Dne 17. 9. 2011 na Dolním náměstí proběhlo Slavnostní zakončení akce Čistá Jizera II v Rokytnici nad Jizerou. Celá slavnost se
velice vydařila a měla velmi vysokou návštěvnost. K tomu určitě
přispělo i pěkné počasí, které vydrželo celý den. Děti mohly celé odpoledne zdarma využít velký skákací hrad Disneyland, občerstvit se
barevnými limonádami v dětském baru Veolia nebo si zasoutěžit na
trávníku, kde pro ně byly přichystané pěkné ceny. Pro všechny bylo
připraveno občerstvení za velmi výhodné ceny a hudební program.
Nejdříve vystoupily oddíly mažoretek z místního Domu dětí a mládeže Pod střechou, následovala country skupina NABOSO a poté
proběhlo slavnostní zakončení akce Čistá Jizera II ze strany starosty
města a předsedy Rady Vodohospodářského sdružení Turnov a dalších zástupců partnerů a hostů. Následovalo vystoupení Báry Zemanové a její kapely, které nakonec začalo o více jak hodinu déle, kvůli
problémům s dopravou. Celou slavnost završilo vystoupení pražské

rockové skupiny Matahari a odpálení slavnostního ohňostroje ve 21.00 hodin.
Slavnostní zakončení bylo ze strany Města Rokytnice nad Jizerou
pořádáno jako poděkování občanům za jejich pochopení a trpělivost při realizaci této rozsáhlé investiční akce. Akce byla konána
zejména za finančního přispění dodavatele stavby, kterým je spol.
EUROVIA CS, a.s. a rovněž ve spolupráci s Vodohospodářským sdružením Turnov.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem
podíleli na spoluorganizaci této akce, zejména zaměstnancům a „přátelům“
Domu dětí a mládeže Pod
střechou za pomoc při vymýšlení a zajištění soutěží
pro děti a za vystoupení
mažoretek, členům Sboru
dobrovolných hasičů Rokytnice nad Jizerou za pomoc při celkové
organizaci akce a zabezpečení občerstvení, zaměstnancům a vedoucímu Drobných služeb města, zástupcům VHS Turnov za instalaci prezentace akce ve fotografiích v obchodních pasáži a za zabezpečení dárků pro děti, zástupcům SČVaK, a. s. za zabezpečení Dne
otevřených dveří na nových vodojemech na Letní a Zimní Straně,
zástupcům spol. EUROVIA CS, a. s. za zajištění ukázek stavebních
strojů a zároveň i všem vystupujícím, řečníkům, hostům, zvukařům,
moderátorovi a dodavatelům souvisejících služeb a atrakcí. V neposlední řadě patří poděkováním všem, kteří se přišli na Slavnostní
zakončení akce Čistá Jizera pobavit, pokoukat nebo jen trochu odpočinout, neboť bez takto hojné účasti našich obyvatel by podobná
akce neměla smysl.

Zprávy

z města
Z jednání rady města
• Na základě místního šetření dne 11. 8. 2011 bylo zjištěno, že
v areálu MŠ čp. 210 v Dolní Rokytnici se na severní straně zahrady nachází 26 vzrostlých stromů. Ze strany ředitelky školky byla
věc konzultována i s odbornou osobou, kácení bylo doporučeno
z důvodu prosvětlení stávající zelené hradby a dále z důvodu bezpečnosti dětí a ochrany majetku. Stromy jsou zdravé, ale časté
poryvy větrů přinášejí riziko jejich vyvrácení. Ke kácení byly vybrány největší stromy – 4 ks smrků ztepilých o obvodu kmene ve
výšce 130 cm nad zemí 175 cm, 180 cm, 156 cm, 147 cm a 3 ks
břízy bělokoré o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí 100
cm, 104 cm a 147 cm, dle přiloženého zákresu.

Rada města schválila:
• Záměr kácení 7 stromů v areálu MŠ Dolní Rokytnice čp. 210,
512 44 Rokytnice nad Jizerou a pověřuje pracovnici správy majetku Ing. Sajdlovou podáním žádosti o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les na příslušný odbor Správy KRNAP ve Vrchlabí.
• Zadání zakázky „Demolice přístřešku kotelny u objektu Drobných
služeb (archiv) v Rokytnici nad Jizerou“ firmě H&N&H spol. s.r.o.,
514 01 Jilemnice – Hrabačov, IČ: 25056021 za nabídkovou cenu
119 093,- vč. DPH.
• Zadání zakázky „Oprava střešních žlabů a svodů na objektech ZŠ
Horní a hasičské zbrojnice v Rokytnici n. J.“ firmě Střechy Čermák, Lomnice nad Popelkou za cenu – ZŠ Horní – cena celkem
60.000,- vč. DPH, hasičská zbrojnice – cena celkem 21.823,- Kč
vč. DPH.
• Uzavření dodatku ke smlouvě č. 46/2011 na „Statické zajištění
a oprava poruch v objektu služebny městské policie + vybudování šaten v budově ZŠ (DR) v Rokytnici nad Jizerou“ se stavební
firmou Janda, s.r.o., Jablonec nad Jizerou.
• Poskytnutí finančního příspěvku v celkové výši 2.500,- Kč na akci
pro děti a mládež v poskytování první pomoci, pořádanou Oblastním spolkem Českého červeného kříže Jablonec nad Jizerou
na horském hotelu Stráž Jablonec nad Jizerou.
• Pronájem pozemku ppč. 1273/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou panu Vladimíru Neubergovi, ROSA market, Kroměříž za
účelem umístění dvou venkovních záchodků TOI TOI s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční
výpovědní lhůtou a s nájemným ve výši 20,- Kč/m2 a měsíc. Požadavek byl vznesen v souvislosti s umístěním prodejního stánku,
který chce ROSA market umístit na svém pozemku.
• Termín II. týdne v roce 2011 pro bezplatné odkládání nebezpečných a velkoobjemových odpadů ve Sběrném dvoře Rokytnice
nad Jizerou v termínu od 19. 10. 2011 do 23. 10. 2011.
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Zprávy z Městského úřadu
Termín pro odkládání nebezpečného
a velkoobjemového odpadu v rámci
místního poplatku
Rada města Rokytnice nad Jizerou na svém jednání dne
12. září 2011 v souladu se článkem 3 odst. 5 Obecně závazné
vyhlášky města Rokytnice nad Jizerou č. 3/2006 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem stanovila termín pro
odkládání nebezpečných složek odpadu a velkoobjemového
odpadu v rámci uhrazeného místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve Sběrném dvoře v Rokytnici
nad Jizerou:
• Termín: 19. do 23. října 2011 (tj. všechny tyto dny, středa až
neděle)
• Provozní doba: vždy od 13 do 18 hodin

Město Rokytnice nad Jizerou
pořádá ve dnech 10. a 11. listopadu 2011
(čtvrtek – pátek)
od 9 do 16 hodin v garážích za základní školou
v Dolní Rokytnici nad Jizerou

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

STARÉHO NEPOTŘEBNÉHO TEXTILU
(oblečení pro dospělé i děti, lůžkoviny, záclony, závěsy, atd.)
Čisté, neroztrhané oblečení a ostatní textilie
– přineste v krabici nebo igelitovém pytli.

Informace pro pacienty
MUDr. Soukupové
Od 1. září 2011 se pacienti objednávají
k vyšetření na určitou hodinu.
Pokud objednáni nebudou, budou ošetřeni až po objednaných pacientech. V případě nutnosti urgentního ošetření určí
pořadí LÉKAŘ.
Věříme, po zkušenostech z Harrachova, že dojde ke zkrácení
čekací doby v čekárně a tím i ke zrychlení ošetření pacientů.
MUDr. Olga Soukupová
lékařská praxe pro děti, dorost a dospělé
Rokytnice nad Jizerou, Telefon: +420 734 558 246
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Čistá Jizera se loučila v Rokytnici
Ve velkém stylu se s projektem Čistá Jizera rozloučili v sobotu 17.
září v Rokytnici nad Jizerou. Náměstí zaplněné lidmi, stánky s občerstvením za dotovanou cenu, atrakce a soutěže pro děti. A k tomu
ještě vystoupení zpěvačky Báry Zemanové, známé ze soutěže SuperStar a večerní ohňostroj. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří se
na projektu Čistá Jizera v Rokytnici podíleli. Od stavebních firem po
investora, kterým bylo Vodohospodářské sdružení Turnov. Když jsme
v roce 2004 k tomuto sdružení přistupovali, měl tento krok řadu odpůrců, protože nikdo nevěřil, že se podaří sehnat peníze a postavit
kanalizaci a vodovod i v zapadlých částech našeho města,“ uvedl
při slavnostním ukončení prací starosta Rokytnice nad Jizerou Petr
Matyáš. Podle něho by malé město nikdy nemohlo samo realizovat
podobnou náročnou akci, a to nejen z pohledu finančního, ale i provozního a odborného.

Slavnostní zakončení v Rokytnici nad Jizerou 17. 9. 2011
zleva: Pavel Jiroušek, Petr Matyáš, Andrea Bímová, Petr Skokan a Milan Hejduk

Náročnost prací v horském městě připouští i předseda Vodohospodářského sdružení Turnov Milan Hejduk. „Zatímco třeba v Turnově se pracovalo i v zimě, zde je to možné jen od května do října,
víc vám klimatické podmínky neumožní. Rokytnice má svá specifika v podobě velmi úzkých uliček. V některých místech nebylo ani
možné občanům nabídnout objízdné trasy. Bylo to tedy o trpělivosti,
snahy se domluvit a o toleranci. Za to všem obyvatelům Rokytnice moc děkuji. Výsledkem jsou nejen nové kanalizační a vodovodní
řady, ale i nové povrchy komunikací, které budou sloužit místním
i návštěvníkům města další desetiletí,“ shrnul Hejduk. Podle něho
v Rokytnici zbývá realizovat opravu hlavní průjezdní komunikace,
což bude odvislé hlavně od jejího správce, kterým je Liberecký kraj.
Pro liberecký závod firmy Eurovia CS, a. s., byla stavba v Rokytnici
nad Jizerou v posledních třech letech jedna z největších, na kterých
se firma podílela. Zmínil to Pavel Jiroušek, ředitel libereckého závodu. „V horách je podobná stavba vždycky velmi náročná, pracovali jsme v úzkých komunikacích a ve volném terénu s extrémními
sklonovými a geologickými poměry. Museli jsme nasadit poměrně
velké množství lidí i speciální techniky. Přesto se nám práce podařilo
dokončit ve sjednaném termínu a za původně odsoutěženou cenu,“
uzavřel Jiroušek.
Přítomný poslanec Parlamentu Českého republiky Petr Skokan připomněl i další regiony v Libereckém kraji, kde podobné projekty probíhají, ocenil však pracovníky Vodohospodářského sdružení Turnov,
kteří dokázali do regionu přinést formou dotace a podílů obcí dříve
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neuvěřitelnou částku ve výši jedné miliardy korun, což všem pěti
městům okresu Semily umožnilo realizovat dlouho odkládané stavby.
Jak na slavnostním ukončení prací uvedla Andrea Bímová, investiční technik VHS Turnov, konkrétně v Rokytnici nad Jizerou bylo
předmětem stavby výstavba kanalizace v celkové délce 14,6 km
včetně 1,5 km veřejných částí kanalizačních přípojek. Dále potom
výstavba vodovodu v celkové délce 11 km, včetně 900 m veřejných
částí vodovodních přípojek. V rámci akce byla realizována také výstavba dvou nových vodojemů v Dolní Rokytnici na Letní a Zimní
Straně. Součástí stavby byla rekonstrukce pěti stávajících mostů,
výstavba jedné opěrné zdi a přeložky stávajících inženýrských sítí.
Při stavbě byly ve většině případů obnoveny povrchy dotčených komunikací v celé šíři.
Stavba zasáhla většinu lokalit ve městě. Probíhala v Dolní Rokytnici na Letní Straně, na Zimní Straně, v okolí radnice, v Horní Rokytnici v části Horní Kout, Berlín, nad zdravotním střediskem, v okolí
Eprony a na dalších místech.
Realizací akce byl vytvořen předpoklad pro napojení nových
1727 ekvivalentních obyvatel na kanalizační síť a nových 1090 ekvivalentních obyvatel na vodovodní síť. Generálním dodavatelem
stavby byla firma EUROVIA CS, a.s. Praha, Oblast Čechy východ, závod Liberec. Celkové náklady se vyšplhaly na částku téměř 185 mil.
Kč včetně doprovodných investic.
Projekt Čistá Jizera řeší výstavbu nových a rekonstrukci stávajících kanalizačních řadů, výstavbu nové vodovodní sítě a generální
opravu čistírny odpadních vod v Lomnici nad Popelkou. Vodohospodářské sdružení Turnov na akce Čistá Jizera I (Turnov, Semily, Jilemnice) a Čistá Jizera II (Rokytnice nad Jizerou, Lomnice nad Popelkou)
získalo ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) celkem 540 milionů korun. Jde o největší sumu peněz, která kdy do Pojizeří najednou putovala. Další část potřebných nákladů na stavbu je hrazena
z 300milionového úvěru od České spořitelny, resp. desítek milionů
z rozpočtů jednotlivých měst. Města přispívají opravdu nemalými
částkami. V Turnově je to 79 mil. Kč, v Semilech 59 mil. Kč, v Lomnici
nad Popelkou 61 mil. Kč, v Jilemnici 18 mil. Kč a v Rokytnici nad
Jizerou 38 mil. Kč.
Na území okresu Semily projekt Čistá Jizera zahrnuje celkem 73
kilometrů nových kanalizací a zhruba 15 kilometrů vodovodů. Nově
bude na kanalizaci napojeno 2500 nemovitostí. Časový rozsah prací
je stejný - až na Jilemnici - ve všech městech: zahájení 14. dubna
2009, ukončení 30. září 2011 (v Jilemnici 30. září 2010). Dozor a řízení projektu ve všech pěti městech má na starosti SGS Czech Republic s. r. o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5.
Podrobnosti o celém projektu jsou postupně zveřejňovány na internetových stránkách www.vhsturnov.cz

Na investiční akci se podíleli:
• Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov
• Spolufinancující subjekt: Město Rokytnice nad Jizerou
• Dodavatel stavby: EUROVIA CS, a.s. Praha, Oblast Čechy východ, závod Liberec
• Správce stavby: SGS s.r.o., Praha
• Provozovatel vodovodů a kanalizací: Severočeské vodovody
a kanalizace a.s., Teplice
• Projektant: SYRINX, s.r.o. Praha
• Poskytovatel dotace: EU – Fond soudržnosti
• Správce dotačního programu, poskytovatel části dotace: SFŽP ČR
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Komplexní údaje o projektu
Díky členství ČR v Evropské unii, evropským dotačním programům a implementaci nařízení Evropského hospodářského společenství č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod a č.
86/278/EHS o ochraně životního prostředí při používání splaškových
kanálů, zpracovalo VHS Turnov žádost o poskytnutí dotace na tento
projekt z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu
životní prostředí. Tato nařízení ukládají obcím nad 2000 ekvivalentních obyvatel povinnost vybudovat systémy čištění odpadních vod
a zajistit odstranění emisí dusíku a fosforu v obcích nad 10 000 EO.
Žádost byla podána v roce 2008 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, který je po celou dobu realizace díla správcem
dotačního titulu a rovněž kontrolním orgánem, dohlížejícím na kvalitu realizace díla a použití dotačních prostředků. SFŽP ČR se rovněž
podílí na dotačních prostředcích ve výši do 5% způsobilých výdajů.
Projekt Čistá Jizera řeší výstavbu nových a rekonstrukci stávajících kanalizačních řadů, výstavbu nové vodovodní sítě v Rokytnici
nad Jizerou včetně 2 nových vodojemů a kompletní rekonstrukci
čistírny odpadních vod v Lomnici nad Popelkou. Vodohospodářské
sdružení Turnov na akce Čistá Jizera I (Turnov, Semily, Jilemnice)
a Čistá Jizera II (Rokytnice nad Jizerou, Lomnice nad Popelkou) získalo ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) celkem 540 milionů korun. Jde o největší sumu peněz, která kdy do Pojizeří najednou putovala. Po dohodě starostů a po doplnění stavebních úprav
dalších komunikací do projektu je tu i nemalá spoluúčast ze strany
jednotlivých měst – celkem přibližně 300 mil. Kč. Na území okresu
Semily představuje projekt Čistá Jizera celkem 73 kilometrů nových
kanalizací a zhruba 11 kilometrů nových řadů vodovodů. Nově bude
na kanalizaci napojeno 2500 nemovitostí. Časový rozsah prací je
stejný - až na Jilemnici - ve všech městech: zahájení duben až květen
2009, ukončení 30. září 2011 (v Jilemnici 30. září 2010).

Předmětem stavby byla tedy výstavba kanalizace v celkové délce
14 635,9 m v profilech DN 250 - 300 včetně 1 483,5 m veřejných
částí kanalizačních přípojek, dále výstavba vodovodu v celkové délce 11 144,0 m v profilech DN 80 - 160 včetně 933,0 m veřejných
částí vodovodních přípojek, výstavba 2 nových vodojemů v Dolní
Rokytnici na Letní a Zimní Straně o akumulaci každý 2 × 100 m³,
rekonstrukce čerpací stanice pitné vody v Dolní Rokytnici. Součástí
stavby byla rekonstrukce 5 stávajících mostů, výstavba 1 opěrné zdi,
dále přeložky stávajících inženýrských sítí. Při stavbě byly obnoveny
povrchy dotčených komunikací v celé šíři.

Čistá Jizera II
– město Rokytnice nad Jizerou
Projekt spočíval ve vybudování nových stokových sítí s oddělením splaškových a dešťových vod, včetně napojení na stávající kanalizaci a celého systému odvádění splaškových vod na centrální
ČOV. Dobudování kanalizační sítě pozitivně ovlivnilo provoz stávajícího kanalizačního systému, včetně funkce a účinnosti ČOV, a především zajistilo zlepšení kvality povrchových vod povodí Jizery, což
bylo hlavním účelem projektu Čistá Jizera. Dále byla v Rokytnici nad
Jizerou řešena i kvalita a zásobování pitnou vodou výstavbou vodovodních řadů včetně 2 nových vodojemů a rekonstrukce čerpací
stanice pitné vody.
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Stavba zasáhla většinu lokalit ve městě. Probíhala v Dolní Rokytnici na Letní straně, na Zimní straně, v okolí radnice, v Horní Rokytnici v části Horní Kout, Berlín, nad zdravotním střediskem, v okolí
Eprony,….
Realizací akce byl vytvořen předpoklad pro napojení nových
1727 ekvivalentních obyvatel na kanalizační síť a nových 1090 ekvivalentních obyvatel na vodovodní síť.
Generálním dodavatelem stavby byla firma EUROVIA CS, a.s. Praha, Oblast Čechy východ, závod Liberec.
Smlouva o dílo byla podepsaná s firmou Stavby silnic a železnic,
a. s., následně před zahájením prací došlo ke změně obchodního
názvu této společnosti na EUROVIA CS, a. s.. Dodavatel stavby realizoval část vodovodních a kanalizačních řadů, podílel se na výstavbě vodojemů, rekonstrukci mostů a kompletně prováděl pokládku
asfaltových povrchů.
Tato firma uspěla ve veřejné obchodní soutěži, kde podalo nabídku 14 uchazečů.
Hlavní subdodavateli stavby byly firmy BREX, s.r.o., Liberec
(vodojemy, mosty); JOSTAV, s.r.o., Stráž nad Nisou; Z&D stavby,
s.r.o., Trutnov; 1. JIZERSKOHORSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s.r.o.,
Hodkovice nad Mohelkou; ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol.
s r.o., Turnov; DAMKO ZP, s.r.o., Semily; ROTES, s.r.o., Rokytnice nad
Jizerou; COMATEL, Česká Kamenice; REGAS LIBEREC, s.r.o.
9 – 10/2011
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Projekční příprava stavby probíhala v letech 2005 až 2007, po
schválení žádosti o dotaci se na podzim roku 2008 uskutečnila veřejná obchodní soutěž na dodavatele a v únoru 2009 byla s vybraným
dodavatelem podepsána smlouva o dílo. Samotné stavební práce
byly zahájeny v polovině dubna 2009. Během září 2011 byla celá
stavba dokončena, do konce září bude probíhat předávání stavby
mezi zhotovitelem a investorem, pokračovat bude kontrola celého
díla a odstraňování drobných vad a nedodělků na sítích i na obnovených površích. Smluvní termín ukončení stavby je do 30. 9. 2011.
Na přelomu roku proběhne kolaudace díla a po zimním období
záruční prohlídka s cílem zjistit případné vady na provedených površích a bude zkontrolován stav kanalizací.
Zároveň s realizací jednotlivých kanalizačních stok a vodovodních
řadů byly budovány veřejné části kanalizačních a vodovodních přípojek (ve veřejných pozemcích), které byly spolufinancovány majiteli napojovaných nemovitostí (u kanalizace příspěvek 4.000 Kč,
u vodovodu příspěvek 3.000 Kč).

Po dokončení jednotlivých kanalizačních stok, vodovodních řadů
a přípojek byly ve většině případů v celých šířích vozovek obnoveny
povrchy všech komunikací dotčených stavbou.
V rámci stavby bylo v některých ulicích nutné provést přeložky
stávajících vodovodních řadů či dešťových kanalizací.
Projekt byl financován Evropskou unií – Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, vlastními zdroji investora (VHS Turnov) a ze
zdrojů Města Rokytnice nad Jizerou. Poskytnutá dotace dosáhla
výše 115,069 mil. Kč. Zbývající část ve výši 69,516 mil. Kč byla hrazena z vlastních zdrojů investora – VHS Turnov a Města Rokytnice nad
Jizerou, to se na stavbě kanalizace, vodovodu a komunikace včetně
mostů podílelo částkou 38,449 mil. Kč.
Vzhledem k poloze v KRNAP byl projekt ještě kofinancován
u SFŽP ČR v rámci národních programů.

Přehled investičních nákladů (všechny částky jsou bez DPH):
Základní cena smlouvy o dílo:...............................................................................................................................177 681 213,- Kč
Uzavřené dodatky na větší rozsah realizovaných vodovodů, kanalizací
a prováděných úprav komunikací ve stavbou dotčených ulicích:..............................................................................6 925 207,- Kč
CENA CELKEM:.............................................................................................................................................. 184 606 420,- Kč
Z toho objekty (2× výstavba nových VDJ včetně příjezdových komunikací, 1× rekonstrukce ČS)..................................15,8 mil. Kč
Dalšími náklady byl správce stavby, autorský dozor a archeologický dohled.

Technické údaje stavby (přesná skutečnost délek bude dána geodetickým zaměřením):
Celková délka výstavby kanalizace

Počet veřejných částí kanalizačních přípojek
Počet veřejných částí vodovodních přípojek

14 635,9 m
(z toho je 13 152,4 m kanalizačních řadů a 1 483,5 m veřejných kanalizačních přípojek)
11 144,0 m
(z toho je 10 211,0 m vodovodních řadů a 933,0 m veřejných vodovodních přípojek)
470 ks (včetně doprovodných investic celkem 500 ks)
311 ks (včetně doprovodných investic celkem 420 ks)

Počet nově vybudovaných vodojemů
Počet rekonstruovaných čerpacích stanic pitné vody
Počet rekonstruovaných mostů
Počet realizovaných opěrných zdí

2 ks (každý o akumulaci 2 x 100 m³)
1 ks
5 ks
1 ks

Použité materiály kanalizačních řadů
Použité materiály vodovodních řadů
Předpokl. pro napoj. nových obyvatel na kanalizaci
Předpokl. pro napoj. nových obyvatel na vodovod
Doba výstavby včetně komunikací

PP, PVC, kamenina
PE, LT
1727 EO
1090 EO
2,5 let (30 měsíců)

Celková délka výstavby vodovodu

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátky od 7.30 – 11.30 hodin
Říjen 2011

15. – 16.10.
22. – 23.10.
28.10.
29.10. –30.10.

MUDr. Eva Preislerová
MUDr. Hana Mrenicová
MUDr. Jaroslav Hošek
MUDr. Marie Štejfová

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

tel. 481 324 429
tel. 481 323 123
tel. 481 382 372
tel. 481 324 956

V případě potřeby aktuální informace zjistíte na webových stránkách Libereckého kraje http://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/page911/SemilyJilemniceTurnov
Rokytnický zpravodaj
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Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu
v Rokytnici nad Jizerou o.s.

- partner projektu Rokytnice nad Jizerou – celoroční dovolená
V dubnovém čísle Rokytnického zpravodaje vyšla informace o realizaci projektu Rokytnice nad Jizerou – celoroční dovolená, na který město Rokytnice nad Jizerou získalo dotaci cca 5 mil. Kč v rámci
Regionálního operačního programu Severovýchod – oblast podpory
3.2. - Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu. Jednou z nosných aktivit projektu je přitom tvorba a tisk propagačních materiálů o Rokytnici nad Jizerou.
V rámci projektu by mělo dojít mimo jiné i k aktualizovanému
vydání tzv. „katalogu služeb“, k vytvoření a tisku řady tématických
brožur o Rokytnici nad Jizerou, k vydání orientačního plánku města, tipů na výlet ve formě jednoduchých skládaček a řady dalších
propagačních materiálů. Partnerem tohoto projektu je Sdružení pro
rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou o.s. a členové Sdružení tak získají výhodu v podobě prezentace jimi poskytovaných
služeb a prezentace svých kontaktů v řadě těchto materiálů vydávaných v rámci projektu, jehož realizace bude probíhat i v letech 2012
a 2013. Materiály vydané v rámci projektu pak budou ve spolupráci

se Svazkem měst a obcí Krkonoše prezentovány na významných veletrzích cestovního ruchu u nás i v zahraničí.
Rád bych proto touto cestou vyzval všechny podnikatele v cestovním ruchu, působící v Rokytnici nad Jizerou, zejména pak ubytovatele, aby zvážili své členství v našem Sdružení. Sdružení pro rozvoj
cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou o.s. pomáhá financovat
takové aktivity jako je pronájem technologie panoramatické kamery a vysílání záběrů Rokytnice nad Jizerou v pořadu Panorama na
ČT2, provoz skibusu nebo výstavba naučných a tématických stezek.
Veškeré informace o Sdružení naleznete na webových stránkých
www.rokytnice.com/sdruzeni, Vaše případné dotazy rád zodpovím
na telefonu 481549327.
Staňte se členy Sdružení, získejte výhody pro Vás a Vaše hosty
a pomozte nám financovat aktivity podporující rozvoj cestovního
ruchu v Rokytnici nad Jizerou.
Petr Kadavý – předseda sdružení

Krkonoše – svazek měst a obcí

32 tisíc pasažérů ve druhé polovině
letních prázdnin

ČEZ - síla běžeckého
lyžování v Krkonoších

Svazek Krkonoše zaznamenal během srpna nebývale vysoký počet
přepravených osob v Krkonošských cyklobusech. V historii provozu
veřejných linek je to díky 16 420 cestujícím a 1413 jízdním kolům třetí
místo.
To se podařilo především díky dobré marketingové spolupráci
Svazku měst a obcí Krkonoše s pracovníky krkonošských informačních
center, kteří autobusové linky a tudíž i spojení mezi jednotlivými částmi hor soustavně mezi veřejností popularizují, díky mnohaletým pozitivním zkušenostem těch, kteří už linky vyzkoušeli, s tím, že pomohou
turistům a cykloturistům poznat v jednom dni bez větší námahy další
část Krkonoš, a především i díky příznivému srpnovému počasí.
Koordinátorka projektu, Mirka Chaloupská, k tomu doplnila:
„Jsme velice rádi, že tuto službu návštěvníci Krkonoš využívají. Díky
dobré spolupráci se Správou Krkonošského národního parku se rozšířila možnost cyklistů dojet až na Špindlerovu boudu a na rozcestí U čtyřech pánů v 1. ochranné zóně KRNAP. Cyklobusy mají v Krkonoších
svoji tradici, letos jsme organizovali osmý ročník. Lidé o linkách vědí,
odpovídá jejich potřebám. V srpnu nám Krakonoš poslal slunečné počasí bez velkých veder a to přímo vybízelo k horským cyklistickým výletům a pěším túrám. Proto jsme ve druhé polovině hlavních prázdnin
v součtu zaznamenali téměř 32 tisíc přepravených pasažérů.“
Krkonošské cyklobusy, projekt koordinovaný Svazkem Krkonoše
a spolufinancovaný Královéhradeckým a Libereckým krajem, je bezesporu úspěšnou veřejnou službou, která jde naproti místním lidem
i návštěvníkům nejvyššího českého pohoří.

Krkonošskými lyžařskými areály a některými obcemi upravované bílé stopy propojují krkonošský horský masív nejen z východu
na západ, ale i ze severu na jih. Milovníci běžeckého sportu mají
příležitost poznat jak vrcholové partie, tak níže položená turistická
střediska a jejich zajímavé běžecké terény.
Upravené běžecké tratě usměrňují pohyb v horách s cílem chránit okolní vzácnou přírodu. Nabízí zdravou, příjemnou a bezpečnou
lyžařskou turistiku.
Vzhledem k velké podpoře, které těmto aktivitám věnuje Nadace ČEZ pod názvem „ČEZ – síla běžeckého lyžování v Krkonoších“
i letos projekt Krkonoš – svazku města a obcí „Krkonoše – lyžařský
běžecký ráj“ poslouží tisícům lidí, kteří si oblíbili bílý sport.
Na strojní úpravě tras, v koordinaci krkonošského svazku měst
a obcí, spolupracuje řada lidí, obcí i firem: Skiareál Špindlerův Mlýn
a.s., SKI Pec a.s., MEGA PLUS s.r.o., SKIMU SPORT CENTRUM
Horní Malá Úpa, Ski areál Herlíkovice s.r.o, Sdružení provozovatelů lyžařského vleku Pěnkavčí vrch, Správa KRNAP, obec Strážné,
TJ SVS Krkonoše, Bouda Danielka, Freez s.r.o., Sportovní areál Harrachov a.s., Spartak Rokytnice a.s., TJ Vysoké nad Jizerou, Jaroslav
Weiner – Vítkovice, Služby Vítkovice v Krkonoších s.r.o., Hančův
sportovní klub Benecko, obec Kořenov.		
Technické zajištění kvalitní úpravy lyžařských běžeckých tratí, s ohledem na sněhové a povětrnostní podmínky, v předpokládaném rozsahu cca 500 km, vyjde v zimní sezoně 2011/12 na
3 723 000 Kč.
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Manažer Svazku Krkonoše Pavel Klapuš doplnil: „Významným
a lze říci i dlouholetým partnerem projektu „Krkonoše – lyžařský
běžecký ráj“ je Nadace ČEZ. Ta se také, vedle řady dalších oblastí,
v rámci projektu „Podpora regionů“ zaměřuje na podporu místních
veřejně prospěšných projektů v oblasti kultury, vzdělávání, sportu,
životního prostředí, rozvoje infrastruktury. V souladu s touto politikou, kdy jsou podporovány projekty, které přispívají ke zlepšení kvality života obyvatel a návštěvníků v regionech, se angažuje
i v Krkonoších. Proto se Svazek i před letošní zimní sezónou obrátil
na Nadaci ČEZ se žádostí o podporu projektu „Krkonoše – lyžařský
běžecký ráj.
Šlo především o to, aby prostředky Nadace ČEZ přispěly k tomu,
aby lyžařské společnosti a obce, které se již od roku 2000 podílejí
na koordinovaném vyznačení a pravidelné úpravě lyžařských běžeckých turistických tratí v Krkonoších v této činností pokračovaly.
Jedním z podstatných motivů pro ně je možnost získat příspěvek na
náklady, které jsou spojené s úpravou a údržbou lyžařských turistických běžeckých tratí, za které jsou v rámci projektu Krkonoše lyžařský běžecký ráj odpovědny,“ vysvětlil P. Klapuš. „Usilovali jsme,
aby příspěvek Nadace ČEZ činil zhruba jednu desetinu základních
provozních nákladů (tj. nafta a mzda řidičů). Nadace ČEZ žádosti
vyhověla a v nadcházející zimní sezóně přispěje částkou 400 000
Kč, což představuje 11% očekávaných nákladů spojených s touto,
pro Krkonoše významnou a veřejně prospěšnou, činností,“ uzavřel
P. Klapuš.

Nadace ČEZ a SFŽP podporují Krkonošský
lyžařský běžecký ráj
Podle kvalifikovaného odhadu se každoročně v krkonošské přírodě pohybuje na běžkách kolem jednoho milionu, ze tří milionů,
návštěvníků zimních Krkonoš.
Právě proto před jedenácti lety vznikla idea projektu „Krkonoše –
lyžařský běžecký ráj“. Byla reakcí na pozitivní, leč chaoticky se rozvíjející snahu jednotlivých subjektů, obcí, lyžařských areálů o úpravu
tratí, které dosud související náležitosti zařizovali samostatně. Patří
sem např. vytyčování a značení lyžařských běžeckých tratí s ohledem na ochranu krkonošské přírody na jedné straně a jejich vedení
atraktivním terénem na druhé straně.
Krkonoše – svazek měst a obcí tak ve spolupráci se Správou Krkonošského národního parku postupně vytvořily síť tras s rozdělením
úseků, úkolů a odpovědností na jednotlivé upravovatele, které se
zavázaly tratě, v rámci klimatických možností, kvalitně upravovat.
Projekt sám však byl realizován se snahou postupně jej zdokonalovat. Partnery projektu a vydatnými pomocníky, kteří na svá bedra
berou podporu i jeho financování, jsou vedle Královéhradeckého
a Libereckého kraje, především Nadace ČEZ a Státní fond životního
prostředí (SFŽP).
Nadace ČEZ za uplynulé období věnovala na náklady spojené
s úpravou lyžařských běžeckých tratí celkem téměř 2 500 000 Kč,
což se v průměru pohybuje kolem 11% výdajů za provoz upravovacích strojů.
Státní fond životního prostředí, v rámci podpory činností obcí
v regionech národních parků, pomáhá s financováním projektu
„Projekt značení a turistické orientace vybraných upravovaných

Rokytnický zpravodaj

9 – 10/2011

běžeckých tras systému Krkonoše - lyžařský běžecký ráj“ (Krkonoše - východ, Krkonoše - západ) ve výši 493 000 korun. Z celkových nákladů 704 000 Kč, to je více než 70%.
Území Správy Krkonošského národního parku bude v nejbližší
době v rámci systému jednotného značení vybaveno 19 venkovními informačními panely s mapami. Konkrétně to bude na následujících lyžařských běžeckých tratích:
• Krkonošská magistrála: Harrachov – Vosecká bouda – Vrbatova
bouda – Horní Mísečky - Špindlerův Mlýn - Klínové Boudy – Friesovy Boudy – Liščí cesta – Tetřeví Boudy – Lučiny – Černá bouda
– Tweg - Horní Maršov – Rýchorská bouda – Žacléř.
• Přes Rovinku: Horní Mísečky – Třídomí – Rovinka - Velbloudí cesta – Křížovky.
• Žalská: Rovinka – Zadní Žalý – Křížovky.
• Přes Struhadla: Krásná Pláň – Struhadla – Strážné – Vrchlabí.
• Přes Pláň: Krásná Pláň – Pláň (horní stanice lanovky ze Sv. Petra)
- U srubu.
• Lysečinská: Pomezní Boudy (napojení na síť Kowarskie Szlaki
Narciarstwa Biegowego) – Lysečinská bouda – Horní Albeřice
(napojení na síť Szlaki Narciarstwa Biegowego Lubawka) – Rýchorský kříž.
• Přes Štěpánku: Vysoké n/ Jizerou – Tomášovy vrchy – Na Perličku
– Vystrkov - Hvězda (+ odbočka na Bílou skálu, kříž) – Kořenov.
• Vítkovice – Harrachov: Vítkovice, Aldrov – Rezek – Exkurzní cesta
– Sedlo pod Dvoračkami – Dvoračky – Ručičky – Studenov - Pod
Čertovou horou (+ napojení od lanovky Čertova hora) - Na Kamlu
– Malinová cesta – Na Mýtě.

Pro lepší orientaci v zimním terénu
na lyžařských běžeckých tratích v Krkonoších
Pracovníci Krkonoš – svazku měst a obcí, v úzké spolupráci především se Správou Krkonošského národního parku, a dále i s Horskou službou Krkonoše a zástupci obcí Harrachov, Kořenov, Vysoké
nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou, Špindlerův Mlýn, Strážné a skiareály Sportovní areál Harrachov a.s., TJ Vysoké nad Jizerou, Spartak Rokytnice a.s., Skiareál Špindlerův Mlýn, připravili, zpracovali
a v současné době za finanční podpory
Státního fondu životního prostředí
realizují, projekt v celkové hodnotě 353 tisíc korun,
„Výroba a instalace informačních tabulí s mapou na lyžařských
turistických tratích na území regionu
Krkonošského národního parku”,
který navazuje na projekt „Krkonoše – lyžařský běžecký ráj“.
V první etapě bylo navrženo a vyrobeno 5 mapových stojanů a 10 kusů venkovních informačních hliníkových tabulí o rozměru 200 × 120 cm. Zobrazují mapový výřez 1:50 000 v rozměru
110 × 110 cm, legendu mapy a související text, který se váže k tomu
kterému území. Seznamuje s okolními přírodními zajímavostmi,
pravidly ochrany přírody v KRNAP i pravidly Horské služby Krkonoše o bezpečném pohybu na horách. V nadcházejícím období budou
umístěny na lyžařských turistických tratích na území Krkonošského
národního parku.
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Změna rozpočtového určení daní
V posledních měsících se v médiích velmi
často objevují informace o chystané změně zákona o rozpočtovém určení daní (RUD). Schválení tohoto zákona je pro Rokytnici, stejně jako
pro dalších 6241 obcí a měst v České republice, velmi důležité. Pro vysvětlení principu RUD
v současné podobě i v podobě dle navrhované
novely zákona předložené Ministerstvem financí ČR Vám přinášíme článek „Otázky a odpovědi o připravovaných změnách rozpočtového určení daní“.
Rokytnice dle stávajícího RUD spadá do skupiny obcí a měst s nejmenším příjmem, který
je ve výši přibližně 6.800 – 7.000,- Kč na obyvatele. Pokud by byla schválena novela zákona,
zvýšil by se příjem města z RUD přibližně na
9.400,- Kč na obyvatele, to znamená celkově
o 7,2 mil. Kč. Toto navýšení je pro město a jeho
rozpočet zcela zásadní. V současné době je rozpočet schopen financovat i přes přijatá úsporná opatření pouze provoz města, základní údržbu majetku a splácení úvěru na Čistou Jizeru.
Na kompletní opravy budov města, městských
komunikací a další potřebné projekty za současného stavu peníze nejsou. V posledních
letech se tak mohly realizovat investiční akce
pouze pokud na ně město získalo dotace nebo
pokud šlo o akce, které nebylo možné odložit
(zejména z důvodů legislativních, havárií atd.).
Pokud by došlo k popisovanému navýšení příjmů města z RUD, mohli bychom si dovolit začít
postupně realizovat i investiční akce většího
rozsahu, jako je rekonstrukce školy, školky, kulturního domu, radnice, rekonstrukce komunikací a začít další potřebné projekty.
Doufejme, že návrh novely zákona o RUD
bude v poslanecké sněmovně schválen a nejpozději od roku 2013 budou příjmy měst a obcí
navýšeny. Pro mnohé obce a města to již není
pouze otázka „přilepšení“ si na příjmové stránce rozpočtu, ale nadneseně řečeno je to otázka
„života a smrti“.
Ing. Petr Matyáš – starosta

DOKUMENT: Otázky a odpovědi o připravovaných změnách rozpočtového určení daní
20.9.2011 – www.ceskamedia.cz
Co je to rozpočtové určení daní (RUD)?
RUD je způsob rozdělení výnosů některých
daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům. Výnosy některých
daní se podle zákona rozdělují mezi stát, kraje a obce. Mezi tyto sdílené daně patří daň
z přidané hodnoty (DPH) a daně z příjmů (DP).
U DPH, DP právnických osob a DP fyzických
osob vybraných srážkou (zaměstnanci) putuje
69,68 procenta z celostátního výnosu do státní
pokladny, 8,92 procenta si rozdělí kraje a 21,4
procenta obce. U DP fyzických osob placené
podnikateli se podle tohoto klíče rozděluje 60
procent vybrané sumy, deset procent jde do
státního rozpočtu a 30 procent se rozdělí mezi
obce dle bydliště podnikatele. Pod pojmem
RUD se rozumí i takzvané svěřené daně, tedy
daně, které plynou celé do rozpočtů obcí, především daň z nemovitostí.
Jaký se současný systém rozdělení mezi
jednotlivé obce?
Podíl na výnosu daní, které dle zákona náleží obcím, se mezi jednotlivé obce dělí na základě tří kritérií. V propočtu, kolik která obec
dostane, má největší váhu (94 procent) takzvané kritérium postupných přechodů (výpočet
vycházející z koeficientu pro danou velikostní
kategorii obce, počtu obyvatel a přepočítacího
koeficientu, který zvýhodňuje Brno, Ostravu,
Plzeň a Prahu). Při rozdělování se bere v potaz
i rozloha obce a prostý počet obyvatel (každé
toto kritérium má váhu tři procenta). Výsledkem je, že zatímco většina obcí dostává ze
sdílených daní od 6800 korun na obyvatele
(obce od 2001 do 5000 obyvatel) po 9400 na
obyvatele (města s 50.001 - 100.000 obyvatel), Brno, Ostrava a Plzeň dostává 17,9 tisíce
na obyvatele a Praha 29,6 tisíce korun na hlavu. Samosprávy 6241 obcí, ve kterých žije 80
procent obyvatel Česka, tak mohou hospodařit s 55,4 procenta sdílených daní, samosprávy
čtveřice velkých měst rozhodují o využití téměř 45 procent těchto daní.
Jaký by měl být nový systém?
Podle návrhu ministerstva financí (MF) by
se měly největší rozdíly v příjmech ze sdílených
daní na jednoho obyvatele snížit ze současného 4,5násobku na maximálně trojnásobek.
MF počítá s posílením rozpočtu obcí (bez čtyř
největších měst) o 13,5 miliardy korun, z toho
zhruba sedm miliard má pocházet ze státního
rozpočtu (z dotačních programů) a asi pět mají
získat na úkor Brna, Ostravy, Plzně a Prahy.
Docílit by se toho mělo snížením váhy kritéria
postupných přechodů na 80 procent, zvýšením váhy prostého počtu obyvatel na deset
procent, zařazením nového kritéria dle počtu
žáků ve školách s váhou sedm procent a přeřa-
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zením Brna, Ostravy a Plzně do propočtu mezi
ostatní obce. Návrh počítá i se čtyřletými kompenzacemi ztrát čtveřici velkých měst.
Kdo změny podporuje a kdo je proti?
Změny prosazuje především TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí (STAN), které má boj
proti daňové diskriminaci jako jeden z hlavních
bodů programu. Aktivními bojovníky za přijetí změn jsou také starostové menších obcí, za
jednu z cest k řešení současných problémů je
považují například starostové z nepokoji postiženého Šluknovska. Proti jsou především
představitelé čtveřice největších měst z řad
ODS a ČSSD. Premiér a předseda ODS Petr Nečas řekl, že ODS je připravena dodržet koaliční
smlouvu i vládní programové prohlášení, které
změny obsahují. ODS však nesouhlasí s návrhem MF a připravila vlastní.
Proč potřebují malé obce více peněz?
Příjmy menších obcí mnohdy sotva vystačí
na běžný provoz a řada z nich nemá ani možnost jiných příjmů než ze státního rozpočtu.
Na většinu nutných investičních akcí (např.
opravy místních komunikací, kanalizace, ČOV;
řadě obcí základní infrastruktura zcela chybí)
tak musí žádat o dotace, které jsou nenárokové a získat je není snadné. Některé obce
nemohou ani žádat o dotace, neboť nemají
peníze na nutné spolufinancování.
Proč mají velká města mnohem větší příjmy na obyvatele?
Praha je nejen hlavní město, ale i kraj,
Brno a Ostrava jsou centra nadregionálního
významu. Infrastruktura těchto měst (ale například i dalších krajských měst) slouží nejen
jejich obyvatelům, ale i lidem ze širokého okolí
či celé země. Řada projektů velkých měst je
regionálního i celostátního významu. Návrh
i nadále počítá se zachováním vyšších příjmů
velkých měst.
Jak by se dle návrhu MF změnily rozpočty
konkrétních obcí?
Například padesátitisícová Jihlava by si polepšila o 22 milionů, Příbram s 34 tisíci obyvateli o 33 milionů a šestnáctitisícový Varnsdorf
o 19 milionů korun. Polepšila by si i velká
krajská města, devadesátitisícové Pardubice
asi o 13,5 milionů korun. Změny k lepšímu by
se dočkaly i vesnice, například obec Holubice
u Prahy se zhruba 1500 obyvateli by místo devíti milionů dostala téměř 11,5 milionu korun
a třeba Drásov u Brna se zhruba 1300 obyvateli by si polepšil o čtyři miliony ze současných
8,4 milionů korun. Praha by přišla o 2,2 miliardy, Brno, Ostrava a Plzeň o 900 milionů korun.
Zdroj:
www.ceskamedia.cz/article.html?id=402939
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Rokytnická pouť (na svatého Michaela)
Je sobota 1. října 2011, je ráno. S pomocnicí Bárou se vydáváme
směr Horní Rokytnice. Jedeme připravit sezení a část občerstvení
ke kapličce na Kostelním vrchu, která se dnes znovuvysvětí. Když už
máme připravené lavičky a stoly prostřeny bílým ubrusem a ozdobeny jeřabinami, odjíždíme do prostor Centrálních parkovišť. Tady
připravíme okruh na odpolední soutež rodičů s dětmi.
Hodinky ukazují půl desáté. Je čas příjezdu polských účastníků
naší svatomichaelské pouti. Bára utíká ke křižovatce vylepit směrovku „Lanová dráha – Wojcieszów“. Kolegyňka se vrací, počkáme
společně. Je třičtvrtě na deset, Poláci nikde. Píšu vedoucí polské výpravy, Anně Ružnické, aby mi dala vědět, kde jsou. Čas kvapí, pípe
mi esemeska. Jsme v bouračce, přijedeme o 30 minut později. S Bárou jsme se rozhodly vyběhnout od „medicalu“ na Kostelní vrch, jen
abychom stihly zpomalit pouťovou pobožnost. Celé uřícené dobíháme na kopec. Všichni pochopili, že se asi něco stalo.
Počkáme.
A opravdu o půlhodiny později mi zvoní telefon, kudy máme jít?
S panem farářem Kvapilem usedáme do auta a jedeme na parkoviště, kde naháníme wojcieszoské zpátky do autobusu. Na Kostelní vrch vyjedete autobusem, bude to rychlejší. Během chvilky jsou
všichni na místech.
Wojcieszowianky zazpívaly úvodní píseň. Navazuje pan místostarosta Kadavý s uvítáním českých i polských poutníků a farářů Ivo
Kvapila (římskokatolického) a Tomáše Altmana (CČSH). Wojcieszowianky prokládají písněmi. V proslovech pokračujeme nedávnou
historií kapličky v podání pana místostarosty. Nad životem a odkazem Matky Terezy se zamyslel pan farář Altman. Kázání, vysvěcení
a požehnání poutníkům provedl pan farář Kvapil. Na závěr pouti
vyzval pan místostarosta poutníky k přichystanému drobnému pohoštění.
Po poledni jsme se sešly s kolegyněmi z Domu dětí a mládeže,
dokončily jsme přípravy pěti disciplín, které budou děti se svými rodiči plnit na prostředním parkovišti.
V půl druhé jménem pořadatelů vítám přítomné rokytnické
a wojcieszowské návštěvníky, ale také ty z blízka i z dáli a přeji jim,
aby se s námi pobavili v duchu našeho projektu: Rokytnice nad Jizerou a Wojcieszów – města, kde se lidé veselí! Dodala jsem, že letošní pouť (Rokytnická pouť na svatého Michalea) je spolufinancovaná
z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA a že díky tomuto projektu můžeme společně s partnerským městem překročit hranice a veselit se.
Po krátkém úvodu už nastoupily malé i větší mažoretky z rokytnického Domu dětí a mládeže a zahajují tak odpolední program. Na
ně ve 14 hodin navázala jablonecká Krkonošská dechovka. Ve stejnou dobu, ale až do 16. hodiny, byla vyhlášena soutěž pro rodiče
s dětmi, které se účastnilo 41 družstev! Klání se účastnily rodiny
z Wojcieszowa, Rokytnice i sousedních obcí. Po skončení soutěže
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začalo divadélko pro děti v podání souboru Čmukaři (z Turnova).
Podle reakce dětí si dovolím tvrdit, že se jim líbilo. Loutky se pohybovaly nejen na scéně, ona se totiž hýbala i scéna, to když se nad
ní objevil čaroděj. A protože soutěžilo hodně týmů a výsledky byly
různé, trvalo nám počítání déle, než jsme čekali. Snad se na nás
wojcieszowská kapela moc nezlobila, že jsme jí přerušili koncert
s udělováním hlavních cen a medailí!? Po krátké pause zase wojcieszowští námořníci (Korsarzy; Korzáři) pokračovali. Jejich hudba
byla netradiční, ale moc krásná. Až to s tak krásným, slunečným
a teplým počasím vypadalo, že jsme někde u moře! Najednou bylo
po osmnácté hodině. Ten, kdo byl doteď nalehko, se trochu přioblékl, neboť se sluníčko schovalo za Kostelní vrch a při doprovodu
Vichru z hor už bylo chladněji. Za doprovodu víchovské kapely se
už i tančilo.

Sobotní pouť a veselení zakončil překrásný ohňostroj, který ozářil oblohu nad Horními parkovišti.
Touto cestou děkujeme opět všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizačním zabezpečení akce – zejména Domu
dětí a mládeže Pod střechou, Sboru dobrovolných hasičů, Drobným
službám města a všem ostatním partnerům, dodavatelům a účinkujícím.
Blanka Kučerová,
koordinátorka projektu
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Kovosochání
Nejenom zvuky motorových pil dovedou oživit poklid františkovského údolí, ale
i rány do kovadlin od zdatných mistrů kovářů. Takhle jste mohli vnímat víkend na Františkově 12. – 14. 8 2011, kdy k rozpáleným
výhním přišel popřát krásný druhý ročník
jak pán hor Krakonoš, tak i z jiného oboru
kovboj na koni. Letos se nám sjelo celkem
sedm kovářů a své umění předváděli na
čtyřech výhních a kovadlinách. Vznikla tak
umělecká díla jako jablkovník, koš na oheň.
Františkovský čertík a za zajímavost příjemné jistě bylo pro naše pány kutily vytažení
sekerky a jiného domácího náčiní.

Kovosochání také provázel bohatý doprovodný program. V pátek večer nám přišel zahrát DJ. Václav Urlich a i za nepříznivého počasí se nás tu pár sešlo. Opravdu nás
bylo málo, a tak se ani neuskutečnila noční
prohlídka muzea. Smutné počasí i déšť nás
uvítal i v sobotním ránu a zdálo se, že i déšť
přijel na celé sympozium. Nic nás nemůže
odradit, a tak jsme na odpoledne přichystali
dětem sedm stanovišť se soutěžemi a i ten
kovboj přivezl koně, na kterých se mohly
povozit. K milým návštěvníkům také patří
counry kapela Fous, která nám hrála celý
mokrý večer. Nedělní ráno už bylo veselejší,
alespoň nepršelo, a tak ti utopenci z mísních restaurací měli i více svých ochutnávačů. Letos se účastnili utopenci z Háskova,
Rezku, Penzionu Anna, od Mojmíra, penzion Moravec, pan Nechanický a náš Pepíček.
Po mohutném ochutnávání zvítězili utopenci z Háskova. Hezky se nám vyčasilo a probíhalo příjemné odpoledne, nikomu se do
velkého ukončování nechtělo, a tak Krkonoš
mezi lidmi pochodil a popovídal, kovboj
ještě povozil děti. Na svůj odpolední koncert byl připraven František Nedvěd mladší,
a tak při krásných country písničkách kováři
dokončili svá díla, lidé poseděli u dobrých
nápojů a my jsme si oddechli.
Ukončili jsme již druhý svátek kovářů,
děkujeme moc všem sponzorům, návštěvníkům a hlavě lidičkám, kteří přidali ruku
k dílu s přípravami a realizací.
Ahoj za rok se těší kolektiv Starého
kravína o.s.

Nový školní rok v MŠ Horní Rokytnice
Ve čtvrtek 1. 9. 2011 začal pro 47 dětí
z naší mateřské školy v Horní Rokytnici nový
školní rok.
Děti jsou rozděleny do dvou tříd – předškoláčci Sluníčka a mladší dětí 2,5 – 4,5 leté
Broučci a Berušky.
V srpnu od nás odešla paní učitelka Marie Kobrová a místo ní nastoupila mladá, začínající učitelka Lucie Jedličková, která před
15-ti lety naši mateřskou školu navštěvovala
a poté jako studentka pedagogického lycea absolvovala každoroční praxi. Prostředí
školky i děti velmi dobře zná.
Léto se nám prodloužilo na celé září,
a tak si s dětmi užíváme dopoledne i odpoledne na naší zahradě. Tady je dětem nejlépe, mají tu houpačky, trampolinu, skluzavky,
zastřešené pískoviště, kola, koloběžky.
Od 21. 9. 2011 nám začalo 10 lekcí plaveckého výcviku v jilemnickém bazénu.
22. 9. 2011 jsme navštívili divadelní před-
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stavení v Kulturním domě v Jablonci na Jizerou, které se jmenovalo „Jak víla Modrovláska splnila tři přání“.
Slunečního podzimního počasí jsme využili k výletu do Harrachova. Krásné dopoledne jsme si užili ve sportovním centru u lanové dráhy. 29. 9. 2011 se v berlínském lesíku
uskutečnil již 8. ročník „Běhu o pouťový
koláč“, letos po dlouhé době opět v terénu,
v předešlých nám počasí nepřálo, tak jsme
museli k závodění využívat sportovní halu.
V pěti kategoriích, chlapci – dívky (mladší
x starší) i ti úplně nejmladší, byly za velké
podpory fanoušků z řad rodičů svedeny
skvělé běžecké souboje.
A co nás dál čeká? Další divadelní představení už v říjnu ve Vysokém nad Jizerou,
závody draků ve spolupráci s rodiči, Mikulášská a vánoční nadílka, pečení perníčků,
vánoční besídka a další kulturní a sportovní
aktivity podle počasí a podmínek.

Předškoláci dochází do DDM do keramické dílny, kde pracují pod odborným vedením paní Lenky Mařasové, v mateřské škole
pracuje kroužek Flétnička s paní učitelkou
Helenou Neumannovou a o správnou výslovnost ve spolupráci s rodiči se stará paní
učitelka Alena Kvasničková.
DDM nabízí pro děti kroužek pohybových
a dramatických her s paní učitelkou Danou
Svatou, do kterého se přihlásilo 13 dětí
a kroužek dovedných rukou využívá 11 dětí.
Každé úterý odpoledne zdokonalují svoji
zručnost a fantazii s paní učitelkou Járou
Novotnou a Dankou Svatou.
Naším přáním jsou šťastné, veselé, sebevědomé děti a spokojení rodiče.
Úsměv na dětské tváři je pro nás
nejcennější odměnou.
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Dům dětí a mládeže POD STŘECHOU
Rokytnice nad Jizerou

Nabídka zájmových kroužků na šk. rok 2011/2012
Zájmový útvar (ZÚ)

Třída

Vedoucí

Kdy

Pololet.
zápisné

Poprvé

1.

Mgr. Markéta Šmídová

Út 13.30

220,-

4.10.

Pozn.

1.

Dovedné ruce

2.

Malování - kresba, malba

2.-3.

Eva Pokorná

Út 13.30

220,-

4.10.

3.

Výtvarný kroužek - kresba, malba

4.-5.

Mgr. Markéta Šmídová

Út 15.00

220,-

4.10.

4.

Základy lidových řemesel a tradice českého roku - lidové výrobky - pouť,

4.-8.

Dana Svatá

Po 15.30

220,-

3.10.

5.

Dívčí klub - šití, batika, korálky, vaření

6.-9.

Dana Svatá

Út 16.00

220,-

4.10.

6.

Dramatický kroužek KUKátko - malé divadlo pro děti a loutky

2.-9.

Dana Svatá

St 16.00

220,-

5.10.

7.

Mažoretky "Arnika" - pokračují ( i pompony)

6.-9.

Klicperová, Erlebachová

Út 16.00

320,-

8.

Mažoretky "Melissa"

1.-5.

E. Votočková, L. Vránová

St 15.00

320,-

9.

Mažoretky "Pomněnky" - nové zájemkyně i pokročilé

MŠ, 1.

J. Erlebachová

Út 14.30

290,-

10. Mažoretky "Berušky" - ZŠ Poniklá

1.-5.

Lenka Vránová

Pá 15.00

320,-

11. Mažoretky "Čekanky"- ZŠ Poniklá

6.-9.

Lenka Vránová

Pá 16.00

320,-

12. Šachy - začátečníci i pokročilí

1.-9.

Günter Hollmann

Čt 16.00

220,-

29.9.

13. Aerobic - pohybová průprava, taneční ae, jednoduché sestavy, cvičení s náčiním, základy

1.-2.

Markéta Klicperová

Po 13.30

220,-

3.10.

Hala TJ Spartak

14. Aerobic - taneční ae, step-ae, posilování, základy gymn. , základy zumby od II. pol.

3.-4.

Markéta Klicperová

Po 15.30

220,-

3.10.

Hala TJ Spartak

15. Aerobic - taneční ae, step-ae, posilování, základy gymn. , základy zumby od II. pol.

5.-6.

Markéta Klicperová

Po 16.30

220,-

3.10.

Hala TJ Spartak

16. Aerobic - taneční ae, step-ae, posilování, základy gymn. , základy zumby od II. pol.

7.-9.

Markéta Klicperová

Čt 17.00

220,-

29.9.

Hala TJ Spartak

17. Pohybové hry pro kluky a holky

1.-4.

Markéta Klicperová

St 13.30

220,-

5.10.

Hala TJ Spartak

18. Tábor po celý rok - táborové hry, pohyb v přírodě, zpívání… jako v Mařenicích

5.-9.

Mgr. Matěj Šimůnek

St 14.30

220,-

5.10.

19. Florbal

3.-9.

Mgr.Mařasová, Mgr.Šimůnek

Po 14.30

220,-

3.10.

20. Vaření aneb holky, kluci v akci

2.-4.

Markéta Klicperová

Čt 13.30

220,-

29.9.

21. Vaření aneb holky, kluci v akci

5.-9.

Eva Brožová

Út 16.30

220,-

4.10.

22. Angličtina

1.

Michaela Hnyková ml.

Čt 14.30

260,-

29.9.

23. Angličtina

2.

Michaela Hnyková ml.

Čt 15.15

260,-

29.9.

Vánoce, masopust, Velikonoce

gymnastiky, základy zumby od II. pol.

4.10.

Zkoušky v DDM a
kulturním domě.
Pro nové zájemce
4.10.2011.
Pro nové zájemce
5.10.2011.
MŠ Dolní

Na první schůzce bude
provedeno rozdělení do
skupin.

ZŠ
ZŠ
Pro nové zájemce
30.9.2011.

24. Kroužek železničních modelářů - stavba modulové železnice a dioramat

2.-9.

Ivo Hladík

Pá 17.00

220,-

25. Počítač pro začátečníky

1.-3.

Mgr. Markéta Šmídová

St 15.00

220,-

5.10.

26. Počítačová grafika - 3D modelování, cinema 4D, animace

6.-9.

Martin Pozdníček, DiS.

St 17.00

260,-

5.10.

Pokročilí i začátečníci se
sejdou 5.10. v 17 hodin.

27. Kytara pro začátečníky

4.-9.

Martin Pozdníček, DiS.

Čt 17.00

260,-

29.9.

28. Kytara pro pokročilé

4.-9.

Martin Pozdníček, DiS.

Čt 18.00

260,-

29.9.

Začátečníci i pokročilí se
sejdou ve čt 29.9. 2011 v
17 hodin.

29. Keramika, proutí, tiffany, smalt, fusing

6.-9.

Lenka Mařasová

Čt 17.30

380,-

29.9.

30. Keramika A - začátečníci

3.-4.

Michaela Dumková

St 13.30

380,-

5.10.

31. Keramika B

5.-6.

Michaela Dumková

St 14.45

380,-

5.10.

32. Keramika C

3.-6.

Lenka Mařasová

Po 13.15

380,-

3.10.

33. Keramika D - točení, odlévání, modelování

6.-9.

Lenka Mařasová

Po 14.45

380,-

3.10.

6.-9.

Mgr. Eva Mařasová

Pá 15.30

340,-

30.9.

7.-9.

Lenka Mařasová

Po 16.30

340,-

3.10.

34.

Keramika a proutí - cena zahrnuje výuku, keram. materiál. Proutí dle
spotřeby se hradí na místě.

35. Kurz TIFFANY - 10 lekcí -vitrážová technika - skleněná mozaika, šperk, zrcadlo
Rokytnický zpravodaj

9 – 10/2011

36. Šikovné ruce pro MŠ

Zájmový útvar ( ZÚ)

Nabídka pro předškolní děti
Kde

Vedoucí

Kdy

Pololet.
zápisné

Poprvé

DDM

J. Novotná, D. Svatá

Út 14.30

220,-

4.10.
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34.

Keramika a proutí - cena zahrnuje výuku, keram. materiál. Proutí dle
spotřeby se hradí na místě.

35. Kurz TIFFANY - 10 lekcí -vitrážová technika - skleněná mozaika, šperk, zrcadlo

6.-9.

Mgr. Eva Mařasová

Pá 15.30

340,-

30.9.

7.-9.

Lenka Mařasová

Po 16.30

340,-

3.10.

Nabídka pro předškolní děti
Kde

Vedoucí

Kdy

Pololet.
zápisné

Poprvé

DDM

J. Novotná, D. Svatá

Út 14.30

220,-

4.10.

37. Pohybové a dramatické hry - pro Berušky a Sluníčka

MŠ Horní

Dana Svatá

Čt 14.00

220,-

29.9.

38. Pohybové a dramatické hry - pro Dráčky

MŠ Dolní

Dana Svatá

Po 13.00

220,-

3.10.

39. Keramika - pro MŠ Horní

DDM

Lenka Mařasová

Út 9.30

40. Mažoretky "Pomněnky"

MŠ Dolní

J. Erlebachová

Út 14.30

290,-

41. Angličtina

MŠ Dolní

Michaela Hnyková ml.

Čt 13.00

260,-

Zájmový útvar ( ZÚ)
36. Šikovné ruce pro MŠ

více informací v MŠ
4.10.

Nabídka pro mládež, dospělé a rodiče s dětmi
Zájmový útvar ( ZÚ)

Kdo

Vedoucí

Kdy

Pololet.
zápisné

Poprvé
5.10.

modelování, cinema 4D, animace

mládež/dosp.

Martin Pozdníček, DiS.

St 17.00

260,-/dosp. dle
počtu účastníků

43. Nebojte se počítače - zákl. kurz pro uživatele

mládež/dosp.

Mgr. M. Šmídová

Út 17.00

260,-/dosp. dle
počtu účastníků

4.10.
4.10.

42. Počítačová grafika - 3D

44. Patchwork

mládež/dosp.

Anna Nová

Út 18.00

260,-/dosp. dle
počtu účastníků

45. Kurz TIFFANY - 10 lekcí -vitrážová technika - skleněná mozaika a šperk, zrcadlo

mládež/dosp.

Lenka Mařasová

Po 16.30

340,-/440,-

3.10.
29.9.
29.9.

46. Klub TIFFANY - volná tvorba, cena za 1 hod., skla a páska se hradí dle spotřeby

mládež/dosp.

Lenka Mařasová

Čt 16.00

10,-/20,-/
hod.

47. Keramika, proutí, tiffany, smalt, fusing

mládež/dosp.

Lenka Mařasová

Čt 17.30

380,-/480,-

48.
49.
50.

Keramický klub -volná tvorba - modelování a točení, pomůžeme radou
začátečníkům i pokročilým

Keramický klub -volná tvorba - modelování a točení, pomůžeme radou
začátečníkům i pokročilým

Keramický klub -volná tvorba - modelování a točení, odlévání a jiné
techniky

51. Keramika a proutí - cena zahrnuje výuku, keram. materiál. Proutí dle spotřeby se
hradí na místě.

52. Dámský klub

20,-/30,/hod.
20,-/30,/hod.
20,-/30,/hod.

děti+rodiče

Mgr. Eva Mařasová

Út 16.00

děti+rodiče

Lenka Mařasová

Čt 16.00

mládež/dosp.

Lenka Mařasová

Pá 17.30

mládež/dosp.

Mgr. Eva Mařasová

Pá 15.30

340,-/440,-

30.9.

St 17.00

10,- až30,Kč/hod.

5.10.

dospělí

Eva Pokorná

4.10.
29.9.
30.9.

1. a 3.středa v měsíci

Informace pro Vás:
• Pokud byste měli o jakýkoli kroužek zájem, informujte se v DDM (481 522 189, 603 897 927, příp. na ddm@ddmrokytnice.cz).
• V letošním roce probíhá v DDM opět výuka ZUŠ Jablonec n. Jiz. – obor flétna (p. uč. H. Friedová).
• Aktuální informace najdete na www.ddmrokytnice.cz.

Na setkání se těšíme my všichni z DDM!
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Kulturní servis

Připravované akce
v kulturním domě

Kulturní dům Rokytnice nad Jizerou
16. 11. 2011 od 19.00 hodin
Travesti show Hanky Panky

TECHTLE MECHTLE – to je zbrusu nový
název zábavného pořadu známé travesti
skupiny HANKY PANKY z Prahy, která pro
velký úspěch již poněkolikáté do našeho
města přiváží svou novou show, která se těší
stále větší oblibě. Na jevišti slečny Stefany,
Dolores, Sofia a Alex, v civilním životě Martin, Lukáš, Libor a Aleš tentokrát připravili
zcela nový pořad, plný známých hudebních
melodií, vtipů, nadsázky a komických scének, při kterém se pobaví všechny věkové
generace od nejmladších, až po ty nejstarší.
Nebude chybět řada nestárnoucích zpěvaček a zpěváků jako jsou Petra Janů, Hanka Zagorová společně s Drupim, Lucie Bílá,
Těžkej Pokondr, ale i Chris Norman, rocková
babička Tina Turner, Annie Lenox společně
s Arretou Franklin, George Michael a řada
dalších. Nenechte si ujít pořad, který slaví
úspěch v řadě vyprodaných kulturních domech v Čechách i na Slovensku.

– sledujte na plakátovacích plochách:
26. 11. 2011 – Divadelní hra Liják
Divadelní spolek J. K. Tyl Lomnice nad
Popelkou – divadelní hra Liják (Petar Petrovič) – režie Jiří Zikmund

10. a 11. 12. 2011
Moje žena se zbláznila – PREMIÉRA
10. 12. 2011 (premiéra) a 11. 12. 2011
– Divadelní spolek Jirásek Rokytnice nad
Jizerou představí zbrusu novou divadelní
komedii „Moje žena se zbláznila“, autor:
Nádasi László

Další akce:
• 22. 10. 2011 – ROCK SHOW U Mojmíra – Paralen i Ibalgin,
Východ z nouze, Driák, od 20 hod.
• 29. 10. 2011 – Vítání zimy na Háskově – hraje DJ Libor Saska,
zvěřinové speciality (již od pátku)
• 12. 11. 2011 – PARADEMARCHE na Háskově, od 20 hodin
• 3. 12. 2011 – Vánoční trhy na Dolním náměstí
• 4. 12. 2011 – Vánoční koncerty, kostel Sv. Michaela, DR

Plánované akce v okolí:
• 15. 10. 2011 – Za písničkou do pivovaru – sloupový sál,
v Jilemnici, od 19.00 hodin, taneční večer
• 16. 10. 2011 – DS Svatopluk Benešov – pohádka Líný Honza,
SD Jilm Jilemnice, od 14.30 hodin
• 19. 10. 2011 – Divadelní společnost Artur Praha – Dívčí válka,
SD Jilm Jilemnice, od 19.3, hodin
• 22. 10. 2011 – Ten dělá to a ten zas ….. – Prodejní a nabídková výstava zájmové a řemeslné výroby, v Kulturním domě
v Jablonci nad Jizerou od 9.00 do 15.30 hodin
• 25. 10. 2011 – Ivo Jahelka a Miroslav Paleček,
SD Jilm Jilemnice, od 19.3, hodin
• 5. 11. 2011 – Divadlo Bolka Polívky a DS Frída – Jako Thelma
a Louse, SD Jilm, od 19.30 hodin
• 6. 11. 2011 – Přehlídka dechovek, v Kulturním centru GOLF v Semilech, od 17.00 hodin
• 20. 11. 2011 – Čarodějná pohádka, Divadýlko Matýsek
Nový Bor, SD Jilm Jilemnice, od 14.30 hodin
• 29. 11. 2011 – Spiritual Kvintet, SD Jilm Jilemnice,
od 19.30 hodin
• 8. 12. 2011 – Divadlo V Roztocké – Hotel mezi dvěma světy,
SD Jilm Jilemnice, od 19.30 hodin
• 11. 12. 2011 – Majda s Františkem na cestách,
SD Jilm Jilemnice, od 15.00 hodin
• 17. 12. 2011 – Vánoční jarmark 2011 – Jilemnice,
Masarykovo náměstí
Rokytnický zpravodaj
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 Vymetání komínů

 Revize komínů-kontroly
 Rekonstrukce komínů

 Vložkování komínů
 Poradenství Jotul

NEJLEVNĚJŠÍ KOMÍNOVÉ SESTAVY

 Příklad komínové sestavy 7 m výšky, 30 X 30 cm tvárnice

komínová vložka průměr 150, síla 1 mm nerez.

Provedení tvárnice betonová odlehčená,KOM deska

izolační vata včetně hliníkové folie,
vybírací dvířka, cena 21 000,-kč

 (cena je včetně výpočtu komínového tahu a dopravy na místo)
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Srdce – má srdeční záležitost
Bylo pondělí 26. září
2011, 17:30 hodin navečer,
když jsme v rokytnickém
Kulturním domě přivítali
profesora Jana Pirka. Nejen pravidelní návštěvníci
cyklu besed Apropo byli jistě mile překvapeni – bylo
téměř plno! Ano, chybělo
jen několik předních sedadel a hlediště bylo plné.
Přednáška začala promítáním a povídáním o chirurgovi Karlu Maydlovi, který
se v Dolní Rokytnici před
158 lety narodil. Pan profesor pokračoval operačními
technikami a první operací srdce. Než začal odpovídat na dotazy
z obecenstva, nastínil práci jeho kolegů i jeho samotného. Naše
znalosti rozšířil o operace chlopní (prasečí chlopně, umělé chlopně), by-passu (přenášení žil ze stehna za účelem přemostění ucpaných srdečních tepen), o způsob transplantace srdce. Nezapomněl
zdůraznit dietní stravování a pravidelnou fyzickou zátěž ve formě
sportu. Jak řekl, zdravý životní styl nám sice nepomůže prodloužit
si život, ale zlepší jeho kvalitu! Poté následovaly dotazy, většinou
soukromého a osobního charakteru.

Vánoční trhy
Při sestavování projektu jsme hledali disciplíny vhodné pro širokou veřejnost. Do pouťového veselí jsme chtěli začlenit celou rodinu. Dopoledne pro všechny věřící i nevěřící pouť ke kapličce na
Kostelním vrchu a odpoledne vytvořit program pro rodiče s malými
dětmi. Vždyť kdo jiný má mít radost z atrakcí a soutěží, než děti?!
A co že se připravuje na Vánoční trhy, konané 3. prosince 2011?
Pro žáky druhého stupně základní školy je ve spolupráci s Krnapem
připraveno vzdělávací pásmo o geologické stavbě Krkonoš a hornictví v Rokytnici nad Jizerou. Děti z prvního stupně a mateřinek budou
kreslit nebo malovat svatou Barboru, patronku horníků. Na radnici
budeme vystavovat prezentaci hornictví u nás v Rokytnici a ve Wojcieszowě. Současně vystavíme i výtvarné práce dětí. Výstava bude
zahájena v sobotu, v odpoledních hodinách. Ve stejné době se děti
dozví, kdo nakreslil nebo namaloval nejkrásnější Barborku.
Součástí letošních Vánočních trhů je také soutěž pro dámy, paní,
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Až dojemnou byla situace, kdy se zvedla paní v první řadě. Dozvěděli jsme se, že její manžel je 665. pacient, kterému v České republice transplantovali srdce. Že se tito lidé pravidelně setkávají.
A že je panu profesorovi vděčná, že jí manžela zachránil. Překvapením pro nás ostatní bylo, manželé k nám neváhali přijet až z Jablonce nad Nisou!
Za nás organizátory mohu říci, že jsme byli nadšeni zájmem nejen ze strany pacientů pana profesora, ale také široké veřejnosti.
Proto bych tímto chtěla ještě jednou poděkovat – panu profesorovi,
jenž si na nás (Rokytnické, Vysocké i Jablonecké (nad Nisou)) udělal
v pondělí podvečer čas! A také Vám, kteří jste v pondělí přišli, že jste
podpořili naši akci!
A apropo dnes, ve čtvrtek 29. září 2011, jsem na vlnách Českého rozhlasu zaslechla, že byl tento den celosvětově zasvěcen SRDCI.
Rokytnice, tento týden jsme i my byli světoví!

Apropo – listopad
V podzimních měsících nás v Rokytnici čeká bohatý kulturní
program. Do seznamu chystaných akcí jsme si i my zapsali poznámku o cestování po Bolívii. A kdože bude promítat a povídat? Vámi oblíbená horolezkyně, paní učitelka, Blanka Herčíková! Termín: 21. listopadu 2011 v 18 hod. v Kulturním domě.
Krásné podzimní dny přeje
BlanKa

slečny a dívky, zkrátka všechny vážené pekařky vánočních perníčků! Pokud tedy pečete a zdobíte vánoční perníčky a chcete se
s námi podělit o svoji práci, neváhejte! Podmínky soutěže jsou velmi jednoduché. Napečte a ozdobte perníčky v jejich jedlé podobě!
Do krabičky vložte 10 kousků a přineste je k nám během dopoledních hodin na radnici do Infocentra (boční vchod). S pracovníkem
infocentra vyplníte přihlášku. Hodnotící komise vybere nejhezčí,
nejvoňavější a nejchutnější perníček. Vyhlášení výsledků proběhne
v průběhu odpoledního doprovodného programu na Dolním náměstí. Ano, i letos se dočkáme vánočního regionálního trhu s doprovodným programem našich dětí.
V neděli 4. prosince proběhne v kostele svatého Michaela ekumenická bohoslužba, kterou bude sloužit pan farář Kvapil spolu
s královehradeckým biskupem Štěpánem Kláskem. Během bohoslužby vystoupí dětský pěvecký sbor. Po bohoslužbě bude odpoledne věnované adventním koncertům.
Přijďte se poveselit a pobavit, splníme tak slogan našeho projektu: Rokytnice nad Jizerou a Wojcieszów – města, kde se lidé veselí!
Překročíme tak společnými silami a dobrou náladou hranice!
Tento projekt a jeho tři části jsou spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA.
Blanka Kučerová,
koordinátorka projektu
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Městská knihovna informuje:
Nové knihy na září
Romány pro ženy:
• Braunová – Klub radostí všedního dne
• Zemanová – Když vločky pláčou…
• Francková – Jako Popelka
• Tachecí – Milostná píseň pro kočku
• Körnerová – Stanice odložených lásek
• Monyová - Srdceboly
• Nobleová – Dívka od vedle
• Robertsová – Na růžích ustláno
• Pancol – Žluté oči krokodýlů
• Collins – Miláček žen
Povídky, fejetony, příběhy:
• Bismuthová – Vzala jste si psychopata?
• Mlynářová – Z lodiček do holin
• Možná mi porozumíš (různí autoři)
• Rottová – Šest hodin ve vlaku
• Loweová – Babička 21. století
Napětí (detektivky, thrillery, fantasy):
• Horáková – Kletba markomanské královny
• Pospíšilová – Kejklíř, Smrt a Blázen
• Francis – Kouřová palba
• Larssonová – Prolitá krev
• Hayesová - Prozrazení
• Connor – Mrtvé tajemství
• Forsyth – Kobra
• Lukjaněnko – Denní hlídka
• Gaiman – Kouř a zrcadla (příběhy)

Nové knihy na říjen
Romány pro ženy:
• Keleová-Vasilková – Duhový most
• Green – V dobrém i zlém
• Jacobs – Jako od maminky
• Montefiore – Sašenka
• Weiner – Správné holky
• Camilla – Tajný deník
• Lanczová – Létem políbená
• Francková – Výměna
• Kawuloková – Jízda v protisměru
Česká próza (romány, povídky, reportáže):
• Čechura – Namydlená šikmá plocha
• Pohanka – Kdo seje květák, sklízí karfiól
• Tajemství stržené masky (povídky)
• Smatana – Jánošíci s těžkou hlavou
Společenské a psychologické romány:
• Kraussová – Dějiny lásky
• Hegeman – Axolotl roadkill
• Bennett – Neobyčejný čtenář
• Schlink – Víkend
Napětí (detektivky, thrillery):
• Koryta – Hymna zármutku
• Knitlová – Pátý list čtyřlístku
• Houser – Dům v temnotách
• Horáková – Dáma v modrén
• Klüpfel – Mléčný groš
• Garwood – Sykot
• Reece – Myši
• Niffenegger – Její děsivá souměrnost

Rokytnický zpravodaj
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Populárně-naučná literatura:
• Český ráj – tajemné stezky (Koláček)
• Rájem rozhlednovým (Štekl)
• Pes – základní výcvik (Mahnke)
• Proti Rudému baronovi (Ditrych)
• Historie a současnost Francouzské cizinecké
legie (Odstrčil)
• Austrálie křížem krážem (Šimánek)

Nové knihy v dětském oddělení
– podzim 2011
Pro začínající čtenáře – malé školáky,
předškoláky a jejich rodiče:
• Na venkově
• Ahoj, Markétko!
• Kaštánek (Švejdová)
• Listopadová pohádka (Provazníková)
• Pohádková čítanka (Petiška)
• Detektivní kancelář Ája a Ben
• Knížka o knížce (Mrázková)
• Škola samá legrace (Kahoun)
• Pan Buřtík a pan Špejlička (Svěrák)
• Hloupežníci (Kratochvíl)
• Čarodějnice Eulálie (Pospíšilová)
• Malý upírek
• Mrazivé příběhy před spaním
Pro větší čtenáře:
• Míková – JO 537. Příběh o snech, jedné
počítačové hře a o životě
• Hlaváčková – Pravěká legenda
• Pilátová – Víla Vivivíla a stíny zvířat
• Hergé – Šperky madam Castafiore (Tintinova
dobrodružství)
• Russellová – Deník mimoňky
• Kinney – Deník malého poseroutky 4. Psí
život
• Geislerová – Vanda – Liga proti holkám.
Blesková pomsta
• Brezina – Upíří rakev. Tajemství stříbrných
vlků (Klub záhad)
• Brezina – Tajemství hradu (Expedice
Kolumbus)
• Neubauerová – Případ pro mistrova žáka
(Zločinu na stopě)
• Priestley – Příšerné příběhy strýce
Montaguea
Pro dospívající čtenáře:
• Castová – Vyhořelá (Škola noci 7)
• Smith – Upíří deníky 1. – 3. (Probuzení.
Souboj. Zášť)
• Francková – Daniela. Prázdninová láska
• Řeháčková – To se může stát každé holce
• Blytonová – Tajemné údolí
• Muchamore – Pravda (Cherub)
• Shann – Démon a zloděj (Demonata)
• Almond - Skellig
Zábavně – naučné knihy:
• Průvodce světem vlkodlaků
• Velká kniha rostlin, hornin, minerálů
a zkamenělin)
• Malá kouzla, zábavné triky a optické iluze

Městské KINO
Jablonec nad Jizerou

ŘÍJEN / LISTOPAD 2011
sobota 15.10. v 18.00 h.

CAPTAIN AMERICA:
První Avenger

Americké širokoúhlé dobrodružné akční sci-fi
v českém znění (124 min.). Vstupné 60,- Kč, přístupný.

sobota 22.10. v 18.00 h.

TRANSFORMERS 3

Americký širokoúhlý dobrodružný fantastický
velkofilm v českém znění (154 min.). Vstupné
60,- Kč, přístupný.

sobota 29.10. v 19.45 h.

VIDITELNÝ SVĚT

Slovensko-český širokoúhlý thriller režiséra Petera Krištúfka (104 min.). Vstupné 60,- Kč, přístupný (12).

sobota 5.11. v 17.15 h.

OŠETŘOVATEL

Americká širokoúhlá komedie v českém znění
(104 min.). Vstupné 70,- Kč, přístupný.

sobota 12.11. v 19.45 h.

OBHÁJCE

Americké kriminální drama (118 min.). Vstupné
70,- Kč, přístupný (12).

sobota 19.11. v 19.45 h.

MECHANIK ZABIJÁK

Americký širokoúhlý akční krimi-thriller (93
min.). Vstupné 75,- Kč, přístupný (12).

sobota 26.11. v 19.45 h.

ANONYM

Širokoúhlé americké drama (130 min.). Vstupné
70,- Kč, přístupný (12).

sobota 3.12. v 19.45 h.

KAMARÁD TAKY RÁD

Americká širokoúhlá komedie (109 min.). Vstupné 70,- Kč, přístupný (12).

sobota 10.12. v 18.00 h.

DREAM HOUSE

Americký thriller (90 min.). Vstupné 70,- Kč, přístupný (12).

sobota 17.12. v 19.45 h.

STROM ŽIVOTA

Americké filmové drama (139 min.) Vstupné 75,Kč, přístupný (12).

sobota 7.1. v 19.45 h.

BASTARDI 2

České akční drama (95 min.). Vstupné 65,- Kč,
přístupný (12).

sobota 14.1. v 18.00 h.

SAXÁNA a Lexikon kouzel

Nová česká rodinná komedie (90 min.). Vstupné
75,- 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
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Společenská
kronika
Životní jubileum slaví
v měsíci září a říjnu 2011
tito naši spoluobčané:
80 let

81 let

82 let
83 let
84 let
85 let
86 let
90 let
96 let

Pavlatová Helena
Lédlová Maria
Řehořková Marie
Kynčl Bohumil
Soukupová Marie
Vaitová Věra
Holubec Jaroslav
Patočková Dagmar
Řehořek Vlastimil
Prokopcová Eva
Holubcová Anna
Košťáková Anežka
Votočková Irena
Prajzler Karel
Železná Marie
Chlupáčová Lidmila
Šída Miroslav
Králíčková Libuše
Černý Jaroslav
Hermoch Jan
Martinková Ludmila
Pitrmanová Božena
Kaprasová Věra

Všem oslavencům
blahopřejeme!

Poděkování
Chtěla bychom touto cestou poděkovat panu MUDr. Jaroslavu Folprechtovi,
sestřičce paní Magdě Pohořalé a sestřičkám paní Jany Černé za bezvadnou
a profesionální péči v době nemoci mého
manžela pana Jiřího Hrnčíře, Harrachov.
manželka
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Rokytnice Dolní i Horní nad Jizerou
Žijeme zde a povězme si proto něco bližšího o původně největší vesnici Království
českého a nyní rozlohou největšího rekreačního střediska, areálu zimních sportů, města v západních Krkonoších, části nyní zase
Krakonošova království, zahrnující Františkov, Hranice, Hleďsebe, Studenov, Vilémov
s místními územními částmi jako Havírnou,
Vystrkovem, Hromovkou, Hořeními Domky,
Dvoračkami, Letní a Zimní Stranou, Hořením Koutem, Berlínem (kolonie nouzových
příbytků za války).
Město je rozloženo v údolí Jizery, Černého a Huťského potoka, dalšího Rokytnického, na úbočích Janovy skály, Čertovy pláně,
Stráže, Sachrova i Příchovického hřebene.
Horizontální dominantou vysoko nad městem je horský masiv Kotle, známější dříve
jako Kokrháč, výrazné hory 1435 metrů
nadmořské výšky, přecházející v táhlé pohoří Plešivce. Jeho odvrácené úbočí jihovýchodní spadá příkrými srázy do ledovcového kráteru Kotelních jam, v nichž je výskyt
chráněné horské květeny.
Severozápadní svah přechází v rozsáhlou
vrcholovou plošinu s Pančavou (Pančavskou
a Navorskou loukou), na nichž pramení Pančava a Mumlava.
Dále západní svah přechází sedlem
k Lysé hoře, protažený východní svah strmě klesá k Harrachovým kamenům. V okolí
sedla mezi Kotlem a Lysou horou jsou rozsáhlé porosty chráněné květeny – sasanky
narcisokvěté.
Na jižním svahu Lysé hory při křižovatce turistických cest nachází se ještě jako
součást Rokytnice, ve skupině Dvorských
Bud, horská bouda ve výši 1125 metrů nad
mořem – Dvoračky. Urbář jilemnického
panství z roku 1688 uvádí pod Kotlem jednu panskou horskou boudu. Počátkem 18.
století zde vznikly dvě dřevěné Sahlenbašské boudy pro účely pastvinářství, jak jsou
i zakresleny na mapách z roku 1743 – 1765.
Koncem století zde bylo již 20 bud, z nichž
největší bouda vyhořela v březnu roku
1893. Na jejím místě dal pak majitel panství hrabě Harrach postavit hostinec s devíti
lůžky. Nový provoz zahájen byl roku 1896.
Až v roce 1928 dostala se bouda do českých
rukou a byla tehdy přestavěna do dnešní
podoby. Bouda je stále v provozu a přístupná jak pěším výstupem, tak lanovou dráhou
s možností lyžařského vyžití především.
Na okolních loukách je výskyt vzácné vysokohorské květeny jako hořce (tolitovitý),
arnyky, nákolníku jednoúborového, sasanky
narcisokvěté a jiné. Počet obyvatel Rokytnice okolo 3tisíc, v době rekreačních náporů
pak značně vzrůstá. Ubytovací kapacity jsou
podnikové, veřejné i individuální, soukromé.

Z dějin Rokytnice se domníváme, že její
přízvisko „nad Jizerou“ pochází názvem
řeky z doby keltského osídlení krajiny, sama
Rokytnice založena byla asi počátkem 16.
století v souvislosti s krkonošským rozvojem
sklářství. Zápis ve dvorských deskách z roku
1562 zmiňuje se o „skelné huti“ ve vsi Roketnici. Zápis v zemských deskách posouvá
však dobu vzniku až do roku 1574 a od toho
roku do konce 16. století je v provozu rokytnická sklárna. K této době váže se zkazka o uhlíři Havlasu Pavlatovi, pálícímu milíř
v Roketnici a kdy pro krutou zimu nemohl
ani medvěd v lese obstáti a chodil se hřát
k milíři. Posléze jej zkrotlého odvedl Pavlata do Vysokého a dále do Prahy. Proto má
Rokytnice skutečně medvěda v městském
znaku. Dále i havíře, což napovídá, že v minulosti údolí Huťského potoka a Sachrův
hřeben byly již od 16. století významným
rudním územím s ložisky stříbra, olova
a mědi. Dolování postupně zanikalo a na
přelomu 17. a 18. století nadobro.
V počátcích 18. století zachovala se zmínka o projevech sociálního útlaku a odporu
vůči němu, konkrétně při stavbě pivovaru
roku 1704 (pozn.: V tomto roce je zprovozněna i sklárna v Harrachově a vzniká vesnice
Nový Svět). Také vlivy selských bouří a nejvíce v roce 1775 sem pronikly z východních
Čech. V té době se zdejší obyvatelstvo zabývalo většinou domácím tkalcovstvím, avšak
počátkem 19. století je ruční textilní výroba
vytlačována tovární. To nakonec vyvrcholilo při dělnických nepokojích zničením zařízení mechanické přádelny J.Grossmana –
1.12.1873.
Postupný rozvoj textilní výroby ovlivnilo
v roce 1873 založení nižší odborné tkalcovské školy, působící do 2. světové války. Zahájení železniční dopravy na trati Rokytnice
– Martinice, datuje se 7. prosince 1899 se
záměrem spojit západní část Krkonoš s hlavní tratí Chlumec nad Cidlinou – Trutnov.
Nutno připomenout sílící nacionalismus
v německé většině rokytnického obyvatelstva.
K přeměně sociálního složení obyvatelstva dochází až po skončení války (pozn.:
Osobně jsem jeden z prvních osadníků
poválečného osidlování - již v červenci
roku 1945). V září toho roku nastupuju již
v likvidační „Rochlitzer Handels u.Gewerbe
Bank“, posléze setrvávám v nově ustavené
Záložně s.r.o.do roku 1948, do nástupu vojenské prezenční služby 1. října téhož roku.
V závěru roku 1945 jako i činovník jsem
jedním ze zakládajících ochotnického divadelního spolku „Jirásek“ v Rokytnici nad
Jizerou.
Rokytnice se může právem honosit slohovou radnicí a přesně tatáž stojí v Norim9 – 10/2011
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berku. Secesní budova radnice má věž 37
metrů vysokou, v níž vestavěn jest hodinový stroj se zevním ručičkovým ukazatelem.
Postavena byla v roce 1903 na katastru Horní Rokytnice, rekonstruována byla v letech
1973 – 76. Odstraněna ozdobná tašková
krytina střech a nahrazena trvalým měděným oplechováním. Nejsvrchnější věžní zakončení praporcem je funkční a dle větrem
se měnící jeho polohy možno předvídat počasí.
Další významnou městskou budovou
je kostel. Původně dřevěný protestantský,
postavený roku 1598 na katastru Dolní Rokytnice, nahrazen byl za protireformace
zděnou stavbou. V letech pak 1752 – 59 vystavěn byl na jeho místě jednolodní, pozdně
barokní kostel sv. Michaela, podle plánů neznámého vídeňského architekta.
Za zmínku stojí i horská osada Rokytno
(700 m.n.m) v údolí Huťského potoka, tvořící součást Rokytnice nad Jizerou. Připomíná se roku 1720. V 16. století se zde těžila
měď a stříbro. Na starých haldách vyskytly
se nálezy z původního měďného těžení jako
chalkopyrity a sfalerity.
První sklárna založena zde přibližně
v roce 1596, v provoze byla a pracovala až
do roku 1740. Ve století 17tém zaznamenáno tu středisko náboženských uprchlíků,
kteří pojmenovali osadu tu „Kalich“.
Z významnějších okolních vesnic jmenujme Paseky nad Jizerou, nyní součást územního rozšíření Rokytnice. Je to rázovitá horská ves, ležící v nadmořské výšce 650 metrů
a rozkládající se na rozloze 1279 ha a jihovýchodním svahu Příchovického hřebene.

Poudačka
Kulánky

Sotva stačili krosnováci dobakovať pod
třechy dumliky, hnal se horama víter studenější než pačmáky mertvoly. Mezi barákama prolítla perní bílá vločka, druhá, až
z nich byla metelice jak z rozterženýho pytle.
Sypalo se celej tejden a eště krapítek.
Horákum začly perný časy. Brouchať se
po perdel návějema do kalcoukly na Hracki,
nebo pro kus žvance ke Kočárkoj do konzumu, bylo přepradaremný. Konečně se Krakonošoj usternulo a přišla vobleva. Jak už
v těch našich překrásnejch horách bejvá,
po voblevě začlo čuhnouť. Mrazem praskaly
šindele a kdo neměl štucel, tomu zalejzalo
za nehty. Na sněhu byl poveršek, že by unes
vola. Inu, bez hančlat ani na krok.
Hraničky topiče ubejvaly, že se na to leckdy ani koukať nechtělo a hospodářum se
ďálo mumlavo.

Rokytnický zpravodaj
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S Rokytnicí sloučena byla v roce 1976. Místní starobylé názvy samot a osad jsou: Brček,
Havírna, Hutiště, Na Hoře, Lomnička, Suchá,
V Pasičce, Vystrkov, Zabylý a za Vrškem.
Ves je prvně připomínaná v berní rule
z roku 1654, založena byla patrně v době
předbělohorské. V okolí Pasek byla naleziště čoček galenitu (leštěnce olovnatého,
pyritu, železná ruda). Dolování bylo otevřeno v roce 1852, záhy však zaniklo. Barokní
kostel sv. Václava pochází z let 1787 – 89,
oltář je přemístěn ze zrušeného kostela ve
Staré Boleslavi. Ze stářím zažloutlých listin
se dovídáme, že v roce 1830 přišel na místní
školu podučitel Věnceslav Metelka, písmák
a muzikant, z jehož deníku a jiných zápisků čerpal Karel Václav Rais látku k sepsání
„Zapadlých vlastenců“, které předeslal jako
trvalý památník Pasek. Metelka je v románě nazýván kantorem Čížkem, Paseky Pozdětínem. Zmínku si zaslouží pro doplnění
i obnovený Památník Zapadlých vlastenců,
nacházející se v těsné blízkosti kostela. To by
tak v krátkém místopisném přehledu bylo.
Nevím sice, zda se v Pasekách zvou příchozí jako u nás v Mrklově nebo Benecku
i jinde: „Přiďte pobejt!“, nebo Vysočtí, kteří
si tím vysloužili dokonce přízvisko: „Nemráti“, když příchozího uvítají: „Copak ste nám
přinesli?“. Ale v Pasekách, které jsou i rodištěm zesnulé manželky, přece jen jednu
raritu mají, a to „kantoráky“. Jsou to veliké
knedlíky z bramborového těsta nadité uzeninou a místním červeným zelím. Název
přejal účel, kdy knedlíky bývali počastováni
zpravidla chudí učitelští pomocníci, tzv. „sobotálec“. - Tak se prej i jennou přichomejtlo,
Strejčkoj Vytylinkoj svíralo strachy perdýlku,
dyž načínal už druhou řádku polinek pod vokny. Nic naplat, bude musiť naštípať eště pár
kulánku, co měl za stodolou do foroty. Podterh
vzpěru u hraničky a strachy ho zahyklo. Hranička se rozjela a kulánky dováděly po poveršku
jak chasa,co tropí rotyku. Vytylinka řval:“ Halt!
Halt. Curyk!“ Jako by mu dříví mohlo rozuměť.
A i kdyby, kulánky třeci nemaj uši!
Konečně mu blejsklo makovicej, aby si
před hromadu leh. Jeden nebo dva ho eště
přeskočily a byl pokoj. Ale co tejdě? Dyž se
postaví, začne to nanovo.
„Mámo. Mámo.“ Stará přišla a nadala
mu do hloupejch trulantu. Pak ale přitarabila
dva kůly a hranice už dala pokoj. Jenže, jak
se dodělať těch uteklejch? Vytylinka vostával
na kopci a kulánky si to hasily po poveršku do
Krosnouskýho oudoli. Pár jich s krůsněj našel,
ale po vostatních se zmehla zem.
Inu zmehla zem? Spíš mělo pár krosnouskejch šklíbů deržku vod ucha k uchu, jak se
nim poštěstilo a lehko k topiči přišli.
Míra Jon

že na tuhlectu pochoutku čekali někde kantor s pastorem. Ten se neudežel a potěšeně
poudá: „Tak se poďvejme, nneska máme
kantoráky!“. Učitel ho zblejsk pohledem jak
nebozíz a zjel: „Né, nneska budou pastoráci!“. A to se mělo, tervám, dovoupraudy
v Pasekách přitrefit.
A na závěr, když už máme tu Jizeru i v městském názvu, povězmě a doplňme i o ni. Jizera
je pradávná řeka a spolu s Mumlavou dokumentují v názvech bývalé keltské osídlení. Její
počátek doplňuje pravý přítok Labe u Toušeně, ze svého prameniště ve Sporném koutě
na jihovýchodních svazích Smrku v Jizerských
horách. Do oblasti Krkonoš vstupuje na vidlici
silnic u hostince „Na Mýtě“, kde zleva nabírá
vodu Mumlavy. Od tohoto soutoku vytváří
řeka romantický Jizerský důl. V oblasti Krkonoš a jejím podhůřím teče poledníkovým
směrem, protéká dolním koncem Rokytnice pod nádražím dále k Jablonci, Hradsku,
Poniklé, v oblasti Horní Sytové stáčí svůj tok
k západu a plyne dál k Českému ráji. Z Krkonoš
přejímá vody Mumlavy, Havírenského potoka,
Sklenařického, Františkovského, Vraní, Tříčského, Farského, Vejpalického, Ponikelského,
Dolského a Roudnického. V Horní Sytové pak
Jizerku. Pravidelně v předjaří se všemi přítoky
z tajícího sněhu rozvodní a zlověstně zahučí,
pak opět se zklidní v stříbřitý vlnolam poklidného toku. „Teče Jizera, spěchá údolím, její píseň mládí mám tak rád“, zaznívá v interpretaci
písně Standy Procházky. Já spatřil prvně jizerský tok i skálu při silnici u zátočiny, to se psal
rok 1937. Vše zůstalo stejné, jen my zestárli.....
Josef Fait

Recept
Smetanové potěšení
2 kelímky smetany ke šlehání, 2 kelímky zakysané smetany, 3 sáčky vanilkového cukru +
krupicový cukr podle chuti, 1 balíček cukrářských piškotů, 1 balíček Koka sušenek nahrubo
nadrcených, 100 ml silné černé kávy, kakao holandského typu na poprášení.
Jednu smetanu ušlehejte dotuha. Obě zakysané smetany vyklopte do mísy, promíchejte,
vmíchejte vanilkové cukry, a nakonec i dotuha
ušlehanou smetanu. Podle chuti můžeme dosladit krupicovým cukrem.
Dortovou formu o průměru 24 cm vyložte alobalem. Na dno dejte cukrářské piškoty,
pokapejte je kávou, potřete částí krému a pokračujte vrstvou sušenek (ty nepokapávejte).
Pokračujte do spotřebování všech ingrediencí
– končit byste měli vrstvou sušenek.
Zbylou smetanu ušlehejte dotuha, potřete jí
vršek dortu a dejte minimálně na 5 hodin chladit. Podávejte kakaem holandského typu.
Převzato z magazínu pro supermarkety Albert
– září 2011.

Doporučuji, výborné!
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Sport
Fotbal

Volejbal

MUŽI A – I.B třída východ, Liberecký kraj

Muži – skupina Hradec Králové 2A – podzimní část

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tým
Záp. + 0 - Skóre
Horní Branná
7 6 0 1 22:10
Malá Skála
8 5 2 1 19:10
Plavy
8 5 1 2 15:13
Ruprechtice
7 5 0 2 19:12
Harrachov
8 4 2 2 27:18
Spartak Rokytnice A 8 4 0 4 16: 9
Mšeno B
7 3 1 3 24:21
Ž. Brod B
7 3 1 3 10:10
Držkov
7 3 0 4 9:16
Lučany
8 2 0 6 11:16
Rovensko
7 1 1 5 11:19
Víchová
7 1 1 5 5:17
Zásada
7 1 1 5 10:27

Body
18
17
16
15
14
12
10
10
9
6
4
4
4

(Prav)
(6)
(2)
(1)
(6)
(2)
(-3)
(1)
(1)
(-3)
(-6)
(-2)
(-8)
(-2)

MUŽI B – Okresní soutěž
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tým
Záp. + 0 - Skóre
SK Studenec B
8 7 1 0 31:11
Jivan Bělá
9 7 0 2 32:10
SK Malá Skála B
9 7 0 2 27:21
Sokol Horka
9 6 0 3 31:22
TJ Poniklá
8 5 0 3 30:21
Sokol Rovensko B
9 5 0 4 20:23
1. FC Tatobity
8 3 4 1 24:13
FC Víchová B
8 4 1 3 23:16
Sokol Dolní Branná
8 3 2 3 18:20
Sokol Bozkov B
8 3 1 4 29:27
TJ Vysoké n. J. B
8 3 1 4 17:16
HSK Benecko
8 2 0 6 13:26
FK Košťálov C
8 1 1 6 11:24
Sokol Nová Ves B
8 0 1 7 9:28
Spartak Rokytnice B 8 0 0 8 10:47

Tým
FK Košťálov
Spartak Rokytnice
Sokol Martinice
Sokol Bozkov
Sokol Horní Branná
SK Mírová

Záp.
6
7
6
7
7
7

+
6
5
4
3
2
0

Družstvo
TJ Sokol Dřevěnice B
TJ Sokol Radim
TJ Semily
TJ Benešov u Semil
VK Harta
Spartak Rokytnice
TJ Harant Pecka

Záp.
10
10
10
10
12
10
10

V
8
8
8
6
2
3
1

P
2
2
2
4
10
7
9

K
0
0
0
0
0
0
0

Sety
26:12
27:15
25:16
23:13
12:31
17:23
8:28

Body
22
21
21
18
15
15
13
13
11
10
10
6
4
1
0

(Prav)
(10)
(9)
(9)
(6)
(3)
(0)
(4)
(-2)
(-1)
(-2)
(-2)
(-9)
(-8)
(-11)
(-12)

0
0
0
0
0
0
0

0
2
2
4
5
7

Skóre
71:6
48:24
49:14
18:62
39:49
3:73

Body
18
15
12
9
6
0

(Prav)
(12)
(3)
(3)
(-3)
(-6)
(-9)

KČT Rokytnice n. J. – Podzim 2011
• 15.10.2011 – Rozhledny Tanvaldska, pěší výlet, kontakt: Ivana
Fischerová, Tel.: 603 386 600
• 15.10.2011 – Posezení v Amálce (od 18 hodin),
kontakt: Jaroslav Hejral, Tel.: 737 248 405, jaroslav.hejral@seznam.cz
• 22.10.2011 – Úklid Krkonoš, sraz v 8.30 hodin u Krnapu,
kontakt: Jaroslav Hejral, Tel.: 737 248 405, jaroslav.hejral@seznam.cz

Rokytnické volejbalové dny 2011
konané pod záštitou Města Rokytnice nad Jizerou

Pořadí nejlepších:
20. 8. 2011 – 35.ročník Turnaje Rokytnicka
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ETC autodoprava
Horská služba
Papírnictví Morávek
České dráhy
Penzion Samohel
Parateam

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Restaurace Horalka + KOKO
Penzion Kamínek
Elitex Jablonec n.
Total Outdoor
Autokemp Jablonec n.J.
Alpin club

NEJ…
• Nejlépe vystupující družstvo – Parateam a Restaurace Horalka
+ KOKO
• Nejlepší hráčka - Pavlína Riegrová
• Nejobětavější zákrok – celé družstvo Penzion Kamínek
a Penzion Samohel
• Nejlepší hráč na síti - Aleš Vitvar
• Nejlepší rozhodčí - Vláďa Janata
• Nejlépe clonící hráč – Tomáš Kadavý
• Nejstarší aktivní účastník – Zdeněk Seidl a Dušan Morávek

21. 8. 2011 Memoriál Zbyňka Neumanna
– pro družstva mužů krajských soutěží
1. Spišská hruška
2. Kladno
3. Malá Skála
4. Vysoké nad Jizerou
5. Rokytnice n. J.

• Nejlepší nahrávač – Michal (Malá Skála)
• Nejlepší hráč na síti – Bláža (VK Kladno)
• Nejlepší hráč v poli – Borec (Spišská hruška)
Pořadatel: TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou – volejbalový oddíl
Poděkování dalším sponzorům: RS Semily, s.r.o., Kuželna bar –
Zdeněk Novotný, Restaurace Horalka, Obchodní sdružení Braun –
Jiřička, Penzion BONA, Papírnictví Morávek Jilemnice
Zpracoval: Gebrt

Více informací: www.kct-rokytnice.com
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Míče
Body
509:477
18
555:542
18
748:706
18
664:597
16
557:606
14
497:506
13
409:505
11

– pro amatérská družstva místních podniků a organizací

MLADŠÍ ŽÁCI – Okresní přebor
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9 – 10/2011

Rokytnický zpravodaj

Šachy
Zahájena soutěž – družstvo A hraje nejvyšší soutěž Libereckého
kraje – KP 1. Družstvo B hraje druhou nejvyšší soutěž Libereckého
kraje – KS1.
1. kolo:
družstvo A – Rokytnice – Nový Bor 5:3
		
družstvo B – Libštát B – Rokytnice 5:3

Stolní tenis
Krajský přebor II. třídy – tabulka po 22. kole
1. Jiskra Nový Bor C
7. TJ Zákupy A
2. Jiskra Raspenava B
8. Sokol Košťálov A
3. SKST Liberec I
9. TTC PS Lomnice Tuhaň B
4. Spartak Chrastava A
10. Slovan Hrádek A
5. TJ Spartak Rokytnice
11. BIŽU Jablonec nad Nisou E
6. Cvikováček Cvikov A
12. Sokol Turnov C

Florbal
3. liga mužů, divize II
1. Fbc Most 2010
2. FBC Phanters Liberec
3. Bivoj Litvínov B
4. TJ Lokomotiva Louny
5. TJ Spartak Rokytnice
6. Slavia TU Liberec

7.
8.
9.
10.
11.

SCC Semily
1. FBC DDM Děčín 4
1. FBK Campus Jablonec n. N.
FBC Hotel Morris Česká Lípa B
FbC Panteři Žatec

Cestovní kancelář

TJ Spartak – Členské příspěvky na rok 2012
Dospělí. ...............................................................................250,- Kč
Děti do 14-ti let (´98)...........................................................100,- Kč
Studenti do 26 let (´97 – ´86)...............................................150,- Kč
Rodič na mateřské dovolené...............................................150,- Kč
Senioři.................................................................................150,- Kč
Příspěvky je možno platit v kanceláři TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou ve sportovní hale Spartak Rokytnice a.s. od 10.10.2011 (do
začátku zimní sezóny na počkání).

JUDr. Ladislav Procházka
advokát,

A & A Reisen

si dovoluje oznámit otevření pobočky
advokátní kanceláře na adrese
Horní Rokytnice č. p. 319.

z Berlína

s 21 lety zkušeností a 850 objekty

HLEDÁ

Poskytuji právní služby v oblasti občanského,
obchodního a rodinného práva, zejména:

•

převody nemovitostí

•

rozvody, včetně
vypořádání majetku

– objekty ke dlouhodobé spolupráci
v Krkonoších i v podhůří.

•

výživné

•

vymáhání pohledávek

V zimní sezoně se SILVESTREM.

•

různé typy smluv

•

podnikání fyzických
a právnických osob

další byty, pokoje, domy, penziony, hotely

Hosté platí při příjezdu v EURO.

Tel.: 604 200 306, Tel./fax: 499 425 142
E-mail: office@a-a-reisen.de
(nabídky můžete psát i česky)

www.a-a-reisen.de

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

Rokytnický zpravodaj vydává MěÚ Rokytnice nad Jizerou, Horní 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Příspěvky shromažďuje sekretariát starosty. Informace a inzerce na tel.: 481 549 319,
e - mail: mesto@mesto-rokytnice.cz. Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 25. 11. 2011.

Rokytnický zpravodaj
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NOVÝ A KVALITNÍ

v Rokytnici nad Jizerou
formát tisku

do A3+
VIZITKY ............. od 1,- Kč / ks (1000 ks)
POHLEDNICE ..... od 3,- Kč / ks (500 ks)
PROSPEKTY, PLAKÁTY, LETÁKY,
ETIKETY, JÍDELNÍ LÍSTKY, VSTUPENKY...

za přijatelné ceny
počet kusů
1-9
10-29
30-49
50-100
100-199
200-299
300-399
400-499
500-599
600-699
700-799
800-899
900-999
1000-1499

A4 4/0
11,00
8,00
7,00
6,50
6,30
6,00
5,80
5,50
5,30
5,00
4,80
4,50
4,30
4,00

A4 4/4
16,50
12,00
10,50
9,80
9,40
9,00
8,70
8,30
7,40
7,50
7,20
6,80
6,40
6,00

A3 4/0
22,00
16,00
14,00
13,00
12,50
12,00
11,50
11,00
10,50
10,00
9,60
9,00
8,50
8,00

A3 4/4
33,00
24,00
21,00
19,50
18,80
18,00
17,30
16,50
15,80
15,00
14,40
13,50
12,80
12,00

Uvedené ceny jsou bez DPH na 90g papír. Ceny jsou bez grafiky.
Další výběr papírů za příplatkové ceny od 1,- Kč podle gramáže (do 300g).

SURA s.r.o.

Udělali jsme významnou investici
v oblasti digitálního tisku v Rokytnici
nad Jizerou – tímto zrychlujeme výrobu
malých a středních množstevních
nákladů za velmi přijatelné ceny.
Dokumenty k tisku nám
můžete zasílat prostřednictvím e-mailu:
sura@rokytnice.com

VÝROBCE
REKLAMY
TISK | INTERNET | FOTO

777 622 696

www.sura-reklama.cz | Dolní náměstí 449, Rokytnice nad Jizerou | Po – Pá: 8.00 – 12.45 a 13.30 – 17.00

