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Cena 18,- Kč

Rokytničtí chtějí letní provoz lanové dráhy
na Lysou horu

Snaha Rokytnice nad Jizerou získat povolení k letnímu provozu
jedné z nejdelších českých lanovek zatím stále nepřináší kýžený
výsledek. Provoz lanovky na Lysou horu odmítá povolit Správa Krkonošského národního parku (KRNAP), neboť jako jediná vede do
první zóny parku. Zástupci radnice, podnikatelů, sportovců, provozovatele lanové dráhy i členové petičního výboru za letní provoz
i proto v pondělí 23. dubna 2012 podepsali deklaraci, jejímž cílem je
názor ochránců přírody zvrátit.
„Rokytnice během posledních dvou desítek let přišla o své textilní závody. Naopak novým a dominantním zdrojem obživy se ukázal být turistický ruch. S letním provozem je spojen další impuls pro
jeho rozvoj.“ Uvedl starosta města Petr Matyáš.
V průběhu loňské zimy Rokytničtí sepsali petici za letní provoz,
kterou podpořilo více než tři tisíce občanů. Následně proběhla série jednání se zástupci Ministerstva životního prostředí i se zástupci
KRNAPu. Výsledkem těchto jednání je dohoda na vypracování dvou
znaleckých posudků, které posoudí skutečný dopad letního provozu
na životní prostředí. Zástupci Rokytnice a KRNAPu se domluvili na
zadávacích podmínkách i na vstupních materiálech. V průběhu letošního roku bude probíhat terénní průzkum a v listopadu by měly
být známy první výstupy.
Rokytnice je jediným střediskem v Krkonoších, kde nejezdí lanovka v létě. Zatímco v zimě jsou hotely a pensiony v Rokytnici využity
na více než 80 procent, v létě to je sotva dvacet. Letní provoz lanové

dráhy by tak zajistil návštěvnost i v dalších měsících a zvýšil konkurenceschopnost města v rámci krkonošských středisek.
„Letní provoz je pro nás příslibem oživení života v Rokytnici.
Chtěli bychom zvrátit trend, kdy většina místních dojíždí za prací,
a vytvořit pracovní místa díky turismu přímo v Rokytnici. Věřím, že
se nám společně podaří najít cestu, jak při letním provozu zároveň
ochránit významnou přírodní lokalitu.“ Doplnil předseda petičního
výboru Jaromír Beran.
Rokytničtí navrhují, aby nejbližší okolí horní stanice bylo přeřazeno do II. zóny. Turisty by pak odvedla 1,1 kilometru dlouhá a takřka
zapomenutá Bunkrová cesta, která vede od konečné stanice lanovky
na křižovatku turistických cest v sedle mezi Lysou horou a Kotlem.
Je lemována bunkry hraničního opevnění z doby před 2. světovou
válkou.
Deklaraci spolupráce ve věci letního provozu lanové dráhy na Lysou horu podepsali:
• Ing. Petr Matyáš – starosta města
• Petr Kadavý – předseda Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu
v Rokytnici nad Jizerou o. s.
• Slavomil Braun – předseda TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou o. s.
• Ing. Petr Ceé – prokurista Spartak Rokytnice, a. s.
• Jaromír Beran – předseda petičního výboru za letní provoz lanové dráhy na Lysou horu

Z jednání rady města za uplynulé období
• Rada města projednala možnost zvýšení nájemného v městských
bytech, které umožňuje změna občanského zákoníku. Ta se týká
bytů v hasičské zbrojnici, v základní škole, v mateřské škole,
v márnici a bytů v DPS (u domovnického bytu v DPS a v čp. 196 v
HR bylo nájemné sjednáno již volně). Rada města byla seznámena s postupem při zvyšování těchto nájmů, přičemž u těchto bytů
je nyní možné stanovit nájemné dohodou (s přihlédnutím k ekonomické situaci nájemce). Vzhledem k tomu, že téměř u všech
těchto bytů bylo dosud nájemné zvyšováno jednostranně, bylo
rozhodnuto nájemné zvýšit pouze v bytech v DPS, kde k tomu
dosud nedošlo a výše nájemného v této době již neodpovídá
obvyklým a běžným cenám. Rada města po projednání schválila
navýšení nájemného v bytech v DPS na dvojnásobek stávajících
cen, tj. původních 11,16 Kč/m2 na 22,32 Kč/m2 za měsíc. Rada
města zároveň pověřila finanční úsek písemným informováním
nájemců těchto bytů o tomto rozhodnutí a uzavřením příslušných dodatků ke stávajícím Smlouvám o nájmu bytů.
• Rada města schválila zadání zakázky č. 12004 – Zpracování vyhodnocení vlivů variant letního provozu lanové dráhy na Lysou
horu na životní prostředí Mgr. Karlu Houdkovi, Kosova Hora 149,
IČ: 15856178 za nabídnutou cenu 423.000,- Kč a pověřila starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy o dílo.
• Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši
3.000,- Kč Mateřskému centru Krakonošátka.
• Rada města schválila přijetí sponzorského daru ve výši 10.000,- Kč
od spol. EMBA s. r. o. Paseky nad Jizerou ze strany Mateřské školy
Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice 210.
• Rada města schválila pronájem pozemku ppč. 1214/1 v k. ú.
Horní Rokytnice nad Jizerou o výměře 3.432 m² (betonárka) společnosti Eurovia CS, a.s. Liberec, na tříleté období (2012, 2013,
2014) za účelem využití jako zařízení staveniště pro stavbu: I/14
Harrachov – Valteřice.
• Radě města byl předložen návrh na schválení výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku
č. 12002 – „Telefonní hlasové služby“. Město oslovilo formou
Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace celkem 15 firem. Současně byla zveřejněna tato výzva na webových stránkách města. Ke konečnému termínu lhůty pro podání nabídek
28. března 2012 doručily své nabídky celkem 3 firmy. Cenové
nabídky byly hodnoceny dle ekonomické výhodnosti. Hodnotící kritéria tvořila komplexnost, cena a přínos. Jako nejvhodnější
nabídka byla označena nabídka s pořadovým číslem 1., předložená uchazečem firmou COPROSYS-LVI s.r.o., Hanychovská 832/37,
Liberec 3. Díky uzavření smluv s novým poskytovatelem by mělo
dojít k velkým úsporám.
• Radě města byl předložen návrh na schválení výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku č.
12003 - „Kamerové zkoušky – dešťová kanalizace“. Město oslovilo formou Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace celkem
9 firem. Současně byla zveřejněna tato výzva na webových stránkách města. Ke konečnému termínu lhůty pro podání nabídek
11. dubna 2012 doručilo své nabídky celkem 7 firem. Z hodnocení byla vyloučena 1 firma z důvodu neúplnosti nabídky. Hodnocené firmy byly seřazeny do konečné tabulky pořadí podle výše
nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Jako nejvhodnější nabídka byla označena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou – nabídka
s pořadovým číslem 5. předložená uchazečem POLSTAV s. r. o.,
Košťálov 63, 512 02 Košťálov, IČ 25921622.
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• Radě města byla předložena žádost pana starosty Ing. M. Kubáta, Město Jablonec nad Jizerou o zvážení poskytnutí příspěvku
na neinvestiční náklady provozu ZUŠ Jablonec nad Jizerou. Město Rokytnice nad Jizerou je zřizovatelem příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Pod střechou, která je stejně jako ZUŠ
v Jablonci nad Jizerou zaměřena na volnočasové aktivity pro děti
a mládež. Dům dětí nabízí širokou nabídku aktivit pro využití volného času, jako jsou zájmové kroužky, táborové činnosti a množství příležitostných aktivit. Tuto nabídku pak využívají stejně jako
v případě ZUŠ děti z okolních měst a obcí. Vzhledem k výše uvedeným faktům navrhla rada města nabídnout dětem z Jablonce
nad Jizerou větší možnost využití volnočasových aktivit organizovaných DDM. Poskytnutí finančního příspěvku rada města z výše
uvedených důvodů neschválila.
• Starosta města předložil radě města žádost TJ Spartak Rokytnice
nad Jizerou o. s., o podporu sportu v Rokytnici ze strany města
z výtěžku loterií a sázkových her. Důvodem je skutečnost, že se
novelou zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách, mění způsob zdaňování výnosu z této činnosti. Od letošního roku bude 80 % výnosů z hazardu rozdělováno prostřednictvím státního rozpočtu městům a obcím. Kromě toho přinesla
novela také zrušení místního poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj a jiné technické herní zařízení a podstatně snížila
obci příjem ze správních poplatků. To znamená v prvních třech
měsících pro obce čistý výpadek zdrojů. Až v dubnu dojde k odvodu záloh za první čtvrtletí.
Před novelou zákona rozhodovali o tom, kam budou směřovat
peníze z povinného odvodu, sami provozovatelé. Finanční prostředky tak do minulého roku poskytovali přímo loterijní společnosti zejména na podporu sportu, ale i kultury a sociální oblasti.
Protože tělovýchovné jednoty a sportovní kluby takto dostávaly
prostředky z loterií přímou cestou od svých zastřešujících organizací, národního svazu nebo okresních organizací ČSTV, žádají tímto způsobem o finanční prostředky z loterií město jako nového
příjemce těchto prostředků. TJ Spartak tyto prostředky využívala
především na sport všech kategorií od dětí předškolního věku až
po seniorskou generaci.
Rada města vzala tuto žádost na vědomí s tím, že dokud není jistá
výše příjmu z loterií, nemůže rozhodovat o způsobu jejich případného rozdělení ve prospěch sportu. Odhad výnosů pro jednotlivé obce, který je zveřejněn na stránkách Ministerstva financí
ČR a pro Rokytnici uvádí částku 480 tis. Kč, je pouze odhadem
a může být ve skutečnosti mnohem nižší. Dále rada města pověřila Petru Stojanovou, vedoucí finančního úseku, předložením
informace o výši příjmů v rozpočtu města z loterií a jiných podobných her, jakmile budou tyto příjmy známy.
• RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene vedení
kanalizační přípojky pro novostavbu RD na pozemku ppč. 638/2
v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou ve prospěch stpč. 1346 v k. ú.
Horní Rokytnice nad Jizerou a rozestavěné stavby na této parcele.
• RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu kanalizačního řádu včetně přípojek na
pozemcích parc. č. 3265/2 a 1749/3 v k. ú. Horní Rokytnice nad
Jizerou s Ing. Oldřichem Bachtíkem, CSc., Horní Rokytnice 627,
Rokytnice nad Jizerou a pověřuje starostu Ing. Petra Matyáše
podpisem této smlouvy.
• Radě města byl předložen návrh na přesun vybavení z budovy
bývalé ZŠ v Horní Rokytnici do budovy ZŠ Dolní 172, Rokytnice
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nad Jizerou. V dosud předaném majetku nebylo vybavení tělocvičny. Předmětem předání byl pouze drobný majetek - vybavení
tříd a kuchyně. Důvodem přesunu majetku z horní školy je jeho
zařazení mezi provozuschopné, užívané a revidované tělocvičné
nářadí v budově Základní školy v Dolní Rokytnici čp. 172.
Rada města schválila zveřejnění výzvy na podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu
č. 12005 na akci „Oprava střechy DPS v Rokytnici nad Jizerou“.
Rada města zveřejnění výzvy na podání nabídky a k prokázání
splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 12006
na akci „Rekonstrukce WC v ZŠ v Rokytnici nad Jizerou“.
Radě města byl předložen návrh žádosti o dotaci z programu
Ministerstva zemědělství – Program rozvoje venkova, prostřednictvím MAS „Přiďte pobejt!“ o. s. Jilemnice na akci „Obrazová
expozice o historii Rokytnice nad Jizerou“. MAS „Přiďte pobejt!“
o. s. Jilemnice zveřejnila výzvu pro předkládání žádostí o dotaci
z programu Ministerstva zemědělství – Program rozvoje venkova.
V rámci fiche 4 - Náš tradiční venkov lze žádat o finance na stálé
výstavní expozice a muzea. Město Rokytnice nad Jizerou plánuje podat žádost o dotaci na vybudování menší výstavní expozice
na chodbě v 1. patře radnice. Konkrétně akce zahrnuje drobné
stavební úpravy a osazení výstavních panelů s historickými fotografiemi Rokytnice nad Jizerou. Spoluúčast města v případě
poskytnutí dotace činí 10 %. DPH nelze zahrnout do uznatelných
nákladů.
Starosta města informoval radu města o přidělení tří dotací z Fondu požární ochrany Libereckého kraje v celkové výši 51.600,- Kč
na opravu vyprošťovacího zařízení Weber, opravu vozidla LIAZ
CAS 24 a nákup pneumatik na vozidlo Avia DA 12. Město podalo
do fondu v letošním roce celkem čtyři žádosti. Uspokojena nebyla pouze jedna žádost o příspěvek na nátěr střechy hasičské
zbrojnice.
Radě města byl předložen návrh na umístění dopravního značení
v místní části Horní Letní a Dolní Letní. Komunikace v uvedené
lokalitě slouží jak pro motorová vozidla, tak pro pěší. Dopravní
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komise na svém jednání řešila na základě žádostí obyvatel omezení rychlosti v této lokalitě a s ohledem na zvýšení bezpečnosti
silničního provozu doporučila řešení spočívající v umístění dopravního značení B20a – omezení nejvyšší povolené rychlosti.
RM tento návrh schválila.
RM schválila termín následujícího veřejného zasedání zastupitelstva města dne 27. června 2012.
RM stanovila, že Sběrný dvůr v Rokytnici nad Jizerou pro odkládání tříděných odpadů smí fyzické podnikající osoby a právnické
osoby využít pouze tehdy, pokud mají s Městem Rokytnice nad
Jizerou uzavřenou Smlouvu o využití systému zavedeného obcí
pro nakládání s komunálním odpadem a zároveň pověřila pracovnici městského úřadu Lenku Bogdányovou spoluprácí s obsluhou Sběrného dvora v případě uzavírání a evidence Smluv
o využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním
odpadem v případě odkládání tříděných odpadů ve sběrném
dvoře ze strany podnikajících osob a v případě zájmu zajištěním
uzavření této smlouvy přímo na městském úřadě.
Radě města byly předloženy informace o statickém posudku na
objekt bývalé textilní továrny (ZZN, PRELOG), který byl statikem
zpracován na základě požadavku stavebního úřadu v Rokytnici
nad Jizerou. Ve statickém posudku je uvedeno, že bezprostřední zřícení objektu nehrozí, nicméně z důvodu bezpečnosti je
v 1. fázi navrhováno oplocení objektu ze třech stran kromě strany k Huťskému potoku. Tento posudek je podkladem pro další
rozhodnutí stavebního úřadu, ve kterém majiteli objektu nařídí
jakým způsobem objekt zajistit. V případě, že tak neučiní majitel
objektu, bude muset zajišťovací opatření (v 1. fázi oplocení objektu) provést na své náklady město Rokytnice nad Jizerou a následně úhradu nákladů na zajištění objektu vymáhat po majiteli
tohoto objektu.
Rada města vzala na vědomí kandidaturu TJ Spartak Rokytnice
nad Jizerou o. s. na pořádání Mistrovství světa FIS Masters v roce
2016 a vyjádřila tomuto záměru svou plnou podporu.

Z jednání zastupitelstva města ze dne 11. 4. 2012
Návrh rozpočtového opatření
Ing. Petr Matyáš přítomné informoval, že rozpočtovým opatřením dochází především k posílení položky vyčleněné na zimní údržbu místních komunikací, neboť skutečné náklady převyšují náklady
rozpočtované o 870.000,- Kč. Položka na zimní údržbu byla již posílena usnesením RM, kdy došlo k přesunu finančních prostředků
v rámci paragrafu místní komunikace, a to posílením výše uvedené položky z prostředků určených na opravu místních komunikací
a na výkup pozemků v rámci akce Čistá Jizera. Toto navýšení činilo
celkem 500.000,- Kč. Přesto se jednalo o nedostatečné posílení položky na zimní údržbu komunikace a dorovnání do výše skutečného
čerpání je řešeno právě v rozpočtovém opatření č. 1/2012. Nijak
se tím však neřeší finanční prostředky na zimní údržbu potřebné
na konec roku za období listopad – prosinec 2012 a tento problém
bude nutno vést v patrnosti při dalších rozpočtových změnách. Také
rozpočtovým opatřením č. 1/2012 dochází k částečnému dorovnání
položky na opravu místních komunikací, aby bylo možno provádět
alespoň havarijní opravy komunikací. Toto dorovnání však nenavyšuje tuto položku do původní výše schválené v rozpočtu města a to
z důvodu nedostatku finančních prostředků.
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Je také nutné upozornit, že z důvodu abnormálně náročného
zimního období na finanční hotovost (fakturace za zimní údržbu)
došlo ke značnému poklesu zůstatku na bankovních účtech města
Rokytnice nad Jizerou a město bude schopno v nejbližších 2 – 3 měsících hradit jen mandatorní výdaje jako je provoz městského úřadu, zálohy na elektrickou energii, plyn, vodu a příspěvky příspěvkovým organizacím.

Pozemky

Zastupitelstvo města schválilo:
• odkoupení pozemků ppč. 1410/7, ppč. 1410/9 a stpč. 904 v k. ú.
Dolní Rokytnice do majetku města a za účelem nákupu těchto
pozemků schválilo účast města v elektronické dražbě.
• prodej pozemkové parcely č. 972/2 v k. ú. Rokytno v Krkonoších
Ing. Karlu Špecingerovi a Vlastě Špecingerové, Kolín a to za cenu
220,-Kč/m2.
• prodej části pozemkové parcely č. 1173/1 (cca 46 m2) v k. ú.
Horní Rokytnice nad Jizerou paní Evě Havlíkové, HR 352 za cenu
560,-Kč/m2 a za podmínek stanovených v usnesení č. 222 ze dne
22. 2. 2012.
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• prodej části pozemkové parcely č. 3000/5 (cca 130 m2) v k. ú.
Dolní Rokytnice Libereckému kraji, U Jezu 642/2a, Liberec za
cenu 140,-Kč/m2 a za podmínek stanovených v usnesení č. 224
ze dne 22. 2. 2012.
• prodej pozemkové parcely č. 1211/13 v k. ú. Horní Rokytnice nad
Jizerou společnosti Noratech Verwaltungs KG, Haibach, Rakousko za cenu 560,-Kč/m2.
• bezúplatný převod pozemku parc.č. 3465/5 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o bezúplatném
převodu nemovitostí č. j. UZSVM/HSM/1519/2012-HSMM.
• přijetí daru stavby účelové komunikace k čp. 434 v Horní Rokytnici, umístěné na pozemcích parc.č. 2513/1, 2511/14 a stp.272/6
a 272/5 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou ve vlastnictví Města
Rokytnice nad Jizerou, od Martina Jakubce, bytem Tyršova 178,
288 02 Nymburk.

Vystoupení města ze společnosti NOLA
ZM schválilo převedení obchodního podílu v nominální hodnotě 20.000,- Kč ve společnosti NOLA – hotelové a obchodní služby,
spol. s r. o., IČ: 48155560, sídlo: Dolní Rokytnice 366, Rokytnice nad
Jizerou na jiného společníka pana Jaroslava Prchala, bytem Dolní
Rokytnice 402, Rokytnice nad Jizerou, a to za cenu 20.000,- Kč.
ZM zároveň pověřilo Ing. Petra Matyáše zabezpečením svolání
Valné hromady společnosti NOLA – hotelové a obchodní služby,
spol. s r. o. za účelem udělení souhlasu s převodem obchodního podílu, následným uzavřením příslušné Smlouvy o převodu obchodního podílu a vkladem této změny k zápisu do obchodního rejstříku.

Návrh pana Jana Šubrta na zrušení
Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012
o místním koeficientu pro výpočet
daně z nemovitosti
Pan Šubrt podal návrh na znovuprojednání výše uvedeného
bodu. Poznamenal, že nebyl přítomen na minulém pracovním jednání zastupitelstva, kdy se projednávala tato vyhláška o místním koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti. Uvedl, že tedy nevěděl, že
se jedná o zvýšení o sto procent, a protože s tím nesouhlasí, tak se
rozhodl, že o tom nechá znovu hlasovat. Ing. Matyáš na tuto věc odpověděl, že všichni zastupitelé dostali před jednáním podkladovou
zprávu, kde bylo vše o vyhlášce o místním koeficientu pro výpočet
daně z nemovitosti popsáno a vysvětleno.
Po novém hlasování bylo konstatováno, že pro zrušení vyhlášky
je pouze 6 zastupitelů (je nutné 8 hlasů) a předmětná vyhláška tak
zůstává v platnosti.
Na veřejném zastupitelstvu následovala diskuse, kterou pro její
obsáhlost nelze v Rokytnickém zpravodaji v plném rozsahu zveřejnit.
Je ovšem k dispozici na webových stránkách města –
www.mesto-rokytnice.cz, v zápise ze zastupitelstva města ze dne
11. 4. 2012 nebo k nahlédnutí na městském úřadě.
To se týká i rozprav a diskusí k ostatním bodům včetně závěrečné diskuse občanů.
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Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města Rokytnice nad
Jizerou na 2. polovinu roku 2012
1) Finanční prostředky pro tuto výzvu
»» 23.000,- Kč
2) Předmět podpory
»» volnočasové aktivity dětí a mládeže
»» kulturní a společenské akce
»» sportovní akce
»» vzdělávací programy
»» akce pro seniory
»» podpora činnosti zájmových sdružení a místních
»» spolků s celoroční působností
»» rozvoj a podpora cestovního ruchu
3) Okruh žadatelů
»» Fyzické osoby
»» Právnické osoby
»» Občanská sdružení
»» Zájmové spolky
»» jiný subjekt
4) Omezení podpory
»» realizace projektu na území města Rokytnice nebo jinak přispívají k rozvoji a propagaci Města
»» dotace bude poskytnuta pouze na vymezený účel do max.
50 % skutečně vynaložených nákladů
5) Minimální spoluúčast žadatele
»» Minimálně 50 % skutečně vynaložených nákladů
6) Požadovaný obsah žádosti
»» řádně vyplněný formulář žádosti
»» kopii o vzniku statutárního orgánu*
»» kopii stanov*
»» kopii smlouvy o zřízení účtu*

»» (* Při opakované žádosti předkládají pouze ti žadatelé, u kterých došlo k nějaké změně)

7) Datum ukončení příjmu žádostí do 29. 6. 2012 do 17.30 hod.
8) Způsob, termín, místo podání žádosti
»» písemně na předepsaném formuláři (formulář lze vyzvednout na městském úřadě v kanceláři Městského informačního centra nebo na internetových stránkách www.mestorokytnice.cz )
»» v zalepené obálce s označením „Granty“
»» na adresu: Město Rokytnice nad Jizerou, Horní 197, 512 44
Rokytnice nad Jizerou
»» na podatelnu nebo do kanceláře MIC na MěÚ
9) Konzultace žádostí
»» Lucie Vyšanská
»» Tel: 481 522 001
»» E-mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz
10) Kontrola formální a administrativní správnosti a úplnosti
žádosti, evidence žádostí, kontrola účelovosti
»» Lucie Vyšanská
11) Hodnotící orgán a návrh na přidělení podpory
»» Hodnotící komise jmenovaná radou města
12) Projednání a schválení návrhu
»» Rada města Rokytnice nad Jizerou
13) Oznámení o přidělení podpory
»» Do 10 - ti dnů od projednání radou města
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Zprávy z městského úřadu
Snížení ceny roční parkovací karty
pro občany Rokytnice nad Jizerou
Rada města projednala a schválila Nařízení města č. 1/2012
o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích, které upravuje způsoby organizování dopravy a parkování na místních a účelových komunikacích na území města Rokytnice nad Jizerou, která jsou tímto nařízením vymezena, především
pak na parkovacích plochách v prostoru Dolního náměstí. Smyslem
nařízení je především regulace počtu vozidel na těchto parkovacích
plochách. Nařízení č. 1/2012 nahrazuje původní nařízení č. 12/2006
a nově zavádí pravidlo, které omezuje dobu jednoho parkování na
dlouhodobé – roční a půlroční paušální karty určené pro rezidenty.
Protože v minulosti docházelo k „odstavení“ vozidel na parkovací
ploše třeba i na dobu několika měsíců a docházelo tak k blokování parkovacích míst, je novým nařízením doba jednoho parkování
omezena na maximálně 24 hodin. Parkování na týdenní – krátkodobé karty určené pro návštěvníky města pak zůstává beze změn.
Další podstatnou změnou, která je v novém nařízení zavedena, je
částečné osvobození od poplatku v rozsahu 50 % pro fyzické osoby
s trvalým pobytem na území města Rokytnice nad Jizerou, které se
týká právě dlouhodobých nepřenosných karet – ročních a půlročních. Trvale žijící obyvatelé si tak roční parkovací kartu budou moci
zakoupit za 200,- Kč a půlroční parkovací kartu pak již za 125,- Kč.
Nově schválené nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2012.
Při žádosti o úlevu je ovšem nutné prokázat trvalý pobyt v obci (občanský průkaz) a vlastnictví předmětného vozidla (malý technický
průkaz).

ZMĚNA účinnosti obecně závazné
vyhlášky č. 1 - 2011 o místním poplatku za
povolení k vjezdu s motorovým v ozidlem
do vybraných míst a částí města – platnost
posunuta od 1. 10. 2012
Od 1. 6. 2012 vstupuje v platnost Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do
vybraných míst a částí města a nová Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu do vybraných míst a částí města, na základě kterých je
možné vjíždět do lokalit Horní Domky, Hrušov, Tajchy, Huťský vodopád, Studenov a Packé boudy pouze s povolením k vjezdu vydaným
městským úřadem.
Vzhledem k časové náročnosti správních řízení vedených pro získání veškerých povolení potřebných k umístění dopravního značení
bude účinnost vyhlášky i pravidel posunuta a vyhláška bude nově
platit až od 1. 10. 2012.
Po přechodné období od 1. 6. 2012 do 1. 10. 2012 tak bude
vjezd do uvedených lokalit města možný bez povolení k vjezdu.
Plánovaná informativní schůzka pro vlastníky nemovitostí a ubytovatele z dotčených oblastí, na které budou seznámeni s novými
pravidly pro vydávání povolení k vjezdu a s možností online vydávání povolenek pro ubytované hosty, bude uskutečněna v průběhu
září 2012.
Ing. Petr Matyáš – starosta
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Strategický plán rozvoje města
Dotazníkové šetření mezi občany
Rokytnice nad Jizerou – výsledky
Papírových dotazníků bylo vyplněno a odevzdáno celkem 133,
online dotazníků bylo vyplněno 89. Celkový počet je tedy 222 vyplněných dotazníků.
Všem občanům Rokytnice nad Jizerou děkujeme za čas, který
vyplnění dotazníku věnovali.
Zpracování výsledků bude firmě CENTRUM EP Hradec Králové
trvat přibližně měsíc. S výsledky vás seznámíme prostřednictvím
příštího Rokytnického zpravodaje a webových stránek Strategického plánu rozvoje města (http://strategie-rokytnice.webnode.cz/).
V průběhu měsíce června proběhne 2. jednání Řídícího výboru,
na kterém budou na základě výsledků analytické části SPRM (jejíž
součástí je i dotazníkové šetření) sestaveny pracovní skupiny pro
jednotlivé oblasti rozvoje. Pokud budete mít jakékoliv otázky, či se
budete chtít zapojit do pracovních skupin, kontaktuje mě na tel.
481 549 324, emailem investice2@mesto-rokytnice.cz či osobně
v kanceláři č. 21 na MěÚ v Rokytnici nad Jizerou.
Ing. arch. Tereza Kučerová – koordinátor

Informace o vyhlášení soutěže na
záměr využití areálu „Horní školy“.
Zastupitelstvo města Rokytnice nad Jizerou schválilo dne
11. 4. 2012 usnesením č. 263 vyhlášení soutěže na využití areálu
„Horní školy“ – objektu čp. 506 na stpč.658/1, objektu bez čp/če
na stpč. 930, společného dvora na stpč. 658/2, pozemků parc. č.
1100/2, 1103, 1106/8 a části pozemku parc. č.1100/1 vše v k. ú.
Horní Rokytnice nad Jizerou. Celý tento areál je již několik let nevyužívaný, z důvodu příliš nákladného provozu a dožití technického
zázemí. Vzhledem k požadavkům, vyplývajícím z Územního plánu
Rokytnice nad Jizerou není přípustným způsobem přestavba objektu na bytový dům, nové využití by mělo plnit funkci služeb občanům, ať již jako občanské vybavení komerční (obchod, služby,
ubytování výhradně hotelového či penzionového typu, stravování,
sociální a zdravotní služby, zábavní parky, rekreační služby), či jako
občanské vybavení ve veřejném zájmu (veřejná správa, vzdělávání
a výchova, zdravotní služby, sociální služby, péče o rodinu, kultura,
ochrana obyvatelstva).
Na webových stránkách Města je ke stažení celý text vyhlášené soutěže včetně příloh a podrobné specifikace předkládaných
návrhů. Konečným termínem pro doručení těchto návrhů je středa
29. 8. 2012.

Pozvánka na veřejné zasedání
Zastupitelstva města 
Rokytnice nad Jizerou,
které se bude konat ve středu 27. června 2012 od 17.00
h odin v jídelně Základní školy na Dolním náměstí v Rokytnici
nad Jizerou. Program jednání bude upřesněn na úřední desce
městského úřadu.
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Změna hranic území města
Rokytnice nad Jizerou

budou muset schválit zastupitelstva obou měst a uzavřít společnou
dohodu o této změně a bude nutné zajistit souhlasy všech vlastníků nemovitostí v dotčeném území. Po provedení všech potřebných
kroků provede Katastrální úřad zápis navrhované změny.
Záměr změny hranic území měst Rokytnice a Harrachova schválila již obě zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že plánované změny
v území se týkají zejména skiareálů, účastní se projednávání i oba
areály, které se budou i finančně spolupodílet na zpracování potřebných podkladů.
Petr Matyáš – starosta

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo na svém jednání dne
11. 4. 2012 záměr změny hranic území města Rokytnice nad Jizerou.
V souvislosti s pořizováním územních plánů města Rokytnice nad
Jizerou a města Harrachov se ukázalo, že platné hranice území města jsou vedeny z pohledu územního plánování a záměrů v území
nevhodně a bylo by dobré je upravit. Problémy vznikly ve dvou lokalitách, a sice v lokalitě Čertova hora
a v lokalitě Horní domky, kde využívání území neodpovídá jeho územní
příslušnosti.
Lokalita Čertova hora – vrchol Čertovy hory včetně přiléhajícího území
směrem k Janově skále je v katastrálním území Dolní Rokytnice. Při pořizování územních plánů obou měst
vznikl problém, že se část vrcholu Čertovy hory včetně části sjezdovek nachází na území Rokytnice. Vzhledem
k tomu, že zpracování obou ÚP neprobíhalo současně a Rokytnický ÚP se
připravoval dříve, bylo velmi komplikované zařadit do našeho územního
plánu záměry Harrachova, když nebylo ještě jasné, jak tyto záměry budou
řešeny na jejich území. Tento problém
Automatické kotle Ekoscroll jsou ekologické kotle na spalování hnědého uhlí ořech 2 a
se řešil jak na vrcholu Čertovy hory,
peletek s možností spalování i kusového dřeva.
tak i u Janovy skály, kde se měly setkáKotle vyrábíme s litinovým výměníkem z litiny EN-GJL-200, nebo s plechovým
vat lanové dráhy v rámci plánovaného
výměníkem z kotlového plechu P265GH o síle 6 mm, o výkonech 18 až 150kW.
Řídící jednotka kotle s grafickým displejem zajištuje jednoduchou komfortní
propojení Rokytnice a Harrachova.
obsluhu,
řídí automatické podávání paliva, čerpadlo topného okruhu, čerpadlo
Druhá lokalita s totožným problépodlahového
topení a čerpadlo pro ohřev teplé užitkové vody. Dále je možné řídící
mem je oblast Horních Domků – jedjednotku
doplnit
čidlem pro ekvitermní regulaci a čidly pro ovládání čtyřcestného
ná se o území mezi rozcestím na Ruventilu. Řídící jednotku doporučujeme připojit k prostorovému termostatu s týdením
čičkách a Zalomeným vlekem, kde se
naprogramováním požadovaných teplot v domácnosti.
část areálu na Lysé hoře včetně části
Do kotlů se přidává jednou za 7 až 10 dnů v přechodném období na jaře a na
modré sjezdovky a třetiny Zalomenépodzim. V zimě je průměrná doba přikládání 2 až 5 dní.
ho vleku nachází na území města HarKotel má speciální šnekový podavač s retortovým otočným hořákem z litiny, který
rachov. V této lokalitě opět dochází
je předmětem patentu.
Na níže uvedeném obrázku si můžete porovnat náklady na vytápění podle druhu
k tomu, že například plánovaná lanopaliva.
vá dráha, která by měla nahradit Zalo/ zdroj www.tzb-info.cz /.
mený vlek, končí na území Harrachova
a bude nutné toto řešení zapracovat
i do harrachovského ÚP, který zatím
není zpracován.
Aby byl tento nesoulad mezi využitím území a územním uspořádáním
obou měst vyřešen, je navrženo území v lokalitě Čertovy hory přičlenit
k území Harrachova a naopak území
v Horních Domkách přičlenit k území
Rokytnice. Velikosti obou území jsou
navrženy tak, aby měly stejnou výměru, a to z důvodu zachování současných celkových výměr území obou
měst.
Pro realizaci změny hranic území
Kontakt: www.ekoscroll.cz; info@ekoscroll.cz; tel: 734 574 589
města je nutné zpracovat geometrické plány pro stanovení nové hranice
včetně její stabilizace mezníky, změnu
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Zlatá popelnice 2011
Jak se v Rokytnici nad Jizerou třídí odpad?
Město Rokytnice nad Jizerou obdrželo i v letošním roce velmi potěšující zprávu, a to že se dostalo se svými výsledky v roce 2011 mezi
20 finalistů soutěže měst a obcí v třídění využitelných odpadů „Zlatá
popelnice 2011“, která je každoročně vyhlašována v rámci projektu
Intenzifikace tříděného sběru v Libereckém kraji. Vyhlašovatelem
soutěže je Liberecký kraj. Do této soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce v kraji, které mají uzavřenou smlouvu o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM,
a.s. Rokytnice nad Jizerou bude soutěžit v kategorii města do 3500
obyvatel. Konečné výsledky teprve budou známy a vyhlášeny na
tradičním slavnostním předávání cen Zlatá popelnice.
Bližší informace o výsledcích soutěže zveřejníme v následujícím
čísle Rokytnického zpravodaje.
Již nyní ale děkujeme všem občanům města Rokytnice nad Jizerou, že využívají nabízeného systému pro třídění odpadů a tento
odpad třídí v takovém množství, které řadí naše město na jedno
z prvních míst v Libereckém kraji i v České republice.

Jaké jsou možnosti
pro odkládání tříděných odpadů:
• do velkoobjemových kontejnerů přímo určených pro
sběr tříděných odpadů s tímto barevným rozlišením: modrý –
papír, žlutý – pet lahve, zelený – sklo.
Seznam stanovišť s velkoobjemovými kontejnery pro tříděný
odpad
1) Vilémov – u garáží
2) Dolní Rokytnice – u čistírny odpadních vod
3) Horní Rokytnice – u hřiště Základní školy – směr k hasičské
zbrojnici
4) Sídliště Horní Kout
5) Za budovou městského úřadu – u vjezdu k rampě samoobsluhy Tesco
6) Horní Rokytnice – u samoobsluhy pod Horním náměstím
7) Horní Rokytnice – pod Chatou Rokytka
8) Rokytno – u Hotelu Starý mlýn
9) Františkov – proti Lukešovým
• do pytlů, které jsou pro sběr tříděných odpadů přímo určeny,
a které vydává městský úřad fyzickým osobám zdarma s tímto
barevným rozlišením: modrý – papír, žlutý – směsný plast, světle

žlutý – pet lahve, oranžový – kartonové obaly od nápojů. Pytle
se svážejí každé pondělí a úterý (paralelně se svozy komunálního
odpadu).
• na sběrném dvoře, a to v jeho provozní době. Odkládat je
možné zejména kartony, sklo a plasty. Od roku 2010 je umožněno na sběrném dvoře odkládat do velkoobjemových kontejnerů
zvlášť bílé sklo a barevné sklo.
Sběrný dvůr v Rokytnici nad Jizerou
»» provozovatelem je spol. Severočeské komunální služby, s.r.o.
Jablonec nad Nisou
»» nachází se u čp. 143 v Dolní Rokytnici (současné sídlo Drobných služeb města)
»» provozní doba: středa 13.00 – 18.00 hodin
neděle 13.00 – 18.00 hodin
»» aktuální ceník je zveřejněn na webových stránkách města
www.mesto-rokytnice.cz

Zpětný odběr elektrozařízení ve Sběrném dvoře:
Nadále platí možnost bezplatného celoročního odkládání elektrozařízení ve sběrném dvoře.
Jsou to např:
• Velké spotřebiče – pračky, sušičky, myčky, sporáky, topidla, radiátory, velké ventilátory, ...
• Střední spotřebiče – vysavače, varné desky, mikrovlnné trouby,
odsavače, ohřevy vody, topení, ...
• Malé spotřebiče – žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, elektrické nože, váhy, fény, holící strojky, el. zubní kartáčky, masážní
strojky, šicí stroje, el. nářadí a nástroje, ...
Důležitou informací je, že elektrozařízení, které bude přineseno
ke zpětnému odběru, musí obsahovat všechny konstrukční části
a součástky, aby bylo možné zajistit jeho kompletní ekologické zpracování, využití nebo odstranění a aby se zabránilo úniku nebezpečných látek ohrožujících lidské zdraví a životní prostředí.

Upozornění pro podnikatele
– stále platí následující nabídka
Možnost využití systému zavedeného obcí ze strany podnikajících a právních osob pro nakládání se tříděným odpadem na stanovištích pro sběr tříděných komodit a ve sběrném dvoře (sklo, plasty – PET lahve, karton) stále platí. Tato nabídka spočívá v možnosti
odkládat tříděné složky odpadů do nádob na tříděný odpad nebo
na sběrném dvoře.

Naše město recyklací starých spotřebičů výrazně přispělo k ochraně životního prostředí
V loňském roce odevzdali občané města k recyklaci 258 televizorů,
106 monitorů a 1 240 kg drobného elektra.
Občané Rokytnice nad Jizerou již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy,
uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu
prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů
nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové
společnosti ASEKOL, která pro naše město zajišťuje sběr a recyklaci
vytříděných elektrozařízení. Letos poprvé jsme získali certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale
také o významu sběru drobných spotřebičů.
Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových
monitorů a nově také drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Hodnotila dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace. Výsledky studie byly prezentovány
Rokytnický zpravodaj
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formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce
odpadu.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní
prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů
uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více
než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je
například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za
rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost
průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak
k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

7

Komentář k povinnostem osob ve vztahu k veřejnému pořádku – II. část
Oblasti veřejného pořádku, které
jsou dostatečně řešeny zákony ČR
A. Kouření na veřejných prostranstvích
Tuto problematiku řeší zákon č. 379/2005
Sb., o opatřeních k ochraně před škodami
způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.
Kouření je podle tohoto zákona zakázáno:
• na veřejných místech, kterými jsou
veřejnosti volně přístupné uzavřené prostory;
»» veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory budov státních orgánů a orgánů
územních samosprávných celků,
»» veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory zařízení zřízených státem nebo
územními samosprávnými celky;
»» veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory finančních institucí;
»» dopravní prostředky veřejné silniční
a drážní dopravy a městské hromadné
dopravy;
»» veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory budov související s veřejnou dopravou;
»» kryté nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné silniční a drážní dopravy
a městské hromadné dopravy, s výjimkou stavebně oddělených prostor ke
kouření vyhrazených a při pobytu osob
trvale větraných do prostor mimo budovu,
• ve vnějších i vnitřních prostorách všech
typů škol a školských zařízení,
• ve vnitřních prostorách nekuřáckých zařízení a ve vnitřních prostorách vyhrazených pro nekuřáky v zařízeních s vyhrazenými prostory,
• v uzavřených zábavních prostorách, jako
jsou kina, divadla, výstavní a koncertní
síně, dále ve sportovních halách a prostorách, kde jsou pořádána pracovní jednání s výjimkou zvláštních, stavebně oddělených prostor ke kouření vyhrazených
se zajištěným dostatečným větráním
podle požadavků stanovených zvláštním
právním předpisem,
• ve vnitřních prostorách zdravotnických
zařízení všech typů, s výjimkou uzavřených psychiatrických oddělení nebo
jiných zařízení pro léčbu závislostí, ve
kterých je dovoleno kouřit pouze v prostorách stavebně oddělených, ke kouření
vyhrazených a při pobytu osob trvale větraných do prostor mimo budovu,
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B. Nakládání s autovraky
Problematiku autovraků řeší zákon č.
185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Pokud autovrak poškozuje
nebo ohrožuje životní prostředí, narušuje
estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny, postupuje se dle § 37 tohoto zákona
(bez ohledu na vlastnictví k pozemku):
• Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám,
které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo
odstraňování autovraků.
• Vlastník vozidla před jeho předáním podle odstavce 1 je povinen umístit vozidlo
na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí
životní prostředí ani nenaruší estetický
vzhled obce či přírody nebo krajiny.
• Vozidlo umístěné v rozporu s odstavcem
2 (dále jen „opuštěné vozidlo“), přemístí obecní úřad bezodkladně na náklady
jeho vlastníka na vybrané parkoviště.
Informaci o umístění opuštěného vozidla
na vybrané parkoviště zveřejní obecní
úřad na své úřední desce. O umístnění
vozidla písemně informuje jeho vlastníka, pokud je ho možné identifikovat.
• Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po marném uplynutí
lhůty 2 měsíců od informování vlastníka
a v případě nemožnosti jeho identifikace
od zveřejnění informace podle odstavce
3, má se za to, že vozidlo je autovrak.
Obecní úřad naloží s autovrakem podle
odstavce 1.
• Náklady spojené s postupem podle odstavců 3 a 4 je povinen uhradit obci poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru motorových vozidel.
C. Narušení vzhledu obce
Narušení vzhledu obce je další oblastí,
která by mohla ohrozit veřejný pořádek.
Touto problematikou se v případě právnických a podnikajících fyzických osob zabývá
přímo zákon o obcích č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a pokuty ukládá příslušná rada města. V případě
fyzických osob toto řeší zákon č. 200/1990
Sb., o přestupcích a pokutu ukládá příslušný
správní přestupkový orgán.
• Obec může uložit pokutu až do výše
100 000 Kč právnické osobě a fyzické
podnikající osobě, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá
nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce.
• Obec může uložit pokutu až do výše 200
000 Kč právnické osobě a fyzické podnikající osobě, která znečistí veřejné pro-

stranství, naruší životní prostředí v obci
nebo odloží věc mimo vyhrazené místo.
• Správní přestupkový orgán může uložit
pokutu až do výše 10.000,- Kč fyzické
osobě, která neudržuje čistotu a pořádek
na svém nebo jím užívaném pozemku
tak, že naruší vzhled obce.
D. Ochrana rostlin, údržba pozemků
a další zeleně
Tato oblast je řešena zákonem č.
326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve
znění pozdějších předpisů.
Základní povinnosti fyzických a právnických osob – fyzická nebo právnická osoba,
která pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo
uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty
nebo jiné předměty, a vlastník pozemku
nebo objektu nebo osoba, která je užívá
z jiného právního důvodu, jsou povinni:
• zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby
nevznikla škoda jiným osobám nebo
nedošlo k poškození životního prostředí
anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat,
• používat k ošetřování rostlin, rostlinných
produktů a jiných předmětů proti škodlivým organismům pouze přípravky, další
prostředky a mechanizační prostředky
povolené k používání podle tohoto zákona, a to způsobem, který nepoškozuje
okolní porost, zdraví lidí a zvířat nebo životní prostředí.
Jinak řečeno, kdo se pravidelně nestará o své pozemky, neprovádí jejich řádnou
údržbu, může způsobit zaplevelení pozemků okolních. Za porušení těchto povinností
lze ze strany správního přestupkového orgánu uložit pokutu až do výše 30.000,- Kč.
E. Přestupky proti veřejnému pořádku
Přestupky proti veřejnému pořádku
v případě fyzických osob jsou dále taxativně vymezeny § 47 zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích. Lze za ně uložit pokutu až do
výše 50.000,- Kč. Jedná se o následující porušení:
1) Přestupku se dopustí ten, kdo
a) neuposlechne výzvy úřední osoby při
výkonu její pravomoci,

b) poruší noční klid,
c) vzbudí veřejné pohoršení,
d) znečistí veřejné prostranství, veřejně
přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,
e) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo
neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turis5 - 6/2012

Rokytnický zpravodaj

tickou značku nebo jiné orientační
označení,
f) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání
veřejných tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo
v místech určených k rekreaci nebo
turistice,
g) poškodí nebo neoprávněně zabere
veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení,
h) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo
vyhrazená místa.
2) Za přestupek podle odstavce 1 písm.
a) až c) lze uložit pokutu do 5000 Kč,
za přestupek podle odstavce 1 písm.
d) pokutu do 20 000 Kč, za přestupek
podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do
3000 Kč a za přestupek podle odstavce 1
písm. g) a h) pokutu do 50 000 Kč.
F. Ochrana ovzduší – pálení ohňů
Problematiku ochrany ovzduší a pálení
ohňů ve venkovních otevřených ohništích
řeší zákon č. 86/2002 Sb., o ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Důležité povinnosti právnických a fyzických osob:
• Každý je povinen omezovat a předcházet
znečišťování ovzduší a snižovat množství
jím vypouštěných znečišťujících látek
stanovených podle tohoto zákona a prováděcích právních předpisů.
• veškerá paliva lze vyrábět, skladovat, dovážet, prodávat a používat jen v souladu
se zvláštními právními předpisy, a s tímto
zákonem a v souladu s požadavky na kvalitu ve lhůtách stanovených prováděcím
právním předpisem. Jako palivo nelze
použít odpad podle zákona o odpadech,
• spalování látek ve zdrojích znečišťování
ovzduší, které nejsou palivy určenými
výrobci jejich zařízení, popřípadě látkami
uvedenými v souboru technickoprovozních parametrů a technickoorganizač-

ních opatření k zajištění provozu zdrojů
znečišťování ovzduší podle § 11 odst. 2,
je zakázáno.
• v otevřených ohništích, zahradních
krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné
uhlí, suché rostlinné materiály a plynná
paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být
kontaminovány chemickými látkami,
G. Užívání pozemních komunikací
Zejména v zimním období důležitou oblastí, která může narušovat veřejný pořádek,
je i oblast užívání pozemních komunikací.
Zde se například můžeme setkat s problematikou sjíždění sněhu ze střech na místní komunikaci, kdy je povinností vlastníka
tuto překážku neprodleně odstranit. Obec
v tomto případě může překážku odstranit
na náklad vlastníka objektu, ze kterého sníh
do komunikace sjel. Vlastník objektu může
za tímto účelem s obcí uzavřít i Smlouvu.
Oblast pozemních komunikací je řešena
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Přestupku se například může fyzická osoba dopustit tím, že
• v rozporu s § 24 uzavře dálnici, silnici,
místní komunikaci nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci nebo zřídí objížďku nebo neoznačí uzavírku nebo objížďku podle rozhodnutí o uzavírce nebo
nedodrží podmínky stanovené tímto rozhodnutím,
• v rozporu s § 25 odst. 1 až 7 užije dálnici,
silnici nebo místní komunikaci jiným než
obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, anebo
nedodrží podmínky stanovené v povolení zvláštního užívání,
• jako vlastník věci umístěné, zřizované
nebo provozované bez povolení podle §
25 odst. 1 neuposlechne v rozporu s § 25
odst. 8 výzvy k jejímu odstranění, nebo
jako vlastník reklamního zařízení provozovaného bez povolení podle § 25 odst.

•
•

•

•
•

•

•

•

•

1 neuposlechne v rozporu s § 25 odst. 10
výzvy k jeho odstranění,
odstraní nebo poškodí zakrytí reklamy,
v rozporu s § 31 odst. 1 zřizuje nebo
provozuje reklamní zařízení v silničním
ochranném pásmu bez povolení silničního správního úřadu nebo nedodrží podmínky tohoto povolení,
v rozporu s § 10 odst. 1 a 3 připojí sousední nemovitost nebo pozemní komunikaci k dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo upraví takové připojení nebo
je zruší,
znečistí nebo poškodí dálnici, silnici nebo
místní komunikaci, její součást nebo příslušenství,
bez průtahů neodstraní jí způsobené
znečištění dálnice, silnice nebo místní
komunikace, ani neprodleně místo takového znečištění alespoň provizorně neoznačí nebo neprodleně takovou závadu
neoznámí vlastníku (správci) pozemní
komunikace,
neprodleně neoznámí jí způsobené poškození dálnice, silnice nebo místní komunikace vlastníku (správci) pozemní
komunikace anebo neprodleně místo
takového poškození alespoň provizorním způsobem neoznačí, ani neprodleně
takové poškození pozemní komunikace
neodstraní,
v rozporu s § 29 umístí na pozemní komunikaci pevnou překážku nebo ji neodstraní na svůj náklad ve lhůtě stanovené
silničním správním úřadem,
v rozporu s § 32 provádí stavbu nebo
terénní úpravy v silničním ochranném
pásmu bez povolení silničního správního
úřadu nebo v rozporu s tímto povolením,
jako vlastník nemovitosti v sousedství
dálnice, silnice nebo místní komunikace
neučiní na svůj náklad nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí,
vznikne-li takové nebezpečí z jeho jednání.

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátky od 8.00 – 12.00 hodin
Červen 2012

2. 6. – 3. 6.
9. 6. – 10. 6.
16. 6. – 17. 6.
23. 6. – 24. 6.
30. 6. – 1. 7.

MUDr. Irena Štilcová, Pošepného 263, Jilemnice, tel.: 481 545 556
MUDr. Miroslav Michálek, 252 Harrachov, tel.: 481 529 241
MUDr. Jana Hrbková, 321 Jablonec nad Jizerou, tel.: 481 591 103
MUDr. Aleš Malý, Dolní 172, Rokytnice nad Jizerou, tel.: 481 523 393
MUDr. Marie Folprechtová, Horní 164, Rokytnice nad Jizerou, tel.: 481 523876

5. 7. – 6. 7.
7. 7. – 8. 7.
14. 7. – 15. 7.
21. 7. – 22. 7.
28. 7. – 29. 7.

MUDr. Dana Mařasová, Poštovní 481, Jilemnice, tel.: 481 541 096
MUDr. Dana Mařasová, Poštovní 481, Jilemnice, tel.: 481 541 096
MUDr. Karel Král, Komenského 2, Jilemnice, tel.: 481 545 621
MUDr. Miroslav Michálek, 252 Harrachov, tel.: 481 529 241
MUDr. Jiřina Machová, 3 Horní Branná, tel. 481 584 215

4. 8. – 5. 8.
11. 8. – 12. 8.
18. 8. – 19. 8.
25. 8. – 26. 8.

MUDr. Aleš Malý, Dolní 172, Rokytnice nad Jizerou, tel.: 481 523 393
MUDr. Jana Hrbková, 321 Jablonec nad Jizerou, tel.: 481 591 103
MUDr. Hynek Štilec, Pošepného 263, Jilemnice, tel.: 481 545 556
MUDr. Karel Král (MUDr. Pokorná), Komenského 2, Jilemnice, tel.: 481 545 621

Červenec 2012

Srpen 2012
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V případě potřeby aktuální informace zjistíte na
webových stránkách Libereckého kraje
http://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/page911/SemilyJilemniceTurnov
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Město Rokytnice nad Jizerou informuje
o změnách ve vysílání kabelové
televize a o spuštění digitálního vysílání
prostřednictvím kabelové televize
Ukončení vysílání německých programů Pro Sieben, Sat 1, RTL, Super RTL, VOX, DSF, Phoenix
30. dubna 2012 bylo ukončeno analogové vysílání na evropském
satelitním systému Astra. Z rozšířené programové nabídky tak vypadlo sedm německých programů Pro Sieben, Sat 1, RTL, Super RTL,
VOX, DSF, Phoenix. Místo těchto programů bude rozšířená nabídka
od 11. června 2012 doplněna o dva nové digitální pakety (DVB-T) na
kanálech K22 a K24 s touto programovou nabídkou:
• K 22 SAT 1, PRO 7, Kabel 1, SAT 1 Comedy
• K 24 TVP Polonia, ITV Poland, TV Plus, TVP Kultura, TV Selesia
Pro sledování digitálně šířených programů potřebujete televizor s vestavěným DVB-T tunerem (dnes již obvyklé vybavení) nebo
vhodný SET TOP BOX.

Digitální vysílání na kabelové televizi
– rozšíření programové nabídky kabelové televize
Rokytnice nad Jizerou o digitálně distribuované programy (formát DVB-T), změna kmitočtů některých
analogových programů.
Od pondělí 11. června 2012 bude spuštěno digitální vysílání v kabelové televizi. V rámci základní nabídky tak bude možné naladit
kromě současných analogových programů šest nových digitálních
paketů (DVB–T) na kanálech R5, R6, R7, R8, R9 a R10 s touto programovou nabídkou:
• R5 - ČT 1, ČT 2, ČT 24
• R 6 - ČT 4 Sport, Prima Family, NOE
• R 7 - NOVA, NOVA Cinema
• R 8 - Prima COOL, Prima LOVE
• R 9 - TV Barrandov, Fashion TV, STILL TV
• R 10 - STV 1, STV 2, Markíza
V rámci rozšířené nabídky bude možné naladit kromě současných analogových programů dva nové digitální pakety (DVB–T) na
kanálech K 22 a K 24 s touto programovou nabídkou:
• K 22 SAT 1, PRO 7, Kabel 1, SAT 1 Comedy
• K 24 TVP Polonia, ITV Poland, TV Plus, TVP Kultura, TV Selesia
Pro sledování digitálně šířených programů potřebujete televizor
s vestavěným DVB-T tunerem VHF III + UHF (dnes již obvyklé vybavení) nebo vhodný SET TOP BOX.
V souvislosti se spuštěním digitálního vysílání dojde také ke
změně kmitočtů některých analogových programů a bude nutné
k 11. červnu 2012 provést přeladění vašich televizních přijímačů.
Pokud Vás zajímají další informace nebo potřebujete pomoc
s přeladěním Vašeho přijímače, obraťte se na pana Pavla Šedého,
tel. 481523274 nebo email: ktrokytnice@katro-servis.cz nebo se informujte osobně v kanceláři KT Rokytnice nad Jizerou v úřední dny
v době: 7.00 – 17.00 hod. a mimo úřední dny v době: 7.00 – 14.30
hod.
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Máte slovo
Reakce na otevřený dopis Mgr. Vávrové
Mgr. Vávrová ve svém otevřeném dopise adresovaném zastupitelům za ODS zveřejněném v posledním čísle Rokytnického zpravodaje vyjadřuje svou pochybnost o tom, zda zastupitelé za ODS hájí
zájmy občanů města, a to především v souvislosti se schválením
vyhlášky navyšující místní koeficient u daně z nemovitosti na dvojnásobek.
Myslím si, že aby mohl zastupitel, potažmo celé zastupitelstvo
hájit zájmy občanů města, musí především disponovat stabilním
městským rozpočtem. Zvyšování daní je vždy nepopulární krok,
avšak v tomto případě se jedná o nepopulární krok, který je v zájmu občanů našeho města. Zastupitelé, kteří hlasovali pro navýšení
místního koeficientu na dvojnásobek, tak učinili, pro ně jistě nelehké, ale o to zodpovědnější rozhodnutí a jsem přesvědčen, že to bylo
rozhodnutí, které je plně v souladu s hájením zájmů občanů města.
Pokud jde o volební program ODS, tak v něm bylo doslova uvedeno toto: „Jsme principiálně proti zvyšování daní a poplatků. Nedostatek finančních prostředků chceme řešit především úsporami
ve výdajové stránce rozpočtu. Zvyšování daní a poplatků považujeme za mezní prostředek pro zajištění finanční stability rozpočtu.“
Podle mého názoru ale právě nastala mezní situace, kdy jsou města
a obce vzhledem k častým daňovým reformám nuceny přistupovat
k navyšování místního koeficientu, aby stabilizovaly své rozpočtové
příjmy. Je třeba také říci, že už v roce 2010 nepanovala mezi kandidáty za ODS názorová jednota, pokud jde o daň z nemovitosti.
Během projednávání volebního programu jsem osobně Mgr. Vávrové i ostatním členům kandidátky, kteří se jednání zúčastnili, jasně
sdělil, že pokud jde o daň z nemovitosti, jsem pro navýšení místního koeficientu na dvojnásobek, pokud to bude situace vyžadovat.
V žádném případě se tak nejedná o nedodržení slova, neplnění programu nebo o změnu názorů, jak píše Mgr. Vávrová.
Poslední věcí, na kterou bych rád reagoval, je naprosto nesmyslené tvrzení o tom, že prostřednictvím „polosoukromého sdružení“ dochází k protěžování části obyvatel na úkor druhých. Oním
sdružením Mgr. Vávrová, pravděpodobně myslí Sdružení pro rozvoj
cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou o. s., kterého jsem předsedou. Toto sdružení však může označit za „polosoukromé“ asi
opravdu jen ten, kdo si o něm nic nezjistil nebo ten, kdo tak činí
se záměrem poškodit či pomluvit. Sdružení pro rozvoj cestovního
ruchu v Rokytnici nad Jizerou o. s. bylo založeno v rámci projektu
města Rokytnice nad Jizerou, na který město získalo dotaci z evropských fondů. Po vzoru Rokytnice pak obdobná sdružení vznikla
i v Peci pod Sněžkou, na Benecku nebo třeba v Harrachově. Veškeré
informace o Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad
Jizerou o. s. jsou pro každého volně dostupné na webové stránce
www.rokytnice.com/sdruzeni. Skutečnost je taková, že naopak každý z členů sdružení přispívá nad rámec toho, co musí, nad rámec
svých daňových a poplatkových povinností částkou v řádech tisíců Kč, u některých členů Sdružení pak i desetitisíců Kč na aktivity
podporující rozvoj cestovního ruchu.
Petr Kadavý – místostarosta

5 - 6/2012

Rokytnický zpravodaj

Městské informační centrum informuje
Veletrh TOURTEC
Ve dnech 11. 5. – 12. 5. 2012 se zástupci MIC města Rokytnice nad
Jizerou zúčastnili veletrhu cestovního ruchu TOURTEC v Jelení Hoře
(Jelenia Gora, Polsko). Tento velmi oblíbený mezinárodní veletrh se
konal již čtrnáctým rokem pod širým nebem na hlavním náměstí.
Účast byla hojná, akce se zúčastnilo na 160 vystavovatelů z Polska,
České Republiky, Německa i Holandska. Veletrh byl doplněn bohatým
doprovodným programem, např. vystoupení různých uměleckých
souborů či prezentace a ochutnávky místních produktů.

o aktivitách v letní sezóně a nabídce služeb za špatného počasí. Velký zájem byl o nové propagační materiály – turistické trasy, katalog ubytovacích kapacit a samozřejmě o mapky města. Návštěvníci
stánku byli velmi potěšeni, že veškeré propagační materiály si mohou přečíst v jejich rodném jazyce – polštině.
Veletrh Tourtec v Jelení Hoře je pro město Rokytnice nad Jizerou ideální akcí k propagaci – díky své blízkosti je pro polské turisty
lákavým místem ke strávení jejich dovolené. Díky této skutečnosti
byla účast na veletrhu velmi přínosná a to jak pro návštěvníky, tak
pro MIC.

Zpoplatnění služeb infocentra
Jak jsme Vás již informovali v minulém čísle Rokytnického zpravodaje, připravujeme zpoplatnění některých služeb MIC od začátku
příštího kalendářního roku. Jedná se o posílání poptávek po ubytování e-mailem nebo telefonicky. Dále nabízíme prostor pro propagační materiály ubytovacího zařízení v prostorách infocentra a novinkou je místo na otočném stojanu na jednotnou reklamu, kterou
za Vás rádi vyrobíme, nebo pomůžeme vyrobit.
Paušální částka je přizpůsobena velikosti ubytovacích zařízení,
a to podle počtu lůžek. Rozhraní pro stanovení roční paušální sazby
je následující:
• 1 – 20 lůžek		
• 21 – 49 lůžek		
• 50 lůžek a více		

300 Kč/rok
500 Kč/rok
1000 Kč/rok

Impulsem k vybírání mírného poplatku za služby MIC jsou náklady na telefon. Telefonem Vás kontaktujeme téměř pokaždé, když
klienty do ubytovacího zařízení posíláme, abychom se ujistili, že
ubytovací zařízení má stále volno a je v něm osoba, která příjem nových hostů vyřídí. Většinou se jedná o hovory na mobilní operátory,
tyto hovory jsou dražší než telefonování na pevnou linku.
Pokud máte jakýkoliv nápad, o který bychom mohli rozšířit služby
informačního centra ve Váš prospěch, napište nám nebo zavolejte –
Lucie Vyšanská: +420 481 522 001, infocentrum@mesto-rokytnice.cz.

MIC se stalo jedním z prodejních
míst Regioncard KRKONOŠE
Letošní ročník veletrhu byl pojat v duchu „Krkonoše a Horní Lužnice –
aktivně v každém ročním
období“, a proto i my
jsme se zaměřili na celoroční aktivity. Infocentrum města Rokytnice
nad Jizerou mělo stánek
mezi českými vystavovateli. Z jedné strany jsme tak měli za souseda
zástupce Libereckého kraje a z druhé strany společnost prezentující
nový produkt s názvem RegionCard Krkonoše. Návštěvníci od nás
obdrželi podrobné informace o Rokytnici nad Jizerou, a především
Rokytnický zpravodaj
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od 1. 6. 2012 se Městské informační centrum
stalo jedním z prodejních
míst Regioncard KRKONOŠE. Tuto informaci
Vám píšeme z toho důvodu, že možná všichni nezaregistrovali, že
se tento projekt rozjíždí. Ve zkratce se jedná o kartu hosta Krkonoš,
která obsahuje výrazné slevy na služby v různých částech Krkonoš.
Pokud by Váš host měl o tuto kartu zájem, nebo se ptal na bližší
informace, můžete ho odkázat do Městského informačního centra
nebo na kasu lanové dráhy Horní Domky, která je dalším prodejním
místem v Rokytnici nad Jizerou. Více prodejních míst zde zatím není.
Karta hosta stojí dospělého 150,- Kč a dítě 90,- Kč. Jedná se o kartu
na 14 dní, přičemž se aktivuje při prvním použití (využití služby, na
kterou se vztahuje sleva).
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Změna provozní doby MIC

Partnerské město Wojcieszów

Rada města schválila změnu provozní doby MIC od 1. 7. 2012.
Nová provozní doba je přizpůsobena požadavkům návštěvníků města Rokytnice nad Jizerou v letní sezóně.

V prvním čísle Rokytnického zpravodaje letošního roku jsme Vás
informovali o připravovaném projektu: Pět let spolupráce partnerských měst – Wojcieszów – Rokytnice nad Jizerou. Tento projekt
předložila polská strana a oslovila jím širokou veřejnost. V rámci
projektu byla občanům Rokytnice nad Jizerou poskytnuta možnost vycestovat do Wojcieszowa a zúčastnit se akce s názvem „Dny
Wojcieszowa“. Doprava autobusem tam i zpět ve dnech 23. června
a 24. června 2012 měla být zdarma.
Bohužel se realizace tohoto projektu odkládá o rok. Konkrétně
akce „Dny Wojcieszowa“ se letos vůbec konat nebude. Termín této
akce v příštím roce je 29. června a 30. června 2013. Termín je shodný s termínem, kdy Rokytnice nad Jizerou je pořadatelem tradičního
Setkání Rokytnic ČR, které se bude konat 29. června – 1. července
2013.

Provozní doba MIC od 1. 7. 2012
Pondělí: 		
Úterý – Pátek:		
Sobota: 		
Neděle: 		

ZAVŘENO
9.00 - 12.00
9.00 - 14.00
9.00 - 12.00

12.30 - 17.30

Svazek Jilemnicko informuje
Komunitní kompostování
na Jilemnicku

Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku

Jilemnicko – svazek obcí získal příslib finanční dotace na realizaci projektu Komunitní kompostování na Jilemnicku. Projekt je
podpořen z Operačního programu životní prostředí, prioritní osa
4 – Nakládání s odpady.
Do realizace projektu je zapojeno 20 obcí mikroregionu Jilemnicko, které se spojily k řešení společného postupu při sběru, třídění
a likvidace biologicky rozložitelného odpadu. Na základě odborné
studie byl pro region Jilemnicka jako nejvhodnější vybrán způsob
komunitního kompostování řízeným aerobním procesem technologií v pásových zakládkách na volné ploše. Na území regionu bude v
rámci projektu otevřeno 6 komunitních kompostáren, které budou
spádově určeny pro zpracování materiálu nejen pro danou obec, ale
také pro obce sousední. Tyto komunitní kompostárny budou v obcích Rokytnice nad Jizerou, Jilemnice, Vítkovice v Krkonoších, Horní
Branná, Bukovina u Čisté a Roztoky u Jilemnice. Pro zajištění správného zpracování materiálu bude pořízena technologie v rozsahu
drtiče nebo drtícího míchacího vozu, traktorový překopávač kompostu, traktor s čelním nakladačem, nosič kontejneru, monitorovací technika a textilie na zakrytí zakládek. Ve vybraných kompostovacích lokalitách bude provedeno případné zpevnění dané plochy
pro nájezd těžké techniky, oplocení plochy kompostárny a pořízení
základního obslužného objektu.
Potřebný materiál bude získáván z obecních pozemků, veřejných
ploch a také ze zahrádek obyvatel regionu. Kompostárny nebudou
sloužit pro likvidaci bioodpadu pro soukromé subjekty a zemědělce. Výsledný produkt – kompost bude opětovně využit na veřejných
plochách a obecních pozemcích. Provozovatelem pořízené techniky
budou Technické služby Vítkovice v Krkonoších, které také budou zajišťovat pravidelný sběr z velkoobjemových kontejnerů umístěných
v obcích. Zahájení svozu je plánováno na jaro 2013.
Realizace projektu si klade za cíl předcházet vzniku nadměrného
množství komunálního odpadu, snížit množství skládkovaného odpadu a zajistit snadnější a efektivnější péči o vzhled krajiny.

Jilemnicko – svazek obcí získal příslib finanční dotace na realizaci projektu Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostování
na Jilemnicku. Projekt je podpořen z Operačního programu životní
prostředí, prioritní osa 4 – Nakládání s odpady.
Realizace tohoto projektu je přímo navazující na realizaci projektu Komunitní kompostování na Jilemnicku, který se zaměřuje na
zajištění způsobu likvidace bioodpadu v regionu Jilemnicko. V rámci tohoto projektu budou pořízeny velkoobjemové kontejnery pro
všechny zapojené obce, které budou sloužit pro shromažďování zeleného materiálu z obecních pozemků a zahrádek občanů. Systém
sběru zeleného materiálu bude v každé obci nastaven samostatně,
buď formou pravidelného přistavení kontejneru, nebo trvalým zpřístupněním kontejneru v dané části obce. Svoz plných kontejnerů
bude zajišťován prostřednictvím nově pořízené techniky Technickými službami Vítkovice v Krkonoších, které na tuto činnost dále z rozpočtu projektu získají traktorový nosič kontejneru.
Ve vybraných obcích také proběhne pilotní ověření možnosti svozu z menších plastových nádob o obsahu 240 l přímo od rodinných
domů a bytových domů.
V rámci projektu bude celkem pořízeno 40 ks velkoobjemových
kontejnerů, traktorový nosič kontejneru a 115 kusů plastových nádob o obsahu 240 litrů.
Zajištěný materiál bude systematicky svážen na jednu z šesti komunitních kompostáren v regionu a bude dále upravován tak, aby
výstupním produktem byl kvalitní kompost opětovně využitelný na
veřejná prostranství.
• Realizace projektu: leden 2012 – prosinec 2013
• Celkový rozpočet projektu: 2.502.300,- Kč
• Výše dotace (90 %): 2.253.070,- Kč

• Realizace projektu: leden 2012 – prosinec 2013
• Celkový rozpočet projektu: 13.201.580,- Kč
• Výše dotace (90 %): 11.881.422,- Kč

12

5 - 6/2012

Rokytnický zpravodaj

Rokytnice nad Jizerou

Dřevosochání

3. -7. července

Muzeum Starý Kravín - FRANTIŠKOV
ÚTERÝ 3. 7. 2012

14:00 Slavnostní zahájení za účasti pána hor, starosty Jablonce nad Jizerou,
mažoretek z DDM
16:00 Otevření výstavy „Historická fota Jablonce nad Jizerou“
17:00 Loutkové divadlo Matýsek „O kominíku Josefovi“

STŘEDA 4. 7. 2012

10:00 Zahájení ukázek starých řemesel v budově Starého Kravína
18:00 Cimbálovka z Břeclavi „Hudci z Podluží“ (klasická moravská cimbálová muzika)

ČTVRTEK 5. 7. 2012

13:00 – 18:00 Otevření historických prostor Buřanského mlýna s laskavým
svolením pana mlynáře
19:00 Koncert rokytnické country skupiny Naboso

PÁTEK 6. 7. 2012

13:00 Tradiční hasičská slavnost „Upálení Mistra Jana Husa“
– oživlé obrazy kostnického exekuce
– ukázky hasičské historické techniky
– k dobré náladě hraje Karel Šíbrava
13:00 – 18:00 Otevření historických prostor Buřanského mlýna s laskavým
svolením pana mlynáře

SOBOTA 7. 7. 2012

11:00 Prodejní výstava zhotovených děl
13:00 – 18:00 Otevření historických prostor Buřanského mlýna s laskavým
svolením pana mlynáře
15:00 Slavnostní ukončení Dřevosochání za účasti pána hor a starosty města
Rokytnice nad Jizerou a Jilemského spolku paní a dívek
17:00 Diskotéka pro děti – hraje DJ Saska
19:00 Diskotéka – hraje a uvádí DJ Saska

Městské informační centrum
Horní 197
512 44 Rokytnice nad Jizerou
Tel.:
+420 481 522 001
Tel./fax: +420 481 522 001
E-mail: infocentrum@mesto-rokytnice.cz
Web:
www.mesto-rokytnice.cz

www.rada-severovychod.cz

Grafické studio SURA s.r.o. , www.sura-reklama.cz

Kontaktní osoba: Jana Brožová, tel.: +420 775 970 180. Změna programu vyhrazena.
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Harrachov – Pomezní Boudy a zpět

KRKONOŠSKÉ CYKLOBUSY

7.00
7.02
7.05
7.10
7.12
7.15
7.20
7.22
7.24
7.26
7.30
7.35
7.40
7.50
7.55
8.00
8.07
8.10
8.14
8.30
8.37
8.43
8.47
9.00
9.15
9.19
9.25
9.33
9.37
9.45
9.50
9.52
10.00
10.00
10.03
10.08
10.13
10.18
10.25
10.30
10.35
10.43
10.55

TOURISTISCHE BUSLINIEN IM RIESENGEBIRGE
TOURIST LINES IN THE KRKONOŠE MTS.

2. 6. – 30. 9. 2012

Královec

U borovice
670

Poříčí

Informační středisko Správy Krkonošského národního parku
Das Informationszentrum der Verwaltung des Nationalparks Krkonoše
The Information Centre of the Krkonoše National Park Administration

Suchovršice

Železnice – Eisenbahn – Railway
Hraniční přechod – Grenzübergang – Border crossing

ÚPICE

Během letní sezóny jsou opět v provozu Krkonošské turistické linky - autobusy speciálně upravené k přepravě minimálně 15 jízdních kol (mimo trasy č. 5). Tyto „cyklobusy“ samozřejmě nabízí přepravu po Krkonoších také pěším turistům. Krkonošské
turistické linky jsou v provozu od 2. června do 30. září 2012. Cyklobusy – Krkonošské
turistické linky naleznete v běžných autobusových jízdních řádech.
• Všechny cyklobusy jsou vybaveny na přepravu min. 15 kol.
• V červnu jede každou So a Ne, v červenci a srpnu denně a v září Čt, So a Ne a svátek
• Upozornění: V případě hezkého počasí a velkého množství turistů může být autobus
opožděn
Hraniční přechod pro pěší – Für Fußgänger – For pedestrians

Klášterská Lhota
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Harrachov – Pomezní Boudy a zpět
7.00
7.02
7.05
7.10
7.12
7.15
7.20
7.22
7.24
7.26
7.30
7.35
7.40
7.50
7.55
8.00
8.07
8.10
8.14
8.30
8.37
8.43
8.47
9.00
9.15
9.19
9.25
9.33
9.37
9.45
9.50
9.52
10.00
10.00
10.03
10.08
10.13
10.18
10.25
10.30
10.35
10.43
10.55

16.25
16.27
16.29
16.35
16.37
16.40
16.45
16.47
16.49
16.51
17.00
17.05
17.10
17.14
17.19
17.24
17.29
17.30
17.33
17.45
17.53
18.00
18.05
18.15
18.25
18.29
18.34
18.41
18.45
18.52
18.55
18.57
19.05
19.10
19.13
19.16
19.20
19.25
19.30
19.35
19.40
19.50
20.05

Jilemnice – Horní Mísečky a zpět

Harrachov, aut. nádr.
Harrachov, centrum
Harrachov, sklárna
Harrachov, Nový Svět, Na Mýtě
Kořenov, odb.
Kořenov, Martinské údolí
Kořenov, žel. st.
Kořenov, Martinské údolí
Kořenov, odb.
Harrachov, Nový Svět, Na Mýtě
Rokytnice n. Jiz., Vilémov
Rokytnice n. Jiz., hostinec U Kroupů
Rokytnice n. Jiz., náměstí
Rokytnice n. Jiz., Horní Rokytnice
Rokytnice n. Jiz., Františkov, odb.
Jablonec n. Jiz., Horní Dušnice, Rezek
Vítkovice, kostel
Vítkovice, hotel Praha
Vítkovice, škola
Jilemnice, Hrabačov, křižovatka
Benecko, Štěpanická Lhota, Prachovice
Benecko, Skalka
Benecko, Hotel Kubát
Vrchlabí, Tesla
Vrchlabí, autobusové nádraží
Lánov, křižovatka
Černý Důl, Čistá, křiž.
Rudník, pošta
Rudník, Javorník, rozc.
Mladé Buky, rozc.
Svoboda n. Úpou, aut. st.
Svoboda n. Úpou, nám.
Janské Lázně, kolonáda
Svoboda n. Úpou, nám.
Svoboda n. Úpou, Maršov I
Horní Maršov, most
Horní Maršov,Temný Důl, odb. Malá Úpa
Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, náměstí
Pec p. Sněžkou, aut. stanice
Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, náměstí
Horní Maršov,Temný Důl, odb. Malá Úpa
Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn
Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy

11.00
10.57
10.55
10.51
10.49
10.47
10.45
10.41
10.38
10.35
10.24
10.20
10.15
10.10
10.05
10.00
9.52
9.50
9.46
9.35
9.27
9.20
9.15
9.05
9.00
8.51
8.45
8.37
8.33
8.26
8.23
8.16
8.15
8.06
8.04
8.00
7.55
7.50
7.45
7.40
7.35
7.27
7.15

20.00
19.57
19.55
19.52
19.50
19.48
19.46
19.44
19.42
19.40
19.33
19.30
19.25
19.22
19.17
19.12
19.07
19.05
19.01
18.55
18.42
18.36
18.33
18.23
18.17
18.11
18.05
17.55
17.50
17.42
17.38
17.36
17.32
17.22
17.20
17.15
17.10
17.05
17.00
16.53
16.48
16.40
16.30

9.30
9.32
9.35
9.38
9.40
9.43
9.46
9.48
9.50
9.53
9.55
9.57
10.02
10.10

13.30
13.32
13.35
13.38
13.40
13.43
13.46
13.48
13.50
13.53
13.55
13.57
14.02
14.10

Mostek

Jilemnice, autobusové nádraží
Jilemnice, Hrabačov
Jilemnice, Hrabačov, křižovatka
Benecko, Dolní Štěpanice, u mostu
Benecko, Dolní Štěpanice, host. U Šmídů
Jestřabí v Krk., Křížlice, myslivna
Jestřabí v Krk., Křížlice, hostinec
Vítkovice, SEBA
Vítkovice, škola
Vítkovice, hotel Praha
Vítkovice, myslivna
Vítkovice, hotel Skála
Vítkovice, Dolní Mísečky
Vítkovice, Horní Mísečky

Jede od 2. 6. do 30. 9. 2012

Fährt von 2. 6. bis 30. 9. 2012

11.28
11.25
11.23
11.19
11.17
11.13
11.10
11.08
11.06
11.04
11.02
11.00
10.55
10.45

9.15
9.20
9.25
9.30
9.35
9.37
9.40
9.45
9.50

10.00
10.04
10.06
10.08
10.10
10.15
10.22
10.25

18.25
18.30
18.35
18.39
18.43
18.45
18.48
18.50
18.55

11.00
11.04
11.06
11.08
11.10
11.15
11.22
11.25

Vrchlabí, aut. nádraží
Vrchlabí, náměstí
Vrchlabí, rozc. Strážné
Vrchlabí, Herlíkovice
Šp. Mlýn, Volský Důl
Šp. Mlýn, Bártlova lávka
Šp. Mlýn, Michlův Mlýn
Šp. Mlýn, Labská
Šp. Mlýn, aut. st.

Šp. Mlýn, aut. st.
Šp. Mlýn, u hřiště
Šp. Mlýn, Dívčí lávky
Šp. Mlýn, Medvědí kol., rozc
Šp. Mlýn, Davidova b., rozc.
Šp. Mlýn, Jelení boudy, rozc.
Šp. Mlýn, Malý Šišák
Šp. Mlýn, Špindlerovka

10.50
10.48
10.46
10.44
10.42
10.38
10.32
10.30

12.25
12.19
12.15
12.12
12.09
12.07
12.04
12.02
12.00

Kuks

Milovice

HOŘICE

Sadová

HRADEC KRÁLOVÉ

Úpice – Trutnov – Pomezní Boudy a zpět
6
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8.25
8.27
8.29
8.31
8.35
8.37
8.39
8.43
8.45
8.51
8.53
9.05
9.10
9.13
9.15
9.16
9.18
9.20
9.25
9.27
9.30
9.32
9.35
|
9.40
|
9.45
|
9.50
9.53
|
10.00
10.05
10.10

From 2. 6. till 30. 9. 2012

8.50
8.44
8.40
8.37
8.34
8.32
8.29
8.27
8.25

Žacléř – Trutnov a zpět

MILETÍN

17.28
17.25
17.23
17.19
17.17
17.13
17.10
17.08
17.06
17.04
17.02
17.00
16.55
16.45

Vrchlabí – Špindlerův Mlýn (Špindlerova b.) a zpět
8.01
8.04
8.09
8.13
8.17
8.19
8.22
8.24
8.25

Bílá Třemešná
DVŮR KRÁLOVÉ n. L.

19.25
19.19
19.15
19.12
19.09
19.07
19.04
19.02
19.00

11.55
11.53
11.51
11.49
11.47
11.43
11.37
11.35

9.05
9.10
9.13
9.15
9.16
9.18
9.20
9.25
9.27
9.30
9.32
9.35
|
9.40
|
9.45
|
9.50
9.53
|
10.00
10.05
10.10

Úpice, most II. odboje
Úpice, most F. L. Riegra
Úpice, Veselka
Suchovršice, záv.
Suchovršice, Lhotka
Trutnov, Bohuslavice, Adamov
Trutnov, Bohuslavice
Trutnov, Poříčí, rozc. EPO
Trutnov, Poříčí,nám.
Trutnov, Náchodská
Trutnov, Polská
Trutnov, aut. nádr.
Trutnov, Hor. St. Město, Zel. louka
Trutnov, Hor. St. Město, rozc. Babí
Mladé Buky, SPŠ a SOU
Mladé Buky, Faltisova
Mladé Buky, MŠ
Mladé Buky, ZŠ
Svoboda n. Úpou, aut. st.
Svoboda n. Úpou, Maršov I
Horní Maršov, most
H. Maršov, Temný Důl, Veselý výlet
H. Maršov, Temný Důl, odb. Malá Úpa
Pec p. Sn., Velká Úpa, Vavřincův Důl
Pec p. Sn., Velká Úpa, nám.
Pec p. Sn., Velká Úpa, Tetřívek
Pec p. Sn., aut. st., nást. 2.
Pec p. Sn., Velká Úpa, Tetřívek
Pec p. Sn., Velká Úpa, nám.
Pec p. Sn., Velká Úpa, Vavřincův Důl
H. Maršov, Temný Důl, křiž. Malá Úpa
Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn
Horní Malá Úpa, u dolu
Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy

12.20
12.15
12.11
12.09
12.07
12.05
12.03
12.00
11.56
11.53
11.51
11.49
11.47
11.45
11.42
11.40
11.37
11.35
11.32
11.30
11.25
11.20
11.15

12.47
12.46
12.45
12.42
12.40
12.38
12.36
12.32
12.31
12.29
12.27
12.25
12.15
12.11
12.09
12.07
12.05
12.03
12.00
11.56
11.53
11.51
11.49
11.47
11.45
11.42
11.40
11.37
11.35
11.32
11.30
11.25
11.20
11.15

7.53
7.55
8.00
8.02
8.05
8.07
8.10
8.12
8.15
8.17
8.19
8.20
8.22
8.23
8.24

Žacléř, žel. stanice
Žacléř, porcelánka
Žacléř, nám.
Žacléř, Prkenný Důl, rozc.
Trutnov, Babí, pevnost
Trutnov, Babí. hor. zast.
Trutnov, Babí, pož. zbroj.
Trutnov, Babí, dol. Zast.
Trutnov, Hor. rozc. Babí
Trutnov, Hor. St. Město,Texlen
Trutnov, Hor. St. Město Zel. louka
Trutnov, Hor. St. Město, Pramen
Trutnov, Hor. St. Město, Horská
Trutnov, Hor. St. Město, Horská, Šestidomí
Trutnov, aut. nádr.

Hradec Králové – Vrchlabí
6.50
20.30
7.01
20.42
7.07
20.49
7.15
20.55
7.25
|
16.45
7.45 17.00
7.48 17.05
7.54 17.10
8.01 17.18
8.20 17.35
8.26 17.40
8.30 17.45
8.35 17.51
8.50 18.00

Trasa 5
Pouze pro pěší.
Cyklisty z Žacléře prosíme sjet na
zastávku Trutnov, Horní Staré Město,
rozcestí Babí (viz. trasa 4).
Strecke 5
Nur für Fußwanderer.
Aus Žacléř kommende Radwanderer bitten
wir zur Haltestelle Trutnov, Horní Staré
Město, Abzweigung Babí hinunter zu fahren
(siehe Strecke 4).
Line 5
For walkers only.
Cyclists from Žacléř are kindly asked to ride
down to the stop at Trutnov, Horní Staré
Město, intersection Babí (see Line 4).

a zpět

Hradec Králové, terminál HD 6.40
20.10
Sadová
6.25
19.55
Milovice, motorest
6.20
19.50
Hořice, aut. nádr
6.15
19.45.
Miletín, nám.
19.35
Kuks
10.25
|
Dvůr Králové n. L., aut. st
10.15 19.20
Dvůr Králové n. L., ZOO
10.06 19.14
Bílá Třemešná
10.00 19.09
Mostek, aut. st
9.50 18.59
Hostinné, aut. st
9.35 18.45
Klášterská Lhota, u mostu
9.27 18.39
Kunčice, u Mejsnarů
9.23 18.35
Vrchlabí, Podhůří obch. stř.
9.18 18.30
Vrchlabí, aut. nádraží
9.15 18.25

Jede od 1. 7. do 31. 8. 2012
ve čtvrtek a sobotu

Fährt von 1. 7. bis 31. 8. 2012
Do und Sa

From 1. 7. till 31. 8. 2012
Thursday and Saturday

16.25
16.27
16.29
16.35
16.37
16.40
16.45
16.47
16.49
16.51
17.00
17.05
17.10
17.14
17.19
17.24
17.29
17.30
17.33
17.45
17.53
18.00
18.05
18.15
18.25
18.29
18.34
18.41
18.45
18.52
18.55
18.57
19.05
19.10
19.13
19.16
19.20
19.25
19.30
19.35
19.40
19.50
20.05

Jilem

Harrachov, aut. nádr.
Harrachov, centrum
Harrachov, sklárna
Harrachov, Nový Svět, Na Mýtě
Kořenov, odb.
Kořenov, Martinské údolí
Kořenov, žel. st.
Kořenov, Martinské údolí
Kořenov, odb.
Harrachov, Nový Svět, Na Mýtě
Rokytnice n. Jiz., Vilémov
Rokytnice n. Jiz., hostinec U Kroupů
Rokytnice n. Jiz., náměstí
Rokytnice n. Jiz., Horní Rokytnice
Rokytnice n. Jiz., Františkov, odb.
Jablonec n. Jiz., Horní Dušnice, Rezek
Vítkovice, kostel
Vítkovice, hotel Praha
Vítkovice, škola
Jilemnice, Hrabačov, křižovatka
Benecko, Štěpanická Lhota, Prachovice
Benecko, Skalka
Benecko, Hotel Kubát
Vrchlabí, Tesla
Vrchlabí, autobusové nádraží
Lánov, křižovatka
Černý Důl, Čistá, křiž.
Rudník, pošta
Rudník, Javorník, rozc.
Mladé Buky, rozc.
Svoboda n. Úpou, aut. st.
Svoboda n. Úpou, nám.
Janské Lázně, kolonáda
Svoboda n. Úpou, nám.
Svoboda n. Úpou, Maršov I
Horní Maršov, most
Horní Maršov,Temný Důl, odb. Malá Úpa
Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, náměstí
Pec p. Sněžkou, aut. stanice
Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, náměstí
Horní Maršov,Temný Důl, odb. Malá Úpa
Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn
Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy

11.00
10.57
10.55
10.51
10.49
10.47
10.45
10.41
10.38
10.35
10.24
10.20
10.15
10.10
10.05
10.00
9.52
9.50
9.46
9.35
9.27
9.20
9.15
9.05
9.00
8.51
8.45
8.37
8.33
8.26
8.23
8.16
8.15
8.06
8.04
8.00
7.55
7.50
7.45
7.40
7.35
7.27
7.15

20.00
19.57
19.55
19.52
19.50
19.48
19.46
19.44
19.42
19.40
19.33
19.30
19.25
19.22
19.17
19.12
19.07
19.05
19.01
18.55
18.42
18.36
18.33
18.23
18.17
18.11
18.05
17.55
17.50
17.42
17.38
17.36
17.32
17.22
17.20
17.15
17.10
17.05
17.00
16.53
16.48
16.40
16.30

Upozornění: V případě hezkého počasí
a velkého množství turistů může být
autobus opožděn.

Autobusové spojení z Rokytnice nad Jizerou na Zlaté návrší
Upozornění: V případě hezkého počasí
a velkého množství turistů může být
autobus opožděn.
Hinweis: Bei schönem Wetter und vielen Wanderfreudigen
hat der Bus mitunter etwas Verspätung.
Notice: The bus may be delayed if the weather is good and
there are a lot of tourists.
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pracovní dny Po-Pá – An Werktagen (Mo-Fr) – Weekday Mon-Fri
So-Ne a ve svátek – Sa-So und an den Feiertagen – Sat-Sun, public holidays

Všechny autobusy (kromě trasy 5) jsou
vybaveny na přepravu minimálně 15 kol.

Přeprava jízdních kol – Fahrradtransport – Transport of bicycles

Trutnov–Jelenia Góra
9.33
Trutnov
18.15
11.28
Jelenia Góra 16.24
Hostinné–Trutnov
6

Alle Busse (ohne Strecke 5) sind zum Transport
von mindestens 15 Rädern ausgerüstet.

Hinweis: Bei schönem Wetter und vielen Wanderfreudigen
hat der Bus mitunter etwas Verspätung.

Denně – Täglich – Daily

Denně

7.25 8.14 9.22 Hostinné
7.41 8.38 9.44 Trutnov

Each bus (except line 5) can take at least 15 bicycles.

Jede od 1. 5. do 31. 8. 2012
v sobotu a neděli.
Fährt von 1. 5. bis 31. 8. 2012
Sonntag und Sonntag.
From 1. 5. till 31. 8. 2012
Saturday and Sunday.

16.33 18.34
16.16 18.16

Trutnov–Svoboda nad Úpou
7.44
Trutnov
18.18 19.18
7.59
Svoboda n. Ú. 18.05 19.05

Denně – Täglich – Daily

670088 Rokytnice n.Jiz.-Vítkovice,Horní Mísečky
Další informace na www.krkonose.eu

Náměty, dotazy a připomínky posílejte, prosím na adresu:
Themen, Hinweise und Anmerkungen bitte an die folgende Adresse schicken:
Your suggestions, inquiries and comments can be sent to: chaloupska@muvrchlabi.cz

Liberec–Kořenov
6.41
Liberec
7.56
Kořenov

20.30
19.05

Denně – Täglich – Daily

© Gentiana, Jilemnice

Regionální turistické
informační centrum Krkonoše
Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí
Tel.: +420/499 405 744
e-mail: info@krkonose.eu
www.krkonose.eu

V červnu jede každou So a Ne, v červenci a srpnu denně a v září Čt, So a Ne
a svátek.  Fährt im Juni jeden Sa und So,im Juli und August täglich,
im September Do, Sa-So und Feiertag.  Goes every Saturday and Sunday
in June, daily in July and August and in September every Thursday, Saturday,
Sunday and feast.

Notice: The bus may be delayed if the weather is good and
Platíthere
od 11.12.2011
do 8.12.2012
are a lot of tourists.

Viele schöne Erlebnisse beim Kennenlernen des Riesengebirges wünschen Ihnen We wish you enjoyable trips in the Krkonoše Mountains
Přepravu zajišt’uje
: BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Rokytnice n. Jiz., Rokytnice 65, tel.481368431,481368631
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jede od 1.7. do 31.8.2012

spoj příslušnou zastávkou projíždí
Prosíme skupiny nad 15 osob, aby se předem ohlásily na telefon příslušného dopravce uvedený v záhlaví jízdního řádu.
Wir bitten die Gruppen ab 15 Personen sich im voraus beim BusLine a.s., betrieb Rokytnice zu melden. Telefonnummer ist 481 368 431, e-mail: rokytnice@busline.cz
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené BusLine a.s. Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.Na lince platí tarif
vyhlášený dopravcem - BusLine a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
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679073 Vítkovice,Horní Mísečky-Vítkovice,Zlaté návrší Platí od 10.12.2011 do 8.12.2012
Přepravu zajišt’uje : BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Rokytnice n. Jiz., Rokytnice 65, tel.481368431,481368631 (spoje 22-27)
BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Jilemnice, Čsl. legií 569, tel.481368442,481368641 (spoje 2-21)
km Tč
0 1 od Vítkovice,Horní Mísečky . . . . . . . . . . . . .
5 2 př Vítkovice,Zlaté návrší . . . . . . . . . . . . . . .
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opačný směr
km Tč
0 2 od Vítkovice,Zlaté návrší . . . . . . . . . . . . . . .
5 1 př Vítkovice,Horní Mísečky . . . . . . . . . . . . .
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jede v pracovních dnech
51
jede od 1.7. do 31.8.2012
70
jede od 2.6. do 30.9.2012
73
jede od 11.5. do 28.10.2012
Mimo uvedené spoje pojede autobus také, bude-li uhrazeno plné jízdné za 15 osob. / Ausser fahrplanmässigen Zeiten fährt der Bus auch, wenn der Vollpreis zumindest für 15
Personen bezahlt wird.
Smluvní cena stanovená pro všechny spoje / Vertragspreis für alle Kurse:
Horní Mísečky - Zlaté návrší - 30,-Kč/1,2 Euro
Zlaté návrší - Horní Mísečky - 30,-Kč/1,2 Euro
Děti od 6 do 10 let a držitelé ZTP a ZTP-P / Kinder von 6 bis 10 Lebensjahr - 15,-Kč/0,6 Euro
Zavazadlo přesahující rozměr 20x30x50 cm nebo hmotnost 10 kg / Gepäck über 20x30x50 cm oder über 10 kg - 15-Kč/0,6 Euro
Dovozné za kočárek a jízdní kolo / Kinderwagen und Fahrrad - 15,-Kč/0,6 Euro
Dovozné za psa / Hund - 15,-Kč/0,6 Euro
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Zprávy ze školských organizací

Mateřská škola v Dolní Rokytnici
Podlahy v MŠ Dolní Rokytnice
Protože došlo k mylnému oznámení dvou občanek Rokytnice
nad Jizerou, které upozornily některé zastupitele města a nejvyšší
zástupce města, místostarostu a starostu, na závadnost podlah naší
mateřské školy, zveřejňujeme prostřednictvím RZ toto prohlášení:
Podlahy v MŠ Dolní Rokytnice nad Jizerou jsou, a vždy byly
zdravotně nezávadné.
V květnu tohoto roku byla vyhotovena analýza vzorků podlah MŠ
Dolní Rokytnice (celá analýza má 22 stran, jeden výtisk je uložen na
investičním oddělení města a jeden v MŠ Dolní Rokytnice n. J.) panem
Ing. Liborem Mastným CSc. na Vysoké škole chemicko-technologické
v Praze, Fakulta chemické technologie, Ústav anorganické chemie.
Veřejně chci poděkovat panu Ing. L. Mastnému za vyhotovení
analýzy vzorků podlah.
Za MŠ Dolní Rokytnice PaedDr. Eva Maloňová (ředitelka MŠ)

Otvírání zahrady

Děti jsou z hřiště nadšené, první den si celou trasu prošly a důkladně zmapovaly všechny záludnosti a nástrahy. Dopravní hřiště
učí, jak se správně chovat na silnici a při přecházení, ale i k ohleduplnosti k druhému.

V nejbližší době plánujeme společnou akci s městskou policií,
kde dopravu bude řídit skutečný policista a na konci předá dětem
řidičský průkaz pro koloběžku a odrážedlo.

Každý rok slavíme v naší školce příchod jara – otvíráním zahrady.
Je to velká a radostná událost hlavně pro děti, které na zahradě velice rády pobývají.
Každé dítě zde najde vše, co pro svou hru a rozvoj potřebuje.
Zastíněné klidové koutky s dřevěnými domečky soutěží o přízeň dětí
s barevnými houpačkami, průlezkami a klouzačkou.
Na odvážné rytíře tu čeká hrad Kamelot, stavitele zase lákají
2 pískoviště. Sportovci najdou vyžití na hřišti a trampolíně. Přírodovědci hledají své poklady v lesoparku.
Na otvírání zahrady k nám každoročně přiletí čarodějnice Evelína
a za to, že se o zahradu dobře staráme, nám přinese nové hračky
nebo vybavení. Letos nám vyčarovala dopravní hřiště. Nutno podotknout, že s tím „čarováním“ jí hodně pomohla naše paní ředitelka.
Rokytnický zpravodaj
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Dinopark
Vzpomínáme na výlet do Dinoparku v Liberci. Překvapila nás bohatá nabídka zábavy a vyžití.

MŠ Dolní Rokytnice děkuje za sponzorské dary:

3D kino – příběh mláděte, lanová stezka, labyrint s laserovými
paprsky, robotický dinosaurus, pravěká bouře s opravdovým deštěm, hrací koutek, pískoviště s fosílií dinosaura… Pravěká expozice
je velice působivá. Dinosauři svou velikostí a hlasovými projevy budí
opravdu respekt. Můžeme doporučit rodinám s dětmi.

• EMBA, spol. s r.o. Paseky – za finanční příspěvek na dopravní
hřiště
• Všem návštěvníkům a sponzorům Plesu MŠ – finanční příspěvek
na dopravní hřiště
• Betonárce – Uhelné sklady Rokytnice nad Jizerou – za písek do
pískovišť
• Panu L. Votočkovi a M. Červinkovi za odvoz písku
• Panu Hlouškovi za truhlářské práce na školní zahradě a v MŠ
• Panu Večerníkovi, Hornovi a Hájkovi – za obklad schodiště
• Paní E. Hanoutové za vymalování schodiště
• Panu J. Nedvědovi za zprovoznění horolezecké stěny
• Panu Langrovi za opravu koloběžek a odrážedel
Velice si vašich darů vážíme, děti a kolektiv MŠ Dolní Rokytnice.

Školní družina
Školní družina ráda využívá každé volné
chvilky k pobytu venku.
Za nepříznivého počasí tvoříme. Na jaře se
nám vylíhlo hejno kachen.

14
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Ze života Základní školy
v Rokytnici nad Jizerou
Vážení čtenáři Rokytnického zpravodaje, čas utíká rychleji, než
bychom většinou chtěli, a tak máme před sebou v podstatě závěr
školního roku 2011/2012. Děti, učitelé a vychovatelky se ve škole
zaměřují nejen na výuku, ale i na spoustu dalších činností a aktivit,
kterým věnují hodně času. Myslím, že je vhodné, abych Vás v závěru
školního roku alespoň zkráceně seznámila s činnostmi vztahujícími
se k druhému pololetí.
Na jaře jsme začali realizovat úpravu prostoru před školou. Velice děkuji všem, kteří nám pomáhali – především paní Ing. Jitka
Novotná a Drobné služby města Rokytnice nad Jizerou. Jsme rádi,
že bez problémů pomáhaly děti naší školy, které se nebály přiložit
ruku k dílu. Velké poděkování patří všem učitelům, kteří se podíleli
na organizování prací – nejvíce ale paní učitelky Jónová a Gebrtová.
Po celý školní rok probíhal pro děti z prvního stupně desetiboj.
Postupně byly plněny jednotlivé disciplíny. Během června dojde
k uzavření výsledků této soutěže. Bude vyhlášen nejvšestrannější
žák, který získá putovní pohár. Dále budou vyhlášeni žáci, kteří se
v jednotlivých disciplínách umístili na předních místech a obdrží
drobné ceny.
Děti prvního stupně také jako každoročně absolvovaly lyžařský
výcvik a lyžařské závody ve spolupráci s rokytnickými lyžařskými
školami, kterým tímto velmi děkujeme za pomoc.
V průběhu druhého pololetí se děti první až čtvrté třídy účastnily
regionálních a vlastivědných výletů a vycházek, několika divadelních
představení, třída II.A absolvovala regionální výlet do Harrachova.
Třídy II.B a II.A byly pozvány na exkurzi k hasičům, třídy IV.A a V.A
navštívily planetárium v Hradci Králové. V páté třídě během celého
pololetí probíhal projekt „Globální výchovou za spravedlivý svět“
a ve třídě II.A zase projekt „Zdravá výživa“. Jako každoročně první
a čtvrtá třída absolvovala dopravní výchovu, pátá třída jela na exkurzi do muzea ve Vrchlabí a na výstavu „Kámen a život“.

Žáci školy, ale musíme zdůraznit výrazný podíl dětí a vyučujících
z prvního stupně, se účastnili soutěží v rámci partnerství měst Rokytnice nad Jizerou - Wojcieszów o nejhezčí Barboru a Krakonoše.
Nejen že jejich výtvory byly oceněny a vystaveny na radnici, ale staly
se pěknou součástí výzdoby školy.

Pro první a druhé třídy vyučující připravili výlet na Kunětickou
horu s divadelním představením „Princ Bajaja“, které seznámilo děti
se životem na hradech ve středověku. Třetí a čtvrtá třída se vydaly
rovněž na Kunětickou horu, tentokrát jim bylo předvedeno představení „Karel IV.“
Druhá a třetí třída uspořádaly turnaj ve florbale a ve vybíjené.
Protože loňská návštěva lanového centra se setkala s velkým
ohlasem, první až čtvrtá třída letos návštěvu zopakuje.
Rokytnický zpravodaj
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Žáci celé školy se zúčastnili besedy o houbách a také výukového
programu „Tonda na cestách“, který byl součástí dlouhotrvajícího
projektu na naší škole – třídění odpadu. Rovněž pro celou školu
bylo připraveno divadelní představení skupiny historického šermu
„Pernštejni“.
Pro sedmou třídu probíhal výukový program „Jelen lesní – seznamte se“, pro osmou třídu zorganizovala paní učitelka Ing. Ivana
Gebrtová třídenní „Kurz první pomoci“ zaměřený na zásady poskytování první pomoci. Chci zde velmi poděkovat paní Tesárkové, která nabídla a umožnila uspořádání tohoto kurzu na svém penzionu.
Děti ze sedmé až deváté třídy navštívily v Praze „Mořský svět“ a zajímavou a ojedinělou výstavu „Bodies“.

Žáci z osmé třídy – Karolína Pokorná, Michaela Pfeiferová, Markéta Šimůnková, Gabriela Vlková a Štěpán Zuzánek – stejně jako loni
velice pěkně reprezentovali školu v okresním kole soutěže Hlídky
mladých zdravotníků – skončili na druhém místě.

Oblast sportu má u dětí naší školy velké zastoupení – vybírám
alespoň některé akce. Jako každým rokem proběhl lyžařský kurz
pro pátou třídu. Starší žáci zvítězili v okrskovém kole ve florbale a v okresním kole obsadili čtvrté místo. Starší žákyně obsadily
v okresním kole ve volejbalu druhé místo. Děti druhého stupně se
účastnily závodů družstev v Turnově – „Atletický čtyřboj“ a „Pohár
rozhlasu“. Pro sedmou a devátou třídu zorganizovaly paní učitelky
Gebrtová a Jónová v květnu a červnu třídenní cyklokurz s ubytováním na chatě Jizerka 2. Velké poděkování patří panu Bencovi, který
pomáhal po celou dobu s dozorem, a paní Musilové, která pomohla
se stěhováním a převozem zavazadel.
Při této příležitosti chci opakovaně požádat rodiče dětí naší školy, aby byli tak laskaví a buď oni, nebo samy děti nás informovali
o každém úspěchu ať už ve sportu, či jakékoli jiné činnosti. Rádi toto
vyzdvihneme, pochválíme, zveřejníme – o dobrých věcech se má
vědět!
BZ

Z činnosti DS JIRÁSEK – Rokytnice nad Jizerou
Tak jako každý rok, tak i vloni v září jsme se začali scházet, abychom nastudovali nové divadelní představení. Režie se tentokrát ujala Jarmila Tejčková, která pro
nás vybrala hru maďarského autora Lászla Nadási „MOJE ŽENA SE ZBLÁZNILA“.
Tato komedie měla premiéru 9. 12. 2011 v Rokytnici n. Jiz. Zde jsme hráli ještě
10. 12., o vánočních svátcích 27. 12. 2011 a 21. 4. 2012. A jak bývá zvykem, vyrazili jsme i do okolních vesnic a městeček. Naši hru mohli zhlédnout diváci v Jablonci n. Jiz., Příkrém, Slaném u Semil a ve Lhotce u Zlaté Olešnice. Vyvrcholením
byla účast na 22. ročníku Krajské postupové přehlídky venkovských divadelních
souborů v Josefově
Dole. I přesto, že se
pro nás postupovou
nestala, jsme byli
sami spokojeni. Gratulovali jsme Renatě Soukupové, která získala čestné uznání za herecký výkon
v inscenaci. Potlesk a reakce diváků je pro každého herce – ochotníka tím nejlepším hodnocením a  odměnou.
Děkujeme Městskému úřadu za podporu a všem věrným divákům za potlesk
a přízeň. Těšíme se na příští divadelní sezonu.
členové Divadelního spolku Jirásek
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SDH informuje
Z činnosti kroužku mladých hasičů
Letošní ročník hry Plamen jsme s našimi mladými hasiči zahájili dvoudenním soustředěním na Pecce, které se konalo
8. – 9. 10. 2011. Toto soustředění bylo zaměřeno na přípravu podzimní části - Závodu hasičské všestrannosti.
Následující víkend 15. 10. 2011 jsme absolvovali podzimní kolo
v Levínské Olešnici, kde v kategorii mladší žáci za Rokytnici soutěžila
tři družstva mladých hasičů. V tomto závodě se jim povedlo zúročit
poznatky a zkušenosti ze soustředění.
Po ukončení podzimní části hry Plamen nás čekala zimní příprava na jarní kolo, která probíhala v tělocvičně ZŠ. Za to, že máme
možnost pro cvičení využívat tělocvičnu ZŠ, bychom rádi poděkovali
paní ředitelce Mgr. Blance Zemánkové.
Během této přípravy se mladí hasiči zúčastnili výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mimo jiné se věnovali nacvičování
básní pro vystoupení na Výroční valnou hromadu sboru, která se
konala 13. 1. 2012.
Před jarním okresním kolem hry Plamen, jsme se zúčastnili tří
soutěží O Soptíkův pohár, kde si děti mohly vyzkoušet vše, co trénovaly po celou dobu zimní přípravy. Tento ročník byl ukončen soutěží
v Kundraticích, která se konala 26. 5. 2012. Naše děti ve složení:
Kateřina Slavíková, Vojtěch Veselouš, Jan Mikolášek, David a Tomáš
Kousalovi, Vojtěch Doubek, Matěj Ditz, Filip Skřiváček, Martin Zlámal, Lukáš Čech, Kamil Černý, Matěj a Petr Ponocný předvedly velmi hezké výkony a v celkovém pořadí se umístili na 16. místě.
Za celoroční práci našich dětí jsme pro ně připravili výlet do lanového centra.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří přispěli finanční částkou při roznášce pozvánek na Hasičský ples. Z těchto
peněz byly pořízeny nové soutěžní stejnokroje pro mladé hasiče.
Pavel Slavík

Účast na Krajské soutěži JSDHO Libereckého
kraje ve vyprošťování zraněných osob
z havarovaných vozidel

Frýdlant, které tak postoupilo na mistrovství republiky ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel konaném v Blovicích
6. - 8. července 2012.
A co tato soutěž obnáší?
Úkolem soutěžního týmu je bezpečné a efektivní vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla za použití běžné zásahové techniky. Součástí vyproštění zraněné osoby je také poskytnutí první
předlékařské pomoci odpovídající jejímu zranění, a poté transport
zraněné osoby k sanitce.
Každý tým musí jít nejprve před startem do oddělené místnosti, aby
neviděl přípravy jemu zcela neznámé nehody. Podle vylosovaného pořadí je předem přiřazena konkrétní těžká dopravní nehoda s jedním až
třemi vozidly a jedním zraněným zaklíněným pasažérem uvnitř.
Na záchranu zraněného mají hasiči časový limit dvaceti minut,
přičemž po 15 minutách dostanou trestný bod po každých dvaceti
sekundách. Zásah a vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla se hodnotí ve třech oblastech – v oblasti taktiky, v oblasti techniky provedení zásahu a v oblasti první předlékařské pomoci.
Volf Zdeněk – velitel JSDH

Den otevřených dveří pro Základní školu

V sobotu 12. 5. 2012 se ve Frýdlantu v Čechách konala krajská
soutěž JSDHO Libereckého kraje ve vyprošťování zraněných osob
z havarovaných vozidel. Této soutěže se zúčastnilo za JSDH Rokytnice nad Jizerou družstvo ve složení Matyáš Petr, Šír Jiří, Večerník
Miroslav, Večerník Luboš a vedoucí týmu Volf Zdeněk. V konkurenci
šesti soutěžních družstev jsme skončili celkově na pátém místě s počtem bodů 316. Na prvním místě se umístilo domácí družstvo JSDH
Rokytnický zpravodaj
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Dne 19. 4. 2012 se konal v hasičské zbrojnici den otevřených dveří pro žáky druhých tříd Základní školy v Rokytnici nad Jizerou. Děti
se mohly při této akci seznámit nejen s fungováním požární ochrany v ČR, činností místní jednotky a s jejím vybavením, ale získaly
především praktické informace o tom, jak se chovat při vzniku požáru a kde a jakým způsobem nahlásit mimořádnou událost. Kromě
mnoha informací byly pro děti připraveny i praktické ukázky, například jak se chovat když už požár vznikne nebo jak přivolat pomoc.
Operační důstojník Policie ČR nprap. Jiří Šír seznámil účastníky s tím,
jak probíhá nahlášení události na tísňové lince a jaké úkony zajišťuje
operační středisko po jejím nahlášení. Na organizaci akce výrazně
spolupracoval za Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje velitel
požární stanice HZS Jilemnice npor. Ing. Pavel Štěpánek. Za náš sbor
a jednotku den otevřených dveří připravovali Pavel a Jan Slavíkovi
a Lenka Smolová.
Věříme, že se dětem půlden strávený u hasičů líbil a že získaly
spoustu životně důležitých informací.
Petr Matyáš
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Kulturní servis
SD Jilm Jilemnice
• 1. 6. 2012 – Zápis do kurzu tance a společenské výchovy v kanceláři SD JILM,
od 14.00 – 17.00 hodin. Taneční kurz povedou taneční mistři Radka a Jiří Paulů.
Kurzovné 1.300,-Kč/osoba. Přihlášky přijímají do 24. 8. 2012.
• 7. 6. 2012 – Teta z Bruselu - DS TYL Mnichovo Hradiště, od 19.30 hodin. Bláznivá
komedie Jana Wericha vypráví ztřeštěný
příběh o dvou příručích a jejich šéfovi,
dvou dámách, které snad najdou ženicha, ale především o tetě, která je možná z Bruselu, ale která zcela určitě má
všechno pod taktovkou.
• 10. 6. 2012 – Kominíček a štěstí – Umělecká agentura P. Kubec Vrané nad Vltavou, od 14.30 hodin. Kominíček vymetá
komíny a má pocit, že se mu smůla lepí
na paty. Jednoho dne však potká malou
kouzelnou Sazičku a díky ní se dostává do
snu jako kouzelník, klaun i sultán a marně hledá štěstí. Nakonec kominíček zjistí,
že štěstí není v kouzlech a ani vtom, že si
z někoho děláme legraci a v moci a bohatství už vůbec ne. Opravdové štěstí je
v něčem úplně jiném, …..ale to až v pohádce.
• 18. 6. 2012 – Beruščina detektivní kancelář – Malé Vinohradské divadlo, od
8.45 hodin a 10.00 hodin. Představení
pro MŠ a ZŠ i veřejnost.
• 5. 8. 2012 – 22. Festival dechových hudeb, od 13.00 – 19.00 hodin. SD JILM/
zám. park. K tanci a poslechu zahraje:
Jilemničanka, Podzvičinka, Táboranka.
Zazpívá a zatančí Národopisný soubor
Krkonošský horal. Pobaví vás dvojice komiků Felix Holzmann – František Budín.
Pana Holzmanna imituje jeho dvojník
a stálý host Vlachovky Lojzík Matoušek.
Odpolednem provází a také rád zazpívá
Jiří Škvára. V případě špatného počasí sál
SD JILM Jilemnice. Občerstvení zajištěno.

Ostatní akce v okolí:
• Příměstský tábor – Příměstský tábor
se letos uskuteční v těchto termínech:
16. 7. – 20. 7. a 6. 8. – 10. 8. 2012. Pro
děti ve věku 7 – 10 let nabízíme aktivní
prázdninový týden. Starší děti pouze po
domluvě. Program: výlety za poznáním,
hry a závěrečný táborák. Přihlášky přijímá od středy 2. 5. 2012 v IC Jilemnice!
• 8. – 10. 6. 2012 – ŽELEZNOBRODSKÝ
JARMARK
• 9. 6. 2012 – VEČER SE SEMILSKOU 11
aneb „Já rád(a) tancuju“ v KD Golf v Semilech – taneční večer pro milovníky dechové hudby v bývalé restauraci semilského kulturního domu.
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• 15. 6. 2012 – Vernisáž výstavy: Skleněná
sláva v Krkonošském muzeu v Jilemnici.
V pátek 15. června otevřeme výstavu
Skleněná sláva - příspěvek k 300. výročí
sklárny v Harrachově. Akce potrvá do 30.
září. Zároveň otevřeme nově nainstalovanou zámeckou jídelnu, a doplníme tak
soubor zámeckých komnat Jana hraběte
Harracha.
• 15. 6. 2012 – Farmářské trhy od 7.00
– 16.00 hodin v ulici Jana Harracha v Jilemnici. Přijďte si vybrat čerstvé ovoce,
zeleninu, sýry, med, mošty, mléčné výrobky aj. Ryze domácí produkty! Přijďte
ochutnat výrobky regionálních výrobců
a podpořit domácí pěstitele a výrobce.
Trhy se budou konat každých 14 dní v ulici Jana Harracha.
• 15. 6. 2012 – Duhový systém 3° v učebně SD JILM. Pá: 16.00 – 20.00 hodin; So,
Ne: 9.00 – 17.00 hodin. Přihlášky a informace na tel: 731 180 381, více na
www.cestaksobe.info
• 16. 6. 2012 – Svátost biřmování v kostele sv. Vavřince od 10.00 hodin. V návaznosti na probíhající přípravu dne 16.
června 2012 navštíví naši farnost sídelní
biskup královéhradecký, Mons. Jan Vokál, a udělí biřmovancům svátost biřmování.
• 16. 6. 2012 – FESTIVAL HER NA KOZÁKOVĚ. Klub českých turistů Semily pořádá
9. ročník akci pro rodiče s dětmi, soutěže
a kulturní program.
• 29. 6. 2012 – Farmářské trhy od 7.00 –
16.00 hodin v ulici Jana Harracha v Jilemnici.
• 30. 6. 2012 – Česko-polský začátek

•
•

•

•

•

prázdnin na Zubačce s parní mašinkou
v Kořenově. Zvláštní vlaky na ozubnicové
trati první prázdninový víkend. Ve stanici Kořenov budou připraveny speciality
české a polské kuchyně i bohatý doprovodný program. Od železniční stanice
v Kořenově se můžete se svézt koňským
povozem či historickým autobusem na
Jizerku a zpět.
30. 6. 2012 – Jablonecký country festival 2012 od 14.00 hodin v Pilišťatech.
6. – 8. 7. 2012 – Oslavy 110 let Zubačky
Tanvald – Kořenov a Jizerské železnice
Kořenov – Szklarska Poręba. Zvláštní
osobní vlaky na Zubačce a na trati Kořenov – Szklarska Poręba Górna u příležitosti 110. výročí těchto tratí. Ve stanici
Kořenov: výstava historických automobilů, vojenské techniky, živá hudba, vystoupení tanečních souborů či divadelní
představení. Možnost svezení koňským
povozem či historickým autobusem od
železniční stanice v Kořenově na Jizerku
a zpět.
14. 7. 2012 – Historickým vlakem na Svijanské slavnosti piva. Zvláštní vlak s historickým motorovým vozem a barovým
vozem na tradiční slavnosti piva do Svijanského Újezdu.
21. 7. 2012 – Zubačkou na Harrachovské slavnosti. Zvláštní vlaky na Zubačce u příležitosti 300 let Harrachovské
sklárny. V areálu sklárny v Harrachově se
uskuteční slavnosti. Od nádraží v Harrachově do centra oslav vás dopraví výletní
vláček.
3. – 5. 8. 2012 – Pasecké hudební slavnosti 2012 v kostele sv. Václava.

KADEŘNICTVÍ
Dámské & Pánské & Dětské
Stříhání, barvení, účesy, vodová a trvalá ondulace …

Eva Vránová

Tel.: 739 547 437

MODELÁŽ NEHTŮ
UV gel, UV acryl, zdobení , P-shine, manikúra

Veronika Sůvová

Tel.: 774 884 547

Jablonec nad Jizerou 291 (budova Městské knihovny)
5 - 6/2012

Rokytnický zpravodaj

Městská knihovna informuje
Nové knihy na květen
Romány pro ženy:
• Mlynářová – Kdo nehřeší, nežije
• Hilliges – Ozvěna afrických bubnů
• Porter – Recept na lásku
• Šiander – Brigita
• Cabot – Úspěšná smolařka se (asi) vdává
• Lowell – Zlatá klec
• Zhřívalová – Sex, víno a cigarety
• Link – Podvod
• Jarošová – Zítra bude líp
Autobiografie, deníky, humor:
• Civade – Provence jako sen
• Šimková – Devátý dotek
• Alda – Nikdy si nedávejte vycpat svého psa
• King – Deník zloděje
• Payne – Holubí mambo
• Pratchett – Darwinovy hodinky. Nadělat
prachy.
Napětí, detektivky:
• French – Na věrnosti
• Nesbo – Spasitel
• Lupton – Sestra
• Granger – Dotek smrtelnosti
• Holt – To, co je moje
Válečné, životopisné romány:
• Forsyth – Příběh Biafry
• Peněžko – Psáno na tanku
• Hillenbrand – Nezlomený

Nové knihy na červen,
červenec a srpen
Romány pro ženy:
• Cabot – Velikost L. Velikost XL.
• Moore – Klub druhých manželek
• Gillerová – Zapomeň na minulost
• Brabcová – Papoušek v aspiku
• Dubcová – Nepravidelný deník české
rentiérky
• Lowell – Letní závrať
• Roberts – Kouzla osudu
• Walden – Ohnivá laguna
• Fielding – Až ji uvidíš
• Wagnerová – Zahrada pozemských rozkoší
Společenské a psychologické romány:
• Berman – Žena, která se ponořila do srdce
světa
• O´Flynn – Zprávy o tobě
• Hájíček – Zloději zelených koní
• Palahniuk – Klub rváčů
• Elling – Pokrevní bratři
• Kay – Jaká jsem
Historické romány:
• Link – Zakázané cesty
• Plaidy – Panenská vdova. Bezdětná královna
• Pošíval – Zakázané doteky
• Vondruška – Podivná svatba na Lichnici
Rokytnický zpravodaj
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Napětí a dobrodružné romány:
• Fossum – Indická nevěsta
• Kallentoft – Letní smrt
• Larsson – Soukromá jatka
• Connelly – Černá ozvěna
• Hill – Žena v černém
• Pettersson – Dej mi své oči
• Portis – Opravdová kuráž
• L´Amour – Nečekaný odpor
Autobiografie, vzpomínky, rozhovory a cestopisy:
• Kirschner – Salin dar
• Zindulka – Moje cesta vlakem dětství
a naděje
• Hvížďala – Tachles, Lustig
• Körner – Rozhovory 1964-2009
• Mým divákům. Rozhovor s Ladislavem
Smoljakem
• McDougall – Born to Run – Zrozeni k běhu
Populárně-naučná literatura:
• Arabský svět – jiná planeta? (Khydaier)
• Základní formy strachu (Riemann)
• Animoterapie aneb Jak nás zvířata umí
léčit (Nerandžič)
• Odvaha k nadání (Landau)
• Mýty ve vzdělávání (Nováčková)
• Největší české záhady. Vládci démonů
(Dvořák)
• Kam na Vysočině
• Kam na Šumavě
• Sovětská stíhací esa 2. sv. války (Morgan)
• Příběhy třetího odboje (Navara)
• Česká inteligence. Čeští demokraté (Kosatík)
Nové knihy v oddělení pro děti a mládež –
jaro 2012
- pro začínající čtenáře - školáky (1. - 3. třída)
a pro předškoláky a jejich rodiče:
• Vajíčko, vajíčko, vajíčko! Žádný strach,
zajíčku
• Noemova archa (Říčařová)
• Královna a myš. O jedenácti labutích
• Sýkorčino dobrodružství s bezpečností na
internetu
• Letadélko Jurášek (Pospíšilová)
• Bára a Flíček (Bešťáková)
• Lumpíček a Rošťanda (Pospíšilová)
• Pohádky o písmenkách (Závadová)
• Nezbedníci (Drijverová)
• Hloupežníci (Kratochvíl)
• Anička na horách (Peroutková)
• Heidi, děvčátko z hor (převyprávěl B.Říha)
• Záhada ukradených diamantů – Detektivní
kancelář Lasse a Maja
• Pohádky o vílách
• Strašidelné pohádky (Slabý)
• Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny?
(Dutka)
• O Kačence a tlustém dědečkovi (Čtvrtek)
• Na vlásku (Disney)

Městské KINO
Jablonec nad Jizerou
ČERVEN / ČERVENEC
Sobota 9.6.2012 – 19:45 hodin

Nevěstinec

Přelom devatenáctého a dvacátého století
- období velkých sociálních změn - postihl
také proslulé pařížské nevěstince. Uzavřenému světu, v němž se na jedné straně nabízela krása a potěšení ale i ponížení a bolest, hrozil zákaz. Přístupný (15), vstupné
70,- Kč.

Sobota 16.6.2012 – 19:45 hodin

Nepřítel
pod ochranou

Aktéři? Jeden z nejhledanějších zločinců
na zeměkouli a osamělý zelenáč z tajných
služeb, který se ho zoufale snaží udržet naživu. Přístupný (15), vstupné 60,- Kč.

Sobota 23.6.2012 – 19:45 hodin

Moje krásná učitelka

Larry zjišťuje, že bez vzdělání dobrou práci
nezíská, a proto se rozhodne pro návrat do
školních lavic. Chce si rozšířit své obzory, ale
hlavně získat lepší kvalifikaci pro své budoucí povolání. Přístupný, vstupné 70,- Kč.

Pátek 29.6.2012 – 19:00 hodin

Lorax

Co uděláte, když chce vaše životní láska opravdický strom a na světě už žádné
opravdické stromy nejsou? Přístupný,
vstupné 60,- Kč.

Sobota 7.7.2012 – 19:00 hodin

Dešťová víla

Klasická romantická pohádka o dobru
a zlu. Dešťová víla jde krajem převlečená
za chudou ženu. Pozná, že lidé začali myslet hlavně na peníze a vytrácí se mezi nimi
dobro a láska. Přístupný, vstupné 60,- Kč.

Sobota 14.7.2012 – 19:45 hodin

Půlnoc v Paříži

Gil je nevýznamným spisovatelem, který
miluje Paříž a chtěl by se sem po svatbě
přestěhovat. Ovšem Inez jeho romantickou
představu nesdílí a nemyslí si, že toto město
bylo ve 20. letech minulého století zlatým
věkem. Přístupný (15), vstupné 70,- Kč.
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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- pro větší čtenáře (4. – 6. tř.):
• Kinney – Deník malého poseroutky 5.
Ošklivá pravda
• Goscinny – Malý Mikuláš (Červený balónek a jiné příběhy)
• Shipton – Drsnej brouk (Zahrada strachu)
• Simonová – Pomsta darebáka Davida
• Pichonová – Tom Gates. Úžasný deník
• Brezina – Frankensteinův mrakodrap.
Počítačový démon.
• Magický kámen Vikingů. Pod pirátskou
vlajkou (Brána času)
• Reiche – Křeček Ferda v ohrožení
• Hergé – První krok na Měsíci (Tintinova
dobrodružství)
• Jones – Dědictví rodu Trnhoffů
• Laňka – Dobrodružství Billa Madlafouska
• Míková – Prababiččin klobouk
• Holub – Jak se zbavit mstivý Soni
• Vogel – Přízrak u rybníka. Bruslařská
horečka (3 holky na stopě)
• Muellerová – Poník v ohrožení (Zuzka
a poníci)
• Child – To jsem prostě já, Clarice Bea-

•
•
•
•
•

nová
Cabot – Allie Finklová. Holčičí pravidla
(1. – 3.)
Webbová – Rose
Štulcová – Rafaelova škola
Wilsonová – Nejdelší velrybí píseň
Priestley – Příšerné příběhy z Černé lodi

- pro dospívající čtenáře (7. - 9. tř.)
• Fitzpatricková – Ticho
• Castová – Probuzená (Škola noci 8)
• Crossová – Temná země
• Stiefvaterová – Splynutí
• Steadová – Až včera dorazíš
• Barger – Těžké časy pro Julii
• Giffová – Drsňačka Hollis
• Ullrichová – Láska zčistajasna
• Feslová - Poprask v laboratoři
• Borec v akci
• Šebesta – Když se pes směje
• Zusak - Posel
• Paolini - Inheritance

•
•
•
•
•
•
•

Já jsem to dostala (Gravelle)
Kluci, co se to se mnou děje? (Frith)
Klasické české skládačky z papíru
Miniatury z FIMO hmoty
Jak souhvězdí dostala svá jména
Obrázky z československých dějin
Kriminalistika v komiksech

Knihovna o prázdninách
(červenec, srpen):
Otevřeno bude pouze druhý červencový
týden, tj. od 9. 7. do 12. 7. 2012.
Ostatní dny bude čerpána dovolená
a v srpnu proběhne povinná revize knihovního fondu, proto bude knihovna pro veřejnost uzavřená.
Kontakty:
tel. 481522848
e-mail: knihovna@mesto-rokytnice.cz
Přijďte si včas vybrat knihy na dovolenou!

Zábavně-naučná literatura:
• Historie Evropy (Fučíková, Krolupperová)

Poudačka
MERCHY.
„S tim vosím hnízdem se musí něco utropiť.“ Poudala Jindřiška.
„Až kolem poženem dobytek na pastvu, tak by nám ho eště mohly
zjančiť.“
Svatá prauda. Do meze díra jak po hernku na kafe a zrouna polle
cesty na pole. V poujetří bylo furt bzukotu, že to bylo až nemrauný.
Jeden proud těch potvor lez dounitř, druhej hemoval ven.
Byli sme hošišťata a hned nám začlo vertať makovicema, jak to
narafičiť? Jarouš na to káp. Vylez ve stodole na hambalka a vytáh
ze šitku vousa dvě herstě slámy. Prej: „Já vám vý merchy dám čuchnouť zač je toho loket.“
Petrachtovali sme, co asi bude činiť. Ucpal slámou vosí díru. Škert
sirkou. Sláma začmudila a pak chytla plamenem. A bylo po vosách!
Jo? Tak akorát perdy dudy! Tý merchy pruhovaný byly na takový
klazany paličský moc kale porychtovaný a do hnízda si uďály hned

štyry díry navíc. Šmarjá Józef. Těch nasranejch potvor na nás leťal
celej bouřkovej mrak. Vzali sme nohy na ramena a hemovali pryč.
Vosy se rojily ze ušech stran. Nad makovicej i kolem perdýlky. Au,
au, avavavau. Darmo si uváděť hubu, co sme tenkrát zakusili bolesti.
Než tý merchy dostaly rozum, byli sme samý žihallo.
Dyž sem dočáberlikoval ke domu, byla ze mě jenna bakule. Na
koukání mně vostalo jen jenno voko, druhý bylo zateklý. Místo ferňáku mně z ksiftu bimbala vokurka a na sennutí nebyl ani pomys.
Jak mě zmerčila babka Anna, splácla vobě ruce: „Hochu, hochu,
dyť seš celej zklasnovanej, jak z Husickejch válek.“ Merkla zdali ve
mně nevostalo eště ňáký žihallo a na konec všeho vyzitýrování z ní
vypallo: „Enu, při tý vší smůle je štěsti, že nedoznalo ouhony tvý
ultimo, dyť by ses hochu bez bolesti ani nevycverk.“
Míra Jon

Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci květnu a červnu 2012 tito naši spoluobčané:
80 let Herberová Anna
Jäckelová Gertruda
Hanoutová Waltraud
Hilmar Zdeněk
81 let Lukeš Karel
Neudorfský Jaroslav
Doležal Roman
82 let Dumková Jarmila
Marek Vladimír
83 let Kousalová Anna
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83 let Paulů Hermína
Hájková Věra
84 let Vrána Josef
Jará Jaruška
Jón Josef
Janatová Miluše
Hlavová Mária
85 let Slavíková Jiřina
Pluchová Květuše
86 let Motyčková Marie

86 let Hloušek Vladimír
88 let Radoňská Emilie
Janouch Jaroslav
89 let Knopová Lidmila
Číhal Antonín
Hájková Emilie
91 let Lepšová Jiřina
92 let Skřiváčková Sláva

Všem oslavencům blahopřejeme!
5 - 6/2012
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Sport

Tabulka:

Stolní tenis
Krajský přebor 2. třídy
31. 3. 2012 TJ Sokol Turnov B
: TJ Spartak Rokytnice nad Jiz. A
1. 4. 2012
TTC PS Lomnice nad Popelkou A : TJ Spartak Rokytnice nad Jiz. A

Šachy

7:11
9:9

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

TJ Spartak Chrastava A
TJ Jiskra Raspenava B
TJ Sokol Železný Brod A
TJ Sokol Košťálov A
TTC PS Lomnice n. Popelkou A
TJ Spartak Rokytnice A
TJ Zákupy A
TJ Sokol Turnov B
SKST Liberec J
TJ Bižuterie Jablonec n. Nisou D
TJ Lokomotiva Česká Lípa D2

54
49
47
46
46
43
38
34
33
28
22

V dubnu skončily soutěže družstev pro sezónu 2011/2012.
„A“ mužstvo skončilo v krajském přeboru na 9. místě z 12ti oddílů, když získalo 14 bodů (4 výhry, 2 remízy a 5 porážek). Ani tento
slušný výsledek nemusí ještě zaručit účast v soutěži pro příští sezónu, neboť letos zcela výjimečně mohou sestoupit poslední 4 oddíly. Je
to dáno sestupem oddílů z druhé ligy, kdy 3 mužstva sestoupila do našeho kraje.
„B“ mužstvo v krajské soutěži skupina východ obsadilo 4. místo ze 7 oddílů.
Oddíl opět uspořádal velikonoční turnaj v rapid šachu. Tentokrát ale hrálo pouze 12 hráčů.
Koncem května se zúčastnili 4 naši hráči turnaje v rapid šachu v Liberci. „O Ještědský pohár 2012“. Startovalo 34 hráčů ze 7 oddílů.
Našim hráčům se dařilo, když Z. Hollmann ziskem 7,5 bodů z 9ti partií obsadil 2. místo. Z. Lenc ziskem 5,5 bodů obsadil 8. místo.
Oddíl by rád uvítal nové mladé hráče, kteří by měli zájem posílit náš šachový oddíl. Při domě dětí funguje šachový kroužek. Oddíl má
trenéra, který je ochoten s mládeží pracovat.

CVIČENÍ NEJEN PRO MAMINKY
Od dubna 2012 můžete u nás v Rokytnici nad Jizerou jít
cvičit i dopoledne, a to každou středu a pátek od 9.30 hodin
v hale TJ Spartak.
Maminky se během 90 minut věnují společně se Sylvou
Martínkovou aerobiku, kick – box aerobiku nebo power józe.
Součástí každé hodiny je i bodystyling a strečink.
Zatímco maminky cvičí, o jejich děti je postaráno. Se Zuzanou Počinkovou se děti učí pohybovým dovednostem, odvaze,
spolupráci a respektování ostatních dětí. V úvodní části se přivítají říkankou a zahřejí si organismus hrou. Při dalším cvičení
si děti procvičí svaly a koordinaci pohybů (pomůcky - kroužky,
míčky, míče, létající talíře, švihadla, šátky, padák, lana…). Také
si procvičují jemnou a hrubou motoriku, smysly a řeč. Při pohybových hrách se vždy respektují vývojové fáze dítěte. Spojením říkanek a písniček s pohybem už od kojeneckého věku se
podporuje jejich psychomotorický vývoj. Rozvíjí si především
pohyby lokomoční – lezení, chůze, běh a skoky.
Toto dopolední cvičení dětí navazuje na cvičení rodičů s dětmi, které je každé úterý od 16.00 hodin v hale TJ Spartak, které
také vede Zuzana Počinková. Děti, které jsou zvyklé na Zuzanu
z úterního cvičení, tak jim zpravidla nedělá problém zůstat s ní
i v dopoledních hodinách bez maminky.
Cvičení „nejen pro maminky“ je zvýhodněné pro členy TJ
Spartak v Rokytnici n. J. a činí 25,- Kč. Také je možné zakoupit si permanentku za 250,- Kč na 10 cvičení a 11té cvičení je
zdarma. Permanentka je přenosná pro všechna cvičení, která
spadají pod oddíl ASPV. Nečlenové TJ Spartak zaplatí 50,- Kč,
ale mohou se zaregistrovat do oddílu ASPV (250,- Kč na rok)
a mohou také využít zvýhodněnou permanentku (tyto ceny
platí do konce školního roku 2012).
Cvičení „nejen pro maminky“ bude přes letní prázdniny uzavřeno a začne znovu 5. 9. 2012.
Více informací na číslech: 604 796 026 nebo 773 750 097
Těšíme se na Vás
Sylvie Martínková a Zuzana Počinková
Rokytnický zpravodaj
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
8. 6. 2012

Dálkový pochod Hanče a Vrbaty,
start: Kruh u Jilemnice
9. 6. 2012 Ještěd 2012 – Memoriál Františka Korala,
start: Liberec
9. 6. 2012 K prameni Labe – start: Trutnov
15. 6. 2012 Krakonošova stovka – start: Vrchlabí
16. 6. 2012 Festival her na Kozákově – start: Kozákov – Semily

23. 6. 2012 Dálkový pochod a cyklojízda „Rozhledny Jablonecka“ –
start: Jablonec nad Nisou
29. 6. 2012 Noční výstup na Sněžku za východem slunce
– start: Dolní Kalná
30. 6. 2012 Výstup Lánovských na Sněžku přes 3 vrcholy
– start: Lánov
28. 7. 2012 Krajem zapadlých vlastenců
– start: Vysoké nad Jizerou
Aktuální informace naleznete na tomto odkaze:
http://www.kct.cz/cms/kalendar-turistickych-akci

Lyžaři Ski Klubu Masters Rokytnice nad Jizerou dosáhli
průměrného věku 52 let a přesto dosahují výsledků, jako by jim bylo dvacet
Celoroční zpráva
Vážené dámy a pánové, vážení sportovci,
dovolte, abych Vás informoval, že úkoly
a cíle, které si členové ski klubu Masters dali
do programu a plánu na rok 2012, splnili na
100 %.
Letní a podzimní příprava závodníků byla
individuální, a to podle tréninkového plánu
zpracovaného trenérem Milanem Jonem.
Zvládli jsme i několik krátkodobých pobytů
na ledovci v Rakousku. Přesto, že začátek
lyžařské sezony nezačal podle našich představ - málo sněhu, špatné počasí, dále několik závodníků vážně onemocnělo a hned
v lednu, musím podotknout, že ne vlastní
vinou, se těžce zranila naše nejlepší závodnice Vladimíra Krejčí.
V termínu 4. a 5. února 2012 se uskutečnil mezinárodní závod Fis v obřím slalomu,
který byl v letošním roce rozšířen o mezinárodní závod ve slalomu. Závody se tradičně
pořádaly pod záštitou předsedy ČOV MUDr.
Milana Jiráska, hejtmana libereckého kraje
Mgr. Stanislava Eichlera a starosty města
Rokytnice Ing. Petra Matyáše. Tyto závody
získávají velkou popularitu nejen v ČR, ale
i za hranicemi našeho státu. Jak závodníci,
tak i příznivci alpského lyžování hodnotí
organizaci a samotné provedení závodu na
vysoké sportovní a společenské úrovni. Důkazem je i několik děkovných dopisů, které
byly zaslány účastníky závodů k rukám předsedy TJ pana Slavomíra Brauna.
Závodů se zúčastnilo na 130 závodníků
v obřím slalomu a 90 závodníků ve slalomu. Na zajištění a organizaci těchto závodů se podíleli klub Masters za podpory TJ
Spartak, dále tým rozhodčích a technické
čety v čele s Pavlem Setunským, výpočetní
a měřící středisko pod vedením pana Ulvera. Bez těchto všech složek bychom závody
těžko uskutečnili, a proto mi dovolte, abych
poděkoval všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na zdárném průběhu závodů.
Nesmím zapomenout na členy vedení a. s.
a samozřejmě členy představenstva a. s.,
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generální sponzor závodního teamu Ski klubu Masters
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou

kterým děkuji za perfektně připravené tratě a poskytnuté technické zázemí a děkuji
i panu Tošovskému za zajištění občerstvení.
Mrzelo nás, že se této akce kvůli zranění
nemohl zúčastnit jako čestný host prezident
ČR Profesor Ing. Václav Klaus, CSc.
Další velikou akcí členů Masters byla
účast našich závodníků na Mistrovství světa v USA, ve státě Kalifornie, v lyžařském
středisku Mammoth Mountain v termínu
23. 3. – 4. 4. 2012.
Na mistrovství světa odletělo 12 závodníků z TJ Spartak Rokytnice. Celé akci, kterou
jsem začal zajišťovat v květnu roku 2011,
jsem jak po stránce organizace, tak i zajištění finančních zdrojů od sponzorů, věnoval
stovky hodin.
Bez pomoci Martiny Holubcové, tajemnice TJ Spartak, Vladimíry Krejčí a Martiny Poloprutské z firmy GLOBUS, bych některé věci
těžko zvládal a za to jim nesmírně děkuji.
Vyjadřuji i poděkování všem sponzorům,
kteří se podíleli na finančním zajištění takto
náročné akce a děkuji i hejtmanovi libereckého kraje panu Mgr. Stanislavu Eichlerovi
za pomoc při zajištění této akce.

Na mistrovství světa startovalo na 420
závodníků z 26 států a nejstarším závodníkem byl 93 letý Američan, který absolvoval
všechny tři disciplíny a za svoje výkony sklidil velký obdiv všech závodníků. Je úžasné
startovat společně se závodníky z USA, Kanady, Japonska, Nového Zélandu, Argentiny, Chile a dalších zemí. Česká výprava byla,
po USA, druhou nejpočetnější skupinou.
Celkem se mistrovství světa zúčastnilo 19
českých závodníků (Málek Vladimír, Dědeček Roman, Babička Pavel, Eichler Stanislav,
Jirman Jiří, Vaněk Tomáš, Udatný Petr, Bičák
Tomáš, Samohel Jan, Krejčí Jan, Krejčí Vladimíra, Jon Milan. Dále se za ČR se zúčastnili Drlík Jiří, Rycek Miroslav, Kadulová Dáša
a Andrea Červená).
Cesta do USA proběhla bez sebemenších problémů, ať už se jednalo o cestu letadlem, dopravu půjčenými auty do místa
konání, ubytování i průběh samotných závodů, včetně dvoudenní návštěvy San Francisca při zpáteční cestě.
Lyžařské středisko Mammoth Mountain
se nachází v nadmořské výšce 2700 m n. m.
a starty jednotlivých disciplín byly v nadmořské výšce 3400 metrů. Závodit v této
5 - 6/2012
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nadmořské výšce bylo pro všechny velmi
náročné, ale i přes těžkosti způsobené tímto vysokohorským prostředím, dosáhli naši
závodníci v silné konkurenci výborných výsledků. Nejcennější je bronzová medaile,
kterou získal Roman Dědeček v SG. O výsledcích dalších členů se zmíním později.
Pro nás všechny byla tato cesta na Mistrovství světa Masters v USA velkou sportovní zkušeností a zážitkem.
Pro tuto sportovní akci jsem dokázal zajistit za velmi výhodné ceny od firmy Head
závodní lyže a oteplovací soupravy v barvách naší reprezentace od firmy Vist. Oběma sponzorům bych na tomto místě také
rád poděkoval.
Po této stránce jsme byli nejlépe vybaveným týmem. Ani Rakušané, Italové a Francouzi, nám nemohli konkurovat.
Po návratu z Mistrovství světa jsme za
týden odjeli do italského Valtournenche na
finále světového poháru. Závodilo se opět
vysoko, ve 2800 m.n.m., na velice těžkých
a náročných tratích. I tady jsme se mohli
pyšnit bronzovou medailí Jindry Málka v OS.
Závodníci klubu Masters se prosazují
v silné konkurenci nejen v Čechách, ale především v závodech světového poháru. V zahraničí k nám přistupují s velkým respektem, jako k silnému týmu z ČR, ale hlavně
z Rokytnice nad Jizerou.
Dovolte, abych Vám sdělil umístění a výsledky z jednotlivých závodů, kterých závodníci Masters klubu dosáhli:
Světový Pohár - Bischofswiesen
– obří slalom, 21. 1. 2012
A4
Udatný Petr
14. místo
A3
Bičák Tomáš
12. místo
Světový Pohár - Bischofswiesen
– slalom, 22. 1. 2012
A4
Udatný Petr
9. místo
A3
Bičák Tomáš
6. místo
Memoriál Dr. Vedrala Fis
– obří slalom, 4. 2. 2012
B9
Samohel Jan st.
B8
Čermák Jan
B8
Prousek Jiří
B8
Málek Vladimír
B7
Dědeček Roman
A5
Jirman Jiří
A4
Vaněk Tomáš
A3
Samohel Jan ml.
A3
Bičák Tomáš
A2
Málek Jindřich

3. místo
1. místo
8. místo
9. místo
1. místo
5. místo
4. místo
2. místo
4. místo
2. místo

Memoriál Dr. Vedrala Fis – slalom, 5. 2. 212
B8
Čermák Jan
2. místo
B7
Dědeček Roman
1. místo
A5
Jirman Jiří
4. místo
A4
Vaněk Tomáš
6. místo
Rokytnický zpravodaj
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A3
A3

Samohel Jan ml.
Bičák Tomáš

3. místo
4. místo

Světový pohár – Pec pod Sněžkou – slalom,
3. 3. 2012
C2
Hornová Renata
5. místo
B8
Čermák Jan
3. místo
B8
Málek Vladimír
15. místo
B7
Dědeček Roman
8. místo
A5
Jirman Jiří
13. místo
A4
Vaněk Tomáš
6. místo
A4
Udatný Petr
17. místo
A2
Málek Jindřich
3. místo
Světový pohár – Pec pod Sněžkou – obří
slalom, 4. 3. 2012
C2
Hornová Renata
5. místo
B8
Čermák Jan
5. místo
B8
Prousek Jiří
15. místo
B8
Málek Vladimír
17. místo
B7
Dědeček Roman
4. místo
A5
Jirman Jiří
17. místo
A4
Vaněk Tomáš
9. místo
A4
Udatný Petr
19. místo
A2
Málek Jindřich
4. místo
Fis mistrovství světa Masters v USA - Mammoth Mountain - 23. 3. – 4. 4. 2012
slalom – 27. 3. 2012
B8
Málek Vladimír
B7
Dědeček Roman
B6
Babička Pavel
A5
Eichler Stanislav
A5
Jirman Jiří
A4
Vaněk Tomáš
A4
Udatný Petr
A3
Samohel Jan ml.

15. místo
4. místo
21. místo
30. místo
12. místo
7. místo
15. místo
9. místo

obří slalom – 29. 3. 2012
B8
Málek Vladimír
B7
Dědeček Roman
B7
Drlík Jiří
B6
Babička Pavel
A5
Eichler Stanislav
A5
Jirman Jiří
A4
Vaněk Tomáš
A3
Samohel Jan ml.
A3
Bičák Tomáš

17. místo
4. místo
10. místo
29. místo
33. místo
18. místo
13. místo
6. místo
10. místo

SG – 30. 3. 2012
B7
Dědeček Roman
B7
Drlík Jiří
A5
Eichler Stanislav
A5
Jirman Jiří
A4
Vaněk Tomáš
A4
Udatný Petr
A3
Samohel Jan ml.
A3
Bičák Tomáš

3. místo
8. místo
31. místo
14. místo
8. místo
18. místo
8. místo
14. místo

Chtěl bych se zmínit o tom, že i další
sportovci, kteří reprezentovali ČR, dosáhli
též vynikajícího výsledku.
• Rycek Miroslav 3.místo v SG
• Kadulová Dáša získala tři zlaté medaile

a Andrea Červená získala tři stříbrné medaile.
• Velmi dobrých výsledků dosáhl i Jiří Drlík.
Finále Světového poháru – Valtournenche
– Itálie - slalom, 13. 4. 2012
B8
Čermák Jan
6. místo
A2
Málek Jindřich
4. místo
Mistrovství světa – Valtournenche – Itálie –
obří slalom, 14. 4. 2012
B8
Čermák Jan
5. místo
A2
Málek Jindřich
3. místo
Na základě těchto výsledů bych rád poděkoval všem závodníkům ski klubu Masters za výbornou reprezentaci TJ Spartak
Rokytnice a České republiky. Především chci
za letošní sezonu vyzvednout výkony Romana Dědečka, a to 3. místo v SG a 4. místo
ve slalomu a 4. místo v obřím slalomu na
mistrovství světa v USA.
Svými sportovními výkony dosahují světové úrovně i Jan Čermák, Jan Samohel ml.
a Jindřich Málek, Vladimíra Krejčí, Roman
Dědeček, Tomáš Bičák a Tomáš Vaněk, Jiří
Jirman a Petr Udatný a na základě výsledků se zařadili mezi špičku světového poháru
Masters.
Dále vám chci oznámit, že na Mistrovství světa v Americe a následně na finále
světového poháru v Itálii jsem s prezidentem komise Fis Masters panem Haraldem
Herbertem projednával termín uskutečnění
pátého ročníku mezinárodního závodu Memoriál Dr. Jana Vedrala v disciplínách slalom, obří slalom a nově i SG. Ten nám byl
přidělen a závod FIS se pojede ve dnech 25.
– 27. 1. 2013. Ihned po návratu jsem informoval o přidělení těchto závodů výbor TJ.
Věřím, že se závodů zúčastní hodně českých
i zahraničních závodníků a jsem přesvědčen, že k přípravě a samotnému provedení
závodu přistoupíme zodpovědně.
Závěrem Vám chci sdělit, že prostřednictvím výboru TJ Spartak Rokytnice, hejtmana libereckého kraje pan Mgr. Stanislava
Eichlera a starosty města Rokytnice pana
Ing. Petra Matyáše a dále prostřednictvím
výkonného výboru ČSTV a výboru Svazu
lyžařů jsme požádali o přidělení a uspořádání mistrovství světa Masters v roce
2016. Všechny zmíněné organizace naši
žádost podpořili a schválili. Mezinárodní
konference FIS, která se konala od 30. 5 do
5. 6. 2012 v Koreji, naší žádosti vyhověla
a schválila ji v plném rozsahu.
Vladimír Málek
Předseda Ski klubu Masters
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Mistrovství světa Mammoth Mountain – USA Kalifornie

Letiště v Londýně

Bischofswiesen (GER), Rokytnice nad Jizerou, Pec pod Sněžkou, Abetone (IT), Horní Mísečky

Bischofswiesen (Německo) – Petr Udatný

Finále světového poháru Itálie – Jan Čermák

FIS Masters Memorial Dr. Vedrala 2012 – Rokytnice n. J. Finále světového poháru Itálie – Křištálový Globus za 2. místo získala česká závodnice Andrea Červená, za kterou ho v její
nepřítomnosti převzal vedoucí výpravy Vladimír Málek

Světový pohár – Pec pod Sněžkou

Závěr zimní sezony – Horní Mísečky 21. 5. 2012
V. Málek, J. Čermák, J. Samohel
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