „B“
5 : 0 (Zuzánková 2, Pfeifer 2,
			
Nesvadba 1)
O 3. místo:
Jizera „B“ – Vlára „A“

Výsledky 7. ročníku turnaje ve stolním tenisu:
Skupina „A“:
Jizera „B“ - Rokytná „A“ 1 : 5
Rokytná „C“ 5 : 1
			
Vlára „B“
5:2
			

(Erbanová 1)
(Erbanová 2, Machačka 2,
Erban 1)
(Janoušek 3, Erbanová 1,
Machačka 1)

Skupina „B“:
Jizera „A“ – Rokytná „B“ 5 : 2
			
Vlára „A“
5:1
			
Vlára „C“
5:0
			

(Nesvatba 3, Zuzánková 1,
Pfeifer 1)
(Zuzánková 2, Nesvatba 2,
Pfeifer 1)
(Zuzánková 2, Nesvatba 2,
Pfeifer 1)

5:3

1 : 5 (Machačka 1)

Finále:
Jizera „A“ – Rokytná „A“ 2 : 5 (Nesvatba 1, Pfeifer 1)
Konečné pořadí:
1. Rokytnice nad Rokytnou „A“
2. Rokytnice nad Jizerou „A“
3. Rokytnice nad Vlárou „A“
4. Rokytnice nad Jizerou „B“
5. Rokytnice nad Rokytnou „B“
6. Rokytnice nad Vlárou „B“
7. Rokytnice nad Rokytnou „C“
8. Rokytnice nad Vlárou „C“

Děkuji všem zúčastněným
za vzornou reprezentaci našeho města.
Ing. Petr Matyáš – starosta

Rekonstrukce kuželny

V červenci proběhla na naší kuželně kompletní rekonstrukce drah. Byla provedena firmou Reiner Rost z Německa. Celá
akce trvala pouze týden, když bourací práce provedené členy
našeho oddílu trvaly dva dny, a během pěti dnů jsme již mohli
provést zkušební hody. Je to momentálně nejnovější technologie, kde se již nehraje na saduritovém povrchu, ale na deskách. Je to pro nás o trochu těžší, neboť deskové dráhy jsou
citlivé a každá chyba se okamžitě projeví na výsledku hodu.
Celá kuželna je i vymalovaná a barvy byly zvoleny tak, aby
to, jak se, říká „lahodilo oku“. No ostatně přijďte se podívat,
přijďte si to zkusit!!!
Pro hráče Rokytnické neregistrované ligy chceme připomenout, že se blíží 14. ročník této soutěže a zájemci už se můžou hlásit na adrese s.hartych@seznam.cz nebo zd-novotny@
seznam.cz.
S pozdravem ROHU ZDAR Z.N.
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Informace z klubu Masters

Vážení sportovní přátelé.

Výprava do USA bude doplněna o členy realizačního týmu.

Závodní sezona 2010 / 2011 byla pro závodníky klubu Masters ve sjezdovém lyžování velice úspěšná. Závodníci v uvedené
sezoně získali několik titulů mistra České republiky, ve Světovém
poháru získali na 14 medailí a Ing. Vladimíra Krejčí v celkovém
hodnocení Světového poháru obsadila druhé místo a obdržela křišťálový globus.
Proto chci všem závodníkům poděkovat za dobrou reprezentaci
TJ Spartak, města Rokytnice nad Jizerou i České republiky.

Věřím, že pro závodníky kubu Master bude tato sezona
úspěšná a budou dobře reprezentovat TJ Spartak Rokytnice
nad Jizerou i Českou republiku.
Přeji všem závodníkům klubu Masters pevné zdraví a hodně
sportovních úspěchů.
Vladimír Málek

předseda klubu Masters

Sezona 2011 / 2012 bude pro závodníky i členy výboru klubu
Masters velice náročná. Prioritou pro nastávající sezonu je uspořádání 4. ročníku Fis závodu v obřím slalomu Masters – Memoriálu Dr. Jana Vedrala - v termínu 4.2.2012 a hned následně v termínu 5.2.2012 1. ročník Fis slalomu Masters ČR.
Oba dva závody se pojedou pod záštitou předsedy Českého
olympijského výboru MUDr. Milana Jiráska, hejtmana Libereckého
kraje Mgr. Stanislava Eichlera a starosty Města Rokytnice nad Jizerou Ing. Petra Matyáše.
Očekávám, že se těchto závodů zúčastní i závodníci ze zahraničí, a to Německa, Rakouska, Itálie, Francie, Slovenska, Polska
a dalších zemí.
Těmito závody pro závodníky Masters sezona nekončí. Budou
startovat jak k v závodech českého poháru, tak i světového poháru.
Vrcholem sezony bude ve dnech 24.3 – 2.4.2012 Fis mistrovství světa Masters, které se bude konat v USA – Kalifornia
– Mammoth Mountain. Mistrovství světa se zúčastní 16 závodníků
klubu Masters. Jsou to:
Babička Pavel
Dědeček Roman
Jirman Jiří
Krejčí Jan
Nechanický Jaroslav
Udatný Petr

Bičák Tomáš
Horna Lukáš
Jon Milan
Málek Jindřich
Samohel Jan st.

Čermák Jan
Hornová Renata
Krejčí Vladimíra
Málek Vladimír
Samohel Jan ml.

Vladimíra Krejčí a Křišťálový globus
za 2. místo v celkovém honocení světového poháru 2010/2011
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TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou - lyžařský oddíl
ve spolupráci s Klubem Masters
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou pořádá

4. 2. 2012

TJ SPARTAK

ROKYTNICE NAD JIZEROU
STŘEDISKO ZIMNÍCH SPORTŮ

4. ročník

MEMORIÁL

Dr. Jana Vedrala

FIS závod v obřím slalomu – MASTERS ČR,

který se koná pod záštitou předsedy Českého olympijského výboru MUDr. Milana Jiráska,
hejtmana Libereckého kraje Mgr. Stanislava Eichlera
a starosty Města Rokytnice nad Jizerou Ing. Petra Matyáše.

Skiareál Horní Domky – slalomový svah
Start prvního závodníka v 9 hodin.
Závodů se zúčastní bývalí reprezentanti Československé republiky, mistři sportu,
závodníci z České republiky, ze Slovenska, Polska a Německa.
Informace – Vladimír Málek (tel.: +420 603 828 342)
Přihlášky – tel.: +420 481 523 627, martina.holubcova@skiareal-rokytnice.cz
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VÝZKUMNÝ ÚSTAV

TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou - lyžařský oddíl
TJ SPARTAK

ve spolupráci s Klubem Masters TJ Spartak
Rokytnice nad Jizerou pořádá

ROKYTNICE NAD JIZEROU
STŘEDISKO ZIMNÍCH SPORTŮ

5. 2. 2012
1. ročník

FIS SLALOM
MASTERS ČR

který se koná pod záštitou předsedy Českého olympijského výboru MUDr. Milana Jiráska,
hejtmana Libereckého kraje Mgr. Stanislava Eichlera
a starosty Města Rokytnice nad Jizerou Ing. Petra Matyáše.

Skiareál Horní Domky – slalomový svah
Start prvního závodníka v 9 hodin.
Závodů se zúčastní bývalí reprezentanti Československé republiky, mistři sportu,
závodníci z České republiky, ze Slovenska, Polska a Německa.
Informace – Vladimír Málek (tel.: +420 603 828 342)
Přihlášky – tel.: +420 481 523 627, martina.holubcova@skiareal-rokytnice.cz
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VÝZKUMNÝ ÚSTAV

Závodníci SKI KLUBU MASTERS

TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou

Vladimír Málek

Milan Jon

předseda klubu Masters

trenér klubu Masters

Roman Dědeček

Vladimíra Krejčí

Tomáš Bičák

Jan Krejčí

Jindřich Málek

Jan Samohel ml.

Renata Hornová

Jiří Prousek

Jan Čermák

Lukáš Horna

Jiří Jirman

Petr Udatný

Jaroslav Nechanický

Jan Samohel st.

ZEMEX

SPOL. S R. O.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV
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Rokytnický zpravodaj vydává MěÚ Rokytnice nad Jizerou, Horní 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Příspěvky shromažďuje sekretariát starosty. Informace a inzerce na
tel.: 481 549 319, e - mail: mesto@mesto-rokytnice.cz. Názory vyjádřené v článcích-se20
nemusí
- shodovat s názorem redakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 23. 9. 2011.

