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Z jednání rady města
RM schválila zadání zakázky na sečení pozemků podél místních komunikací v Rokytnici nad Jizerou společnosti
Rotes, s. r. o. Rokytnice nad Jizerou
a pověřuje starostu podpisem příslušné
smlouvy o dílo.
RM vzala na vědomí informaci o vyhlášení konkurzu na majetek Národní stavební společnosti, a.s., IČ 61324892 se
sídlem Anenská 3, Jablonec nad Nisou,
u které má Město pohledávku ve výši
Kč 700 771,-Kč za náklady související s odstraněním izolačních závad na
domech A+B v Horním Koutu Rokytnice
nad Jizerou a schvaluje uplatnění této
pohledávky při konkurzním řízení.
RM schválila poskytnutí finančního
daru ve výši Kč 5.000,- obci Paseky nad

Jizerou na zbudování pomníku věnovanému Věnceslavu Metelkovi.
Starosta města informoval RM o podaných žádostech o dotace na odstranění povodňových škod. Město podalo
15. 11. 2006 Ministerstvu pro místní
rozvoj žádost o poskytnutí dotace na
obnovu majetku postiženého živelní
pohromou v roce 2006 v oblastech, pro
které nebyl vyhlášen stav nebezpečí
nebo nouzový stav.
Žádost byla podána na odstranění
škod vzniklých na komunikacích v Rokytně k Huťskému vodopádu a komunikaci
na Dvoračky, které byly poškozeny přívalovými dešti v srpnu 2006. Žádosti byly podány odděleně pro každou
komunikaci. V tuto chvíli ministerstvo
oběma žádostem vyhovělo a Město již
obdrželo registrační listy na obě akce.
Celková výše poskytnuté dotace činí Kč
4.694.000,- Kč a vyžaduje spoluúčast
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Města ve výši Kč 1.173.000,-. RM doporučila zastupitelstvu
města přijmout rozpočtové opatření, které navýší původně
schválenou částku Kč 900 000,- na Kč 1 173 000,-. Toto rozpočtové opatření bude předloženo ke schválení zastupitelstvu
města na jednání dne 25.4.2007.
RM schválila následující uzavření mateřských škol v období
letních prázdnin: Mateřská škola, Dolní Rokytnice 210 uzavření v době od 1. 7. do 31. 7. 2007
Mateřská škola, Horní Rokytnice 555 uzavření v době od
1. 8. do 31. 8. 2007
RM schválila zadání zakázky na opravu místní komunikace
v úseku Chata Lovčenka – Ručičky společnosti LTM Vrchlabí
za cenu 818.080,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy o dílo.
RM schválila uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Kulturního domu, čp. 181
v Horní Rokytnici s panem Ing. Martinem Bráchou, Libonice
48, Hořice za cenu 322. 300,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy o dílo.
RM schválila odkoupení skladových zásob materiálu veřejného osvětlení od společnosti ROTES, s. r. o. v celkové hodnotě 95.705,- Kč bez DPH s tím, že tato částka bude uhrazena
z rozpočtové položky určené na opravu a údržbu veřejného
osvětlení.
Radě města byla předložena žádost paní Ing. Hany Uhlířové
- STING, IČO 667 93 866, Horní Rokytnice 449, Rokytnice nad
Jizerou, za vlastníky domů čp. 449 a 466 v k. ú. Horní Rokytnice ohledně vybudování oplocení pozemků u objektů.
Spoluvlastníci objektu pasáže si již dříve pronajali městský pozemek v proluce mezi pasáží a samoobsluhou, který
chtějí v brzké době opatřit uzamykatelnou brankou se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Toto opatření, které bude
provedeno, však nezabrání úplně shromažďování a přespávání
problémových osob za prodejnou potravin a bývalou kotelnou, kam je nadále volný přístup od rampy prodejny, a proto
vlastníci žádají o „uzavření“ i tohoto prostoru podobným způsobem jako proluku mezi pasáží a prodejnou potravin, tedy
plotem a bránou.
Cena oplocení a brány je předběžně vyčíslena na 30. 000,- Kč
bez DPH a vlastníci objektů 449 a 466 žádají o poloviční přispění ze strany Města na jejich vybudování .Rada města celou
záležitost projednala a schválila poskytnutí požadovaného
finančního příspěvku.
RM schválila zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace na „Otočku Skibusu v Horní Rokytnici panu Ing. Zbyňku Nýdle, projektová kancelář, U Sila 1328, 463 11 Liberec,
IČO 61316733 a to za cenu 275.664 Kč včetně DPH.
RM schválila zadání zakázky na opravu mostku u Řezáčů na komunikaci ppč. 3080/1 v k. ú. Horní Rokytnice společnosti HNH, spol. s. r. o. - Hrabačov, Jilemnice za cenu Kč
149. 916,20 včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy o dílo.
RM schválila zadání zakázky na opravu komunikace ppč.
978 v k. ú. Rokytno v Krkonoších v úseku od Chaty Tereza až
po Huťský vodopád v Rokytnici nad Jizerou společnosti COLAS
CZ, a.s., Kolbenova 259, 198 21 Praha 9, provoz Kosmonosy
za cenu 2.295.498,-Kč včetně DPH a pověřila starostu města
popisem smlouvy o dílo.

RM schválila zadání zakázky na opravu komunikace ppč.
1064 v k. ú. Rokytno v Krkonoších v úseku od Chaty Světlanka
k Chatě Dvoračky v Rokytnici nad Jizerou firmě LTM Vrchlabí
s. r. o., Kunčice nad Labem 117, 543 61 Kunčice nad Labem
za cenu 1.254.428,-Kč včetně DPH a pověřila starostu města
popisem smlouvy o dílo.

Z veřejného jednání zastupitelstva města
ZM schválilo zpracování projektové dokumentace na vybudování otočky skibusu u areálu Horní domky s tím, že polovinu
nákladů na její zpracování uhradí Spartak Rokytnice, a.s..
Schválené prodeje pozemků města
Prodej části ppč. 3401/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou
paní Marcele Mikoláškové a Soně Vránové, HR 592 za cenu
280,- Kč/m2.
Prodej části ppč. 448/1 v k.ú. Dolní Rokytnice panu Ing.
Karlu Kotlabovi a Heleně Šnáblové, Kosmonosy za cenu
170,- Kč/m2.
Prodej části ppč. 448/1 v k.ú. Dolní Rokytnice manželům
Daně a Radkovi Novotným, Nebužely za cenu 170,- Kč/m2.
Prodej ppč. 498/2 v k.ú. Rokytno v Krkonoších panu
JUDr. Rudolfu Rudolfovi, Horoměřice za cenu 80,- Kč/m2.
ZM schválilo záměr vytvoření dobrovolného svazku obcí
západních Krkonoš a pověřilo starostu města dalším jednáním
se sousedními obcemi v této záležitosti.
ZM schválilo záměr rozšíření působnosti Městské policie
Rokytnice nad Jizerou na území obcí Harrachov, Vysoké nad
Jizerou, Jablonec nad Jizerou a Paseky nad Jizerou a pověřilo
starostu města dalším jednáním s těmito obcemi .

Spolupráce s polským městem Wojcieszow
Ing. Petr Matyáš informoval zastupitele, že dne 12. 3. 2007
město obdrželo od polského města Wojcieszow nabídku spolupráce v rámci Operačního programu transhraniční spolupráce.
Město Wojcieszow má 3950 obyvatel a leží v Kaczavských
horách nad řekou Kaczawou přibližně 15 km od Jelenie Góry.
Na základě této výzvy byla zorganizována dne 20. 3. 2007 na
MěÚ v Rokytnici schůzka se starostou Wojcieszova. Obě města mají řadu velmi podobných záměrů, v rámci kterých by
bylo vhodné spolupráci navázat. Jedná se například o opravy
místních komunikací, rekonstrukci kulturního domu a zřízení
informačního centra, rekonstrukci hasičské zbrojnice a další.
Na tyto projekty by pak bylo možné čerpat společně finanční
prostředky z Operačního programu přeshraniční spolupráce.
Jeden z připravovaných projektů Rokytnice nad Jizerou
pro získání dotace z fondů EU byl Libereckým krajem vybrán
k bezplatnému zpracování studie proveditelnosti. Jedná se
o úpravu budovy hasičské zbrojnice. Polské obci byla tedy již
navržena konkrétní spolupráce při realizaci tohoto projektu.
ZM pověřilo starostu města Ing. Petra Matyáše přizváním
velitele Obvodního oddělení Policie ČR Rokytnice nad Jizerou
na následující jednání rady města ve věci zajištění veřejného
pořádku na Dolním náměstí.
Diskuse:
Pan Petr Linek v jaké fázi je schválení nového územního
plánu?
Ing. Matyáš zpracovatel v současné době vytváří návrh
s termínem dokončení do července 2007. Problémem je, že
od počátku roku platí nový stavební zákon a ještě v březnu nebyly známy metodiky a prováděcí předpisy k provede-
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ní zákona. Bez těchto informací nebyl zpracovatel schopen
pokročit dále. Pokud by návrh zpracoval bez souladu s těmito
dokumenty, Krajský úřad Libereckého kraje jakožto nadřízený
orgán územního plánování by návrh zcela určitě vrátil k přepracování, a tím by došlo k velkému zdržení. Územní plán
mohl být do konce roku schválený.
Pan Karel Vrána jak se daří plnit volební program ČSSD,
která si dala za úkol snížit cenu vodného a stočného?
Paní Hana Zuzánková ČSSD se do zastupitelstva města
dostala v počtu 3 kandidátů, což je v 15ti členném zastupitelstvu málo. Mohou se sice svůj volební program pokoušet
prosadit, ale v tomto počtu je to problematické.
Ing. Matyáš upřesnil, že zastupitelstvo města není orgánem, který schvaluje cenu vodného a stočného. Na příštím
jednání zastupitelstva města měl v úmyslu zajistit prezentaci projektu zásobení Rokytnice nad Jizerou pitnou vodou, ze
které všichni uvidí potřebné finance k tomu, aby se vodovod
a vodojemy daly do pořádku a vodovod se dotáhl tam, kde
dosud není a schází. Při diskusích o ceně vody je třeba znát,
co to vlastně obnáší.
Pan Karel Vrána jak je to s výstavbou kanalizace ze strany
VHS Turnov, která by měla být v zastavěné části obce provedena do roku 2010?
Ing. Matyáš žádost o dotace z fondů EU byla podána a všemi
institucemi v ČR schválena, bohužel skončilo programovací
období, ke kterému byla žádost zpracována. V tuto chvíli se
čeká na vyhlášení nových operačních programů,na základě
kterých bude žádost přepracována a následně zaslána orgánům Evropské unie. Tuto věc nemohl nikdo ovlivnit, v podstatě se čeká na to, jak rychle dokáží jednotlivá ministerstva
operační programy vypsat. Připravenost projektu Čistá Jizera je ovšem vysoká, jsou již zpracovány všechny projektové
dokumentace a pracuje se na vydání stavebních povolení.
Pan Karel Vrána řada lidí si v Rokytnici myslí, že když voda
teče z kopce, měla by být zadarmo. Doporučil, aby byla např.
do Rokytnického zpravodaje zpracována informace o tom,
proč je vodné tak drahé.
Ing. Matyáš to, že by voda měla být zdarma, když teče
z kopce, může říct pouze člověk, který o vodě ví pouze to, že
teče z kohoutku. Voda samozřejmě bývala zadarmo, když si
pro ni člověk došel do kbelíku ke studánce. Provozování vodo-

vodů a úprava vody je ovšem složitá, na kvalitu vody existují přísné normy a vysoké požadavky. V minulém týdnu např.
absolvoval exkurzi na ústředí spol. SČVaK v Liberci, kde vynakládají milionové náklady na provoz vodovodů, na vybavení
laboratoří a provádění laboratorních zkoušek, na provoz dispečinku, a tyto náklady nikdo nevidí. Dále se odvádí poplatky
za odběr nadzemní i povrchové vody.
Paní Romana Primásková jednou týdně sdílí kancelář se
zaměstnankyní VHS Turnov paní Bímovou a vidí, jak je VHS ze
stavu vodovodů a kanalizací v Rokytnici nad Jizerou nešťastná, kolik je Rokytnice stojí peněz v investicích, ve vypořádání pozemků, zpracovávání generelu vody, apod. Rozhodně
lze říct, že Rokytnice nad Jizerou je pro VHS spíš zátěží, než
výdělkem.
Ing. Matyáš samotné projekty pro projekt Čistá Jizera stály
VHS za 2 roky zpátky již několik milionů korun, což by si Město
ze svého rozpočtu těžko mohlo dovolit.
Ing. Štěpánek jaký je současný stav výstavby objektu po
„domu hrůzy“ a jaký je stav opravy silnice na Rezek?
Ing. Matyáš v případě výstavby bytového domu v místě
„domu hrůzy“ došlo ke změně investora, který má ovšem velký zájem začít co nejrychleji s výstavbou. V současné době
výstavba závisí na rychlosti stavebního řízení při projednání
změn stavby.
Co se týče opravy silnice na Rezek, občané mohli vidět tento týden mediální přetřes této záležitosti, který vyvolal především Svazek měst a obcí Krkonoše kvůli provozu cyklobusů.
Provozovatelé autobusové dopravy mají výhrady k provozu
cyklobusů na této komunikaci, neboť dochází k poškozování přepravovaných kol i autobusů. Kdykoliv se setká s panem
Richtrem, členem rady kraje pro resort dopravy a současně
starostou Jilemnice, vždy mu tento problém připomíná a ptá
se na další řešení. V letošním roce bylo řečeno, že se již
zpracovává projekt na rekonstrukci silnice na Rezek a bude
součástí žádosti na získání prostředků z fondů EU. Podobný
stav je na silnici vedoucí do Buřan a do Františkova. Liberecký kraj dosud argumentoval tím, že je silnice na Rezek pro
ně dopravně bezvýznamná, přitom dochází k opravám cest
i méně frekventovaným.
- EM -

Zprávy z úřadů
Uzavření stavebního úřadu v době školení
Z důvodu školení pracovníků stavebních úřadů, týkajícího se aplikace nového stavebního zákona v praxi, Vás upozorňujeme na skutečnost, že zdejší stavební úřad bude uzavřen ve dnech: 11. - 13. 6. 2007

a 20. – 22. 6. 2007.

Vaše žádosti v těchto termínech prosím podávejte na
sekretariátu Městského úřadu v Rokytnici nad Jizerou.
Děkujeme za pochopení.

Pozvánka na veřejné zasedání
zastupitelstva města
Zveme Vás na veřejné zasedání Zastupitelstva města
Rokytnice nad Jizerou, které se bude konat v pondělí dne
25. června 2007 od 17.00 hodin ve školní jídelně Základní
školy na Dolním náměstí (vchod od hasičské zbrojnice).

Program jednání:
1. Úvod, schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatelky
3. Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 25. 4. 2007
4. Hospodaření města:
a) Schválení „Závěrečného účtu města za rok 2006“
b) Plnění rozpočtu k 31. 5. 2007
c) Návrhy rozpočtových opatření
5. Prodeje majetku obce – pozemky
6. Různé:
a) Vodohospodářské sdružení Turnov – informace o pro
jektu Čistá Jizera a o studii zásobení pitnou vodou
b) Schválení smlouvy o spolupráci s polskou obcí
Wojcieszow
c) Centrální parkoviště v Horní Rokytnici
d) Zpráva o činnosti rady města
7. Diskuse
8. Závěr
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Problém, o kterém se hodně mluví ….
.. a který je třeba také řešit. Mnozí z nás jsou často
pohoršení skupinkou našich „méně přizpůsobivých spoluobčanů“, kteří nejen svým vzezřením už delší čas negativně doplňují kolorit našeho náměstí. Ano, je to volba
každého z nás, mohu být špinavý, odpuzující, opilý, a přesto se svobodně mohu vyskytovat kdekoliv budu chtít, naše
zákony tomu bohužel nebrání. A pak tedy parta takových
vagabundů muže být – a právem je – trnem v očích většině
spořádaných lidí, a přesto nelze zasáhnout.
Naše město žije z velké míry turistickým ruchem, ale
tato naše vizitka návštěvníky hor spíše děsí a odpuzuje.
Nejde však jen o turisty, ale o nás, místní občany. Obrázek
ze všedního rána, kdy na lavičce přímo naproti škole s lahví alkoholu a alkoholem již „upravená“ sedí známá parta
a kolem ní vyděšeně prochází prvňáčci do školy, je velmi
smutný. A navečer, kdy posilněni celodenním popíjením se
skupinka opilců stáhne k dveřím Tesca, tam znečisťují prostranství a vyhrožují kolemjdoucím lidem, aby se člověk
bál kolem takovýchto lidí třeba jen projít ….

O tomto velkém problému se mluví téměř všude. Lidé
jsou nespokojení, naštvaní. Situace se již probírala na
zastupitelstvu, řešení hledá i městská rada. Koncem května
o celé situaci diskutovali radní s náčelníkem státní policie
npor. Haasem. Police sice zintenzivní kontroly na náměstí,
ale pokud přímo nedojde k porušení zákona, nemůže prakticky nijak zasahovat.
Obracíme se proto na vás, občany, abyste pomohli při
řešení této situace. KDE NENÍ ŽALOBCE, NENÍ ANI SOUDCE.
Mělo by být naším společným zájem přispět k řešení tohoto problému. Prosíme proto každého, kdo bude svědkem
jakéhokoliv porušování zákona ze strany těchto problematických lidí - může jít o znečišťování veřejného prostranství, vandalismus, vyhrožování či napadání lidí – aby neváhal a oznámil tuto skutečnost policii.
Společným úsilím budeme snad úspěšnější a možná se
nám podaří poprat se s problémem i bez pomoci často
nedokonalých zákonů.
Mgr. Jarmila Vávrová – členka rady města

Voda teče z kopce dolů aneb proč platíme tak drahé vodné...
V posledních týdnech jsem několikrát vyslechla slova,
citovaná v nadpisu tohoto článku: „Proč musíme za vodu
platit tolik, když tady teče sama z kopce dolů?!?“ Odpověď
na tuto otázku nám dají jednoduché kupecké počty , musíme k nim však přidat několik podstatných informací.
Vodohospodářská infrastruktura v naší obci sestává
z vodovodní sítě s jímacími objekty, realizovanými zhruba
od počátku minulého století a kanalizační sítě s městskou
čistírnou odpadních vod, jež byla vybudována v roce 1994.
Do té doby bylo a v některých částech obce ještě je, zásobování vodou i čištění odpadních vod řešeno individuálně
pro jednotlivé objekty.
Kanalizační síť i čistírna odpadních vod je tedy díky datu
svého vzniku v dobrém technickém stavu, nepokrývá však
dostatečně území obce. V souvislosti s předpisy, přijatými
se vstupem do Evropské unie, je povinností obce zajistit
dostavbu kanalizačních řadů tak, aby pokrývaly její aglomeraci (hustě zastavěné území obce, jehož hranice určuje
Krajský úřad Liberec).
Vodovodní řady, jímací objekty i vodojemy jsou na tom
poněkud hůře. Vznikaly roztříštěně v jednotlivých částech
obce vždy podle momentální potřeby. Nejnovějším objektem je vodojem a úpravna vody „Huťský potok“ z r. 1996,
nejvýznamnějším vodojemem je „Horní Ves“, dále pak
vodojemy „Čerpačka“, „Zimní strana“, „Tempo“, „Horní
Kout“, „Kaplička“ a „Sachrův vrch“. Ty vznikaly v průběhu
minulého století, jejich technický stav není dobrý, nelze
k nim dohledat potřebnou dokumentaci, jejich vydatnost
se určuje na podkladě měření provozovatele z posledních dvou let. Nedostatek dokumentace je pro dobu vzniku těchto staveb typický – ze stavu archivu i z poznámek
starousedlíků je zjevné, že tu v období největší výstavby – cca 60. - 70. léta 20.století - vládla anarchie – cosi
se vymyslelo, svolala se k tomu schůze a když to dobře
dopadlo, nechal se alespoň zpracovat projekt, který se
však při realizaci stejně většinou nedodržel. Po pár letech
už nikdo neví, co se vlastně v zemi nachází. Snaha o to
mít svůj majetek v pořádku, jak po právní tak i evidenční
stránce, nastala až na počátku 90-tých let. Zhruba od té
doby jsou stavby nejen řádně projektované, povolované
a zkolaudované, ale také geodeticky zaměřené a evidované.

Tato skutečnost, počet jednotlivých jímacích či čerpacích zařízení, jejich stav, délka vodovodů s ohledem na
rozptýlenou zástavbu v obci, i stáří celého vodního hospodářství je pak podstatným činitelem v součtu nákladů na
jeho provozování. Jen malé rýpnutí - i když jsme na horách
a voda opravdu teče z kopce dolů, jsou součástí tohoto
vodního hospodářství i tři přečerpávací stanice, které řeší
nedostatek vody či její nedostatečný tlak v určité části
obce.
Vedení města si bylo vědomo všech výše uvedených
skutečností, špatného technického stavu vodovodů,
nemožnosti zajistit dostavbu kanalizačních řadů z dotací i stoupajících nároků na provozování vodohospodářské
infrastruktury a po řádném posouzení všech aspektů rozhodlo o vstupu do Vodohospodářského sdružení Turnov.
Jeho členem se naše obec stala na podkladě rozhodnutí
zastupitelstva dne 1.3.2005 a v souvislosti s tím vložila do
tohoto sdružení svůj vodohospodářský majetek, tedy vodovodní a kanalizační řady, úpravny vody, vodojemy a čerpací
stanice (městská čistírna odpadních vod zůstala v majetku
města a je VHS pouze pronajímána).
Vodohospodářské sdružení Turnov je dobrovolným svazkem obcí, založeným dle zákona o obcích, jehož hlavní
náplní je správa vodohospodářského majetku v členských
obcích a dohled nad jeho řádným provozováním. Nejvyšším
orgánem Vodohospodářského sdružení je Rada sdružení,
jejímiž členy jsou starostové obcí, pověřený člen zastupitelstva nebo jiný občan s trvalým bydlištěm v členské obci
– své zástupce do Rady sdružení si volí jednotlivé obce prostřednictvím zastupitelstva či rady obce (tab.č.1). Vodohospodářské sdružení tedy není nějakou cizí společností,
která se snaží navyšováním vodného a stočného jen zvýšit
svůj zisk, ale účelovým sdružením obcí, vzniklým z poznání, že obce nejsou schopny samostatně efektivně provozovat vodovodní a kanalizační síť a přitom zajišťovat její
údržbu a rozvoj.
VHS je tedy vlastníkem vodohospodářského majetku
členských obcí, provozování tohoto majetku v současné
době pro VHS smluvně zajišťuje SčVK a. s. Teplice, závod
Liberec. Provozovatel je smluvně najímán Vodohospodářským sdružením na dobu určitou, na podkladě výběrového
řízení. Provozovatel je tím, kdo inkasuje platby vodného
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a stočného, vždy však ve výši určené Radou VHS. Příjmy
VHS jsou pak tvořeny nájemným od provozní společnosti,
investičními příspěvky jednotlivých obcí, případně i jiných
subjektů a prostředky získanými z dotačních titulů.
S nově schvalovanými zákony tohoto státu a směrnicemi Evropské unie se podmínky pro zřizování i provozování
vodovodů a kanalizací neustále zpřísňují a vyplývají z něj
další a další povinnosti: vlastník vodovodů a kanalizací je
například povinen sdělit na požádání vlastníka pozemku
přesné uložení svého zařízení. To je možné jen na podkladě
geodetického zaměření sítí, které nám u dříve budovaných
vodovodů chybělo. Částka za jejich dodatečné zaměření je
téměř 600 tisíc korun. Na všech jímacích zařízeních musí
být pomocí přístrojů měřeno množství odebírané vody
a voda musí být upravována – nikoliv proto, aby byl důvod
navýšit její cenu, ale proto, že ze zákona musí splňovat
přísné limity kvality a ty musí být několikrát v roce prokazovány rozborem vody (ceny rozborů se pohybují řádově v desetitisících korun). Úpravy jednotlivých jímacích
objektů do stavu, aby odebíraná voda mohla být měřena,
také nejsou nijak levnou záležitostí. A to jsme stále jen
u nezbytných prací, nutných pro uvedení stávající vodohospodářské infrastruktury města do zákonného stavu.
Pro zjištění skutečného stavu jednotlivých jímacích
objektů a požadavků na navyšování odběrů pitné vody
nechalo Vodohospodářské sdružení zpracovat svou provozní organizací SčVK Liberec „Studii zásobování pitnou vodou
– Rokytnice nad Jizerou“. Částka za zpracování této studie
činí 90.000,-Kč, díky ní má VHS nejen podklad pro hospodárné financování výstavby či rekonstrukce vodovodních
řadů v souběhu s kanalizačními řady Čisté Jizery, ale také
seznam nezbytných investic do příštích let pro zajištění
provozu vodovodů a jímacích zařízení v naší obci (ještě
v letošním roce musí být například provedena sanace vodojemu „Horní Ves“ a nové zastřešení jak vodojemu „Horní
Ves“ tak i vodojemu „Čerpačka“).
A jsme u těch jednoduchých kupeckých počtů, které
jsem slibovala na začátku: náklady vynaložené Vodohospodářským sdružením pro naší obec v roce 2006 jen do
projektové přípravy a investičních akcí (podrobně v tab.2)
činily 3. 652. 788,-Kč. V této částce nejsou započítány provozní náklady (opravy, údržba, odečítání stavů vodoměrů).
Částka získaná v naší obci výběrem vodného a stočného za
rok 2006 činí cca 5 milionů korun. Investice pro letošní rok
jsou už naplánovány ve výši cca 4,9 mil. korun.
Vodohospodářské sdružení musí, tak jako každý jiný hospodařit tak, aby výdaje odpovídaly jeho příjmům. Cena
vodného a stočného tak plně odpovídá nákladům na údržbu
a opravy vodních hospodářství s minimálním ziskem, který
je nezbytný pro nově vyvolané investice (ať už výstavby
vodovodních či kanalizačních řadů). Aby investicemi do
nových staveb rozsáhlejších staveb vodovodních a kanalizačních řadů v jednotlivých obcích nemohlo docházet
k neúměrnému navyšování plateb za vodu a odkanalizování na úkor obcí ostatních, je podmínkou nových investic
v rámci sdružení částečné financování tohoto záměru obcí,
případně tím, kdo tuto investice vyvolal.
Je nutné začít Vodohospodářské sdružení chápat jako
profesionální službu, kterou si obce zajistily z důvodu
přísných podmínek pro provozování vodovodů a kanalizací
a státem stanovené povinnosti pro odkanalizování aglomerace. Rozpočtové náklady na dostavbu kanalizace v Rokytnici nad Jizerou – projekt Čistá Jizera jsou 149. 765. 900,korun (cena bez DPH). Bez dotačního titulu, na který jako
obec s více než 2 tisíci obyvatel nemáme nárok, je to částka pro toto město naprosto nereálná. Díky tomu, že neu-

stále dochází ke snížení podílů, který bude hrazen z dotace EU (původních 85% hrazených z dotace nyní sníženo
zřejmě na 65 %) nebude ani Vodohospodářské sdružení
schopno dofinancovat tento projekt zcela samo, a proto se
na této stavbě bude finančně spolupodílet i město Rokytnice (stejně tak jako i ostatní obce, jichž se projekt Čistá
Jizerou týká), a to právě z toho důvodu, aby platby za vodné a stočné nemusely být navýšeny ještě více, než bude
nezbytně nutné.
Zvyšování cen nevítá radostně nikdo z nás, nemůžeme
si však myslet, že pokud by zůstaly vodovody a kanalizace
v Rokytnici nad Jizerou v majetku Města, vedlo by se nám
lépe. Povinnosti dostavět kanalizační řady v aglomeraci,
měřit množství odebírané vody a pravidelně odebírat vzorky pitné vody, či provést kompletní rekonstrukce zastaralých vodovodních řadů, vodojemů i čerpacích stanic, aby
k nám opravdu mohla přitékat...voda z kopce dolů... nás,
tedy Město Rokytnice nad Jizerou, nikdo nezbaví. Protože
Město Rokytnice nad Jizerou již není vlastníkem žádného
ziskového zařízení a příjmy mu tak plynou jen z přerozdělení daní ze státního rozpočtu a zčásti i výběrem místních poplatků, musely by se tyto náklady promítnout do
poplatků za vodné a stočné v mnohem vyšší míře. Také
bychom mohli zkusit tyto záměry nerealizovat a počkat si,
jaké sankce nám za to budou uděleny, případně jak dlouho
vydrží vodovodní síť bez důkladné rekonstrukce. To sice
můžeme nazvat variantou, těžko ale bude v konečném
důsledku levnější.
Prostřednictvím VHS můžeme jednak velice účelně nakládat se získanými prostředky, jednak část těchto nákladů
hradit z dotačních titulů Evropské unie, neboť jak již bylo
řečeno, pro samostatnou obec naší velikosti nejsou dotace
na dostavbu kanalizačních řadů určeny.
Doba, kdy se všechno dělalo tak nějak po sousedsku, je
nenávratně pryč a tak i pro fungování vodovodů a kanalizací jsou stanovena jasná pravidla, jejichž nedodržování by
nás stálo mnohem více, než je cena, kterou dnes za pitnou
vodu a odkanalizování platíme. Platíme ji zčásti i za stav,
ke kterému jsme ji v předchozích desetiletích dovedli.
Zastupitelé města v r.2004 správně vyhodnotili situaci, kdy
stav údržby vodovodů byl pouhým záplatováním problémů
v rámci omezených možností rozpočtu Města a dokončení kanalizační sítě bylo finančně naprosto nereálné. Proto
rozhodli o členství ve Vodohospodářském sdružení Turnov.
Ze znalosti věci mohu již jen prohlásit, že členství v tomto sdružení je pro nás skutečně přínosem. Zástupci VHS
odvádějí náročnou práci na uvedení vodovodů a kanalizací
v Rokytnici nad Jizerou do udržitelného a zákonného stavu
a naše obec rozhodně v rámci tohoto sdružení není tím,
kdo by doplácel na ostatní. Ovšem pokud si znovu přečtete statut Vodohospodářského sdružení, o „vydělávání si na
někom“ ať už na obcích či na občanech, to opravdu není.
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Město Rokytnice nad Jizerou
Romana Primásková - úsek rozvoje města a investic
Tab.1 Města a obce sdružené ve VHS Turnov

Města a obce

Zástupci měst a obcí
v Radě sdružení

Semily

Ladislav Vacátko

Semily

Mgr. Jan Farský

Turnov

Ing. Milan Hejduk

Turnov

Ing. Jiří Ulman

Turnov

PhDr. Hana Maierová

Jilemnice

Mgr. Vladimír Richter

Jilemnice

Ing. Dagmar Stolínová

Rokytnice nad Jizerou

Ing. Leoš Pavlata

Rokytnice nad Jizerou

Ing. Petr Matyáš

Lomnice nad Popelkou

Ing. Jiří Pochop

Lomnice nad Popelkou

Vladimír Mastník

Líšný

Ing. Jiří Mikeš

Kacanovy

Oldřich Loutchan

Olešnice

Zdeněk Šich

Ohrazenice

Ing. Josef Bečka

Přepeře

Ing. Luděk Sajdl

Rakousy

Ing. Milena Bílková

Malá Skála

Petr Votrubec

Troskovice

Jaroslav Louda

Vyskeř

Mgr. Doubravka Fišerová

Loučky

Jan Vele

Tab.2 Investice VHS v Rokytnici n.Jiz., r. 2006
Projektová dokumentace
„Čistá Jizera-odkanalizování
města Rokytnice nad
Jizerou“

666.988,- Kč

Dokončení stavby
vodovodu a kanalizace
Horní Rokytnice ppč.3400/1
– p.Rýdl

311.067,- Kč

Vodovod od DPS v Dolní
Rokytnici

931.000,- Kč

Prodloužení kanalizace v
Horní Rokytnici - p.Kott

198.925,- Kč

Zajištění stav.povolení
pro stavbu vodovodu a
kanalizace stoka „F“ – nad
radnicí

Projektová dokumentace
pro kanalizační řad u Horní
MŠ

32.500,- Kč

Odkupy stávajících
kanalizačních řadů a
vodovodů

430.000,- Kč

Přípojka elektro pro
vodojem Tempo

117.356,- Kč

Projektová dokumentace
na rekonstrukci střech
vodojemů Horní Ves a
Čerpačka

18.600,- Kč

Zaměření vodovodních
a kanalizačních řadů v
Rokytnici nad Jizerou

583.852,- Kč

Znalecké posudky,
geodetická zaměření nových
staveb, pojištění majetku

60.000,- Kč

Ostatní (výměna čerpadel,
vodoměrů, šoupat a
dalších armatur – hradí
provozovatel)

300.000,- Kč

Náklady celkem

3.652.788,- Kč

Tab.3 Srovnání cen vodného a stočného

2.500,- Kč

MĚSTO, OBEC

VODNÉ

STOČNÉ

CELKEM

Rokytnice nad Jizerou
(dtto Jilemnice, Semily,
Turnov...)

30,44

20,99

51,43

Jablonec nad Jizerou

15,00

19,50

34,50

Harrachov

29,54

25,59

55,13

Paseky nad Jizerou (ceny
2006 -účtují zpětně)

11,60

10,08

21,68

Vysoké nad Jizerou

-

-

32,00

Tanvald

29,54

25,59

55,13

Vrchlabí

15,12

22,57

37,69

Praha

Městský úřad Jilemnice

26,74

22,93

49,67

- odbor životního prostředí

adresa pro doručování: 514 01 Jilemnice, Masarykovo nám. 82
sídlo odboru: Jilemnice, Kostelní ulice, čp. 228
dolezalova@mesto.jilemnice.cz, tel. 481 565 311

UPOZORNĚNÍ PRO VLASTNÍKY LESŮ
Městský úřad Jilemnice, jako orgán státní správy lesů, v souvislosti se vznikem mimořádných okolností v lese – větrné kalamity s nebezpečím následného rozšíření kůrovců – upozorňuje
vlastníky lesů na povinnosti vyplývající z jednotlivých ustanovení zákona číslo 289/1995 Sb., o lesích a o změně a do-plnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „lesní
zákon“) a vyhlášky č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o ochraně lesa, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb. (dále
„vyhláška“):
• Vlastník lesa je povinen provádět taková opatření, aby
se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na
les, zejména preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení
škodlivých organizmů a zároveň zjišťovat a evidovat výskyt

a rozsah škodlivých činitelů a jimi působených poškození.
(§ 32 odst. 1 lesního zákona)
• Při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných
škod v lese je vlastník lesa povinen činit bezodkladná opatření k jejich odstranění a pro zmírnění jejich následků.
(§ 32 odst. 2 les-ního zákona)
• Vlastník lesa je povinen přednostně provádět těžbu
nahodilou tak, aby nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organizmů. (§ 33 odst. 1 lesního zákona)
• Veškeré polomy včetně vývratů a dříví atraktivního pro
rozvoj škůdců, vzniklé do 31. března, musí být zpracovány
nebo asanovány nejpozději do 31. května, v lesních porostech, které alespoň částečně zasahují do polohy nad 600 m
nadmořské výšky, do 30. června běžného roku. (§ 4 odst.
3 vyhlášky).
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Z důvodu likvidace následků kalamity a předcházení následným škodám v lese, zejména možnému přemnožení kůrovců
v jarním období, je nutné, aby všichni vlastníci poškozených
lesů zajistili zpracování, vyklizení a odvoz kalamitního dříví
z lesních porostů. Odbornou pomoc při hospodaření v lesích
poskytuje vlastníkům odborný lesní hospodář, se kterým je
každý vlastník povinen při hospodaření v lese spolupracovat.
Kontakt na příslušného odborného lesního hospodáře může
vlastník získat u odboru životního prostředí Městského úřadu
Jilemnice.

Městský úřad Jilemnice dále upozorňuje na to, že jako příslušný orgán státní správy lesů uloží pokutu tomu, kdo neplní
opatření k ochraně lesa, především nedodrží přednostní zpracování těžby nahodilé. Těžbou nahodilou je těžba prováděná
za účelem zpracování stromů suchých, vyvrácených nebo poškozených.
Ing. Věra Doležalová
vedoucí odboru životního prostředí

Rozpis stomatologických pohotovostních služeb
PROVOZNÍ DOBA: sobota, neděle, svátky 8.00 – 11.30 hodin
ČERVEN 2007
sobota – neděle 16. – 17. 6.
sobota – neděle 23. – 24. 6.
sobota – neděle 30.6. – 1. 7.
ČERVENEC 2007
čtvrtek - pátek 5. – 6. 7.
sobota – neděle 7. – 8. 7.
sobota – neděle 14. – 15. 7.
sobota – neděle 21. – 22. 7.
sobota – neděle 28. – 29. 7.
SRPEN 2007
sobota – neděle 4. – 5. 8.
sobota – neděle 11. –12. 8.
sobota – neděle 18. – 19. 8.
sobota – neděle 25. – 26. 8.

MUDr. Jiřina Machová, Horní Branná 3
MUDr. Miroslav Michálek, Harrachov 252
MUDr. Oldřich Peterka, Víchová nad Jizerou 178

tel. 481 584 215
tel. 481 529 070
tel. 481 543 005

MUDr. Milan Prokop, Vysoké n Jizerou
MUDr. Jaroslav Valeš, Roztoky u Jilemnice 240
MUDr. Irena Štilcová, Pošepného 263, Jilemnice
MUDr. Aleš Malý, Rokytnice nad Jizerou
MUDr. Dana Mařasová, Poštovní 481, Jilemnice

tel. 481 593 356
tel. 481 587 313
tel. 481 545 556
tel. 481 523 393
tel. 481 541 096

MUDr. Oldřich Peterka, Víchová nad Jizerou 178
MUDr. Irena Štilcová, Pošepného 263, Jilemnice
MUDr. Marie Folprechtová, Rokytnice nad Jizerou
MUDr. Jana Hrbková, Jablonec nad Jizerou 321

tel. 481 543 005
tel. 481 545 556
tel. 481 523 876
tel. 481 591 103

Aktuální informace o dalších pohotovostních službách a zdravotnických zařízení naleznete na webových stránkách
Libereckého kraje www.kraj-lbc.cz, pod odborem zdravotnictví.

Některé cesty v okolí Rokytnice stále ještě zdobí áleje stromů, které svědčí o tom, jaký vztah měli lidé k místu, kde
žili. Je to pár dní, co padly zas dva z několika posledních
stromů, které chránily a zdobily kapličku a cestu přes kopec
k Hornímu Koutu. Bohužel stromy mizí a náhrada žádná. Jaké
zrůdnosti se dopustili pracovníci, se každý může přesvědčit
na pařezu stromu, který stál blíže ke kapličce. Není na něm
patrné žádné poškození dřeva, nemoc nebo vykotlanost. Jen
čisté a zdravé dřevo. Bez povolení si nesmím pokácet strom
ani na své zahrádce, jak mohl zmizet a proč zdravý strom?
Kaplička je bez svého, kdysi tak krásného sousedství a ochrany. Místo krásného výhledu k horám teď velmi velmi ztratilo
na půvabu. Dnes se tak snadno odůvodní kdejaká špatnost.
Nepochybuji, že v tomto „banálním“ případě bude vysvětlení
velmi snadné a případné.
Ochrana přírody, životní prostředí, sociální kulturní ekologie – klídek, nic se neděje? A kam se pak děje to dřevo? Velmi bych se přimlouvala, aby zlepšovatelé okolí zaměřili svou
pozornost na léta trvající okrasu u zastávky „U klubu“, kde
léta vytékající močůvka (vada kanalizace?) vytéká až k nově
zbudované lavičce. Řekla bych, že je to proti vší hygieně
a žádnou velkou estetiku to taky nevyvolává, narozdíl od krásných stromů – satelitů na význačných místech. Asi z té nevábné tekutiny není valný prospěch – ačkoli takový bioplyn?
Přeji si, aby cestu přes kapličku zas strážily krásné stromy
tak, jak kdysi.
Zdraví M. H.
(pozn: adresa pisatele v redakci)

PS: Prosba a apel k milovníkům drobného domácího zvířectva. Chovejte se konečně už kulturně a neobsírejte nám Vašimi miláčky naše domy!! Hrají si kolem děti!!

„Zdraví stromů nechť kažý posoudí sám ze zveřejněné fotograﬁe“

Poděkování:
Vážení, ráda bych touto cestou poděkovala vedení Základní
školy v Rokytnici nad Jizerou za umožnění individuální vzdělávacího programu pro moji dceru z důvodu dlouhodobé nemoci. Velké díky patří též paní třídní učitelce a kantorům, kteří
svou trpělivostí a vstřícným přístupem pomohli dceři překonat
školní trable.
Děkuji. J. Vodseďálková
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Otázky pro Ing. Jaroslava Hejrala, předsedu představenstva Spartak a.s.
1. Akciová společnost Spartak a.s. vznikla v červnu loňského roku. Jak hodnotíte s odstupem několika měsíců
rozhodnutí Konference rozdělení TJ Spartak Rokytnice nad
Jizerou na dva samostatné subjekty – akciovou společnSost
a tělovýchovnou jednotu?
Jistě si všichni vzpomínáme, že rozhodnutí o založení akciové společnosti nebylo rozhodnutím na základě jednoho jednání výboru TJ nebo jednoho jednání konference TJ. Zaznívaly různé a i protichůdné názory na to, zda jít do a.s, nebo
zůstat občanským sdružením. Základním impulzem k nutnosti
transformace byly ekonomické záležitosti v souvislosti s připravovanými investicemi. Otázka vzniku společnosti ale nešla
chápat pouze z ekonomického hlediska, vyvstávala otázka jistot pro sportovní činnost a celkový chod TJ. Dnes, takřka po
ročním fungování dvou subjektů, TJ a a.s., se mi jeví toto rozhodnutí jako správné, TJ má více klidu na řešení záležitostí
s fungováním sportovních činností, a.s. zase řeší ekonomiku,
investice a další záležitosti nutné pro prosperitu TJ a a.s.
2. V zimním středisku Horní Domky byla vybudována
nová lanová dráha, probíhají dokončovací práce na výstavbě administrativní budovy a úpravy okolí lanovky. Termín
1. 6. 2007 však nebyl splněn, firma Metrostav dílo v termínu
nepředala. Jak byla tato možnost smluvně ošetřena?
Ze smlouvy vyplývají vzájemné závazky mezi investorem
a dodavatelem i v otázce případného nedodržení smluvních
termínů. Celá investice je rozdělena do tří dílčích termínů
(trasa lanové dráhy, spuštění lanové dráhy do zkušebního
provozu, kompletní dokončení). Dále pak má výstavba ještě
další uzlové body, které jsou také dány ke konkrétním termínům. Smlouva o dílo dává možnost při nedodržení těchto
termínů dodavatele penalizovat.

kovat členům Horské služby za jejich pohotovostní činnost
v lyžařském areálu.
5. Letos poprvé bude návštěvníkům Rokytnice k dispozici
letní lanová dráha, co jim nabídnete, aby byla co nejvíce
využita?
Letní provoz lanové dráhy bude nejen pro Spartak, ale
pro celou Rokytnici něco zcela nového a mimořádného. Naši
nabídku letních aktivit omezily finanční možnosti po letošní
zimě a komplikované projednávání povolení některých aktivit. Kromě pěších turistů chceme přitáhnou i cyklisty - sedačky lanovky jsou dovybavovány háky na přepravu kol (přeprava
kol v rámci jízdného), připravujeme bikepark, postupně od
července začne v dolní stanici fungovat restaurace, prodej
sportovních potřeb a půjčovna kol.
6. Budovy (hala, kuželna) jsou nyní majetkem společnosti. Máte v dlouhodobém plánu rozvoje také jejich
zhodnocení?
Již delší dobu je hovořeno o přestavbě kuželny. Zde narážíme na problematiku pozemků. Proto zvažujeme i možnost
varianty vystavět kuželnu odpovídajících parametrů v areálu
sportovní haly. Situaci dělá složitou i to, že stávající kuželna
potřebuje opravu střechy.
7. Areál Studenov, v prospektech doporučovaný pro lyžování rodin s dětmi, se stal jakousi chudší příbuznou Horních
Domků, na kterou se zapomíná. Jaké plány má společnost
s tímto areálem pro nejbližší roky,protože rekonstrukce
některých zařízení se asi dlouhodobě odkládat nedá.
Studenov bude v nejbližší době naší prioritou. Jeho význam
v budoucnu vzroste s novým uzemním plánem, kde se předpokládá možnost propojení s Harrachovem. Studenov se stane atraktivní lokalitou, je to i ideální místo pro vybudování
večerního lyžování. Myslím si, že v těchto souvislostech Studenov chudou příbuznou nebude.

3. Výstavba lanovky jistě nebyla poslední investiční akce
v areálu. Jak další rozvoj ovlivnila letošní nepříznivá zima,
co všechno má společnost v plánu ještě vybudovat a v jakém
časovém horizontu?
Letošní zima byla opravdu špatná, propad na tržbách je
50%. Tato skutečnost nám neumožňuje v tomto roce realizovat další projekty, cílem je minimalizovat náklady do příští
sezóny. Příští rok by měl být rokem stabilizace. Další projekty
připravujeme – rozvoj střediska Studenov, rekonstrukce kuželny, modernizace haly, lanová dráha – zalomený a jiné. Nechci
zde říkat, že další investice budou až po splacení současných
úvěrů, ale větší investice zřejmě v dohledné době dvou, tří let
nebude možné uskutečnit.

8.Obavy některých členů TJ, že nebudou po rozdělení
peníze na činnost oddílů, se nevyplnila,společnost respektovala, i přes nepříznivou sezónu, jejich požadavky a rozpočty budou naplněny. Bude to i nadále jedna z priorit společnosti?
Zde mohu říci jednoznačně ano, bude. Akciová společnost
je dceřinou společností TJ a jedním z hlavních cílů a.s. je
vytvoření prostředků pro umožnění sportovní činnosti oddílů.
Jsme v období maximálního šetření všech nákladů, oddíly by
přivítaly více finančních prostředků, ale v současné situaci je
to velmi složité. Následné sezóny snad umožní i toto řešit.

4. Areál Horní Domky zvyšuje kapacitu vyvezených
lyžařů,ale sjezdové tratě se nafouknout nedají. Jak se bude
společnost snažit zvýšit bezpečnost lyžařů?
Letos v zimě jsem se setkal s jedním člověkem, který mi
mezi řečí řekl: „No jó, vy na Lysý jste upravovali sjezdovky
jako první v okolí, hned jsem se sem těšil a věděl jsem, že to
bude paráda.“ Upravené sjezdovky jsou základem pro bezpečí lyžařů. Abychom v tomto obstáli, věnuje se velká pozornost strojovému parku na úpravu sjezdovek a jeho nasazení
na sjezdovkách. Dalším počinem pro bezpečnost lyžařů je
instalace zábran před kritickými místy. Od příští sezóny bude
fungovat pro lyžaře, kteří utrpí úraz v areálu Horní Domky,
nová ambulanční místnost s nutným vybavením v dolní stanici
lanové dráhy. V souvislosti s bezpečím lyžařů bych chtěl podě-

9.Přestože jsou lyžařská zařízení po většinu sezóny
využita na 100%, ve sdělovacích prostředcích platíme stále
za menší středisko, o kterém se zmiňují jen okrajově. Není
to způsobeno malou informovaností, má vůbec společnost
zájem více se zviditelnit?
To, že areál Horní Domky je po většinu sezóny využit na
100%, svědčí o tom, že mezi lyžařskou veřejností je Rokytnice důležitým střediskem zimních sportů. Že tato skutečnost
neodpovídá prezentaci v centrálních médiích, nám také vadí.
Zájem o zviditelnění samozřejmě máme, ale zásadní je finanční náročnost. Pro přiblížení propagace bych uvedl, že středisko bylo v sezóně 2006 – 2007 prezentováno na čtyřech bilbordech, z nichž 2 byly na dálnici Praha – Mladá Boleslav. Spartak
nechal vyrobit radiové a televizní spoty, které byly spuštěny
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na TV Genus, My TV, radiu Černá Hora, Evropa 2, Rádio Country, radiu Kontakt Liberec. Na vyhledávači seznam.cz byl Spartak a.s. prezentován jako první klíčové slovo vyhledávače.
Propagace byla směřována i do místních deníků a jejich příloh
– Trutnovský a Semilský deník, Mladá Fronta Dnes, Liberecko
zve, Polský lyžařský atlas a mnoha dalších. Na propagaci a zviditelnění střediska se celkem vydalo 925 tis. Kč.

LANOVÁ DRÁHA HORNÍ DOMKY
CENÍK – LETNÍ PROVOZ
ČERVEN - ZÁŘÍ: denně od 8.00 – 17.00 hod.

10. Již rok stojíte v čele představenstva největšího podniku v Rokytnici. Jak se Vám pracovalo,splnily se Vaše
představy,když jste toto místo přijímal?
Samozřejmě, že představy jsou od reality trochu odlišné.
Ten rozdíl však není nijak dramatický. Pro mne je podstatné,
že se vyplnily mé představy o spolupráci s vedením střediska
a že představenstvo a.s. je jednotný team.

Jednotl. jízdy
jízda nahoru
jízda dolů
zpáteční jízda
10 jízd

Dospělí
60,50,80,400,-

Děti/Senior
40,30,50,250,-

Člen TJ
30,20,40,200,-

20 jízd

600,-

360,-

300,-

Děkuji za rozhovor, Eva Martínková.

Starosty města Ing. Petra Matyáše
Jaké jsou úmysly Města Rokytnice nad Jizerou s prostorem po bývalé betonárce?
V současné době není zastupitelstvem města schválen žádný
konkrétní záměr, jak s pozemky po bývalé betonárce naložit.
V nejbližších letech bude patrně připraven prodej tohoto

Komunikace v dezolátním stavu
Svazek měst a obcí Krkonoše
se písemně obrátil na hejtmana
Libereckého kraje Petra Skokana s naléhavou žádostí o opravu komunikace II/294 spojující
obec Vítkovice v Krkonoších
s městem Rokytnice nad Jizeru
přes lokalitu zvanou Rezek. Žádost byla odeslána na vědomí i jeho několika kolegům z krajské rady i krajského úřadu
a starostům dotčených obcí. Silnice přes Rezek je několik let
v havarijním stavu. Plná výtluk a výmolů, místy téměř nesjízdná. V letním období jí, mimo jiné uživatele, denně projíždějí
turistické linky s domácími i zahraničními návštěvníky v rámci
projektu „Krkonošské cyklobusy“. Tento projekt podporovaný
Libereckým a Královéhradeckým krajem, i jednotlivými obcemi jimiž cyklobusy projíždějí, je jednou z priorit regionu.
Za minulý rok turistické linky přepravily za 84 jízdních dnů
37.200 osob a 4.200 jízdních kol. To je řadí k nejvytíženějším
spojům veřejné dopravy v kraji. Uvedená trasa silnice je ale v
tak kritickém stavu, že vrhá špatné světlo na úroveň služeb
v Krkonoších a ohrožuje budoucnost tohoto projektu.
Manažeři Svazku Krkonoše s dopravní společností ČSAD
Semily, která přepravuje jízdní kola na přívěsu za autobusem
a druhým dopravcem (OSNADO Trutnov), v loňském roce řešili
řadu stížností. Týkaly se poškození převážených bicyklů na
této rozbité silnici. Obě dopravní společnosti z toho důvodu
vážně uvažují o ukončení své účasti na jinak velmi úspěšné
trase.

pozemku formou veřejné soutěže případně dobrovolné dražby. V rámci tohoto prodeje by byly ze strany zastupitelstva
města stanoveny podmínky prodeje, a to jak ve vztahu k ceně
pozemků tak i k budoucímu využití pozemků.

„Krkonošské cyklobusy“ vstupují do čtvrté sezóny. Bylo
by nerozumné měnit zavedenou a optimálně vedenou trasu
jejich páteřní linky (Pomezní Boudy, Vrchlabí, Benecko, Vítkovice, Rezek, Rokytnice, Harrachov) na vytíženou komunikaci
I/14 vedoucí podél řeky Jizery z Harrachova do Jilemnice. Tím
by byla ztracena možnost propojení nejzajímavějších partií
Krkonoš s obcemi, kterými autobusy dosud projíždějí a pro
které je rozvoj cestovního ruchu jedinou perspektivou. Navíc
by místní obyvatelé ztratili důležitý spoj základní dopravní
obslužnosti, který uvedené linky do značné míry plní.
Svazek osmatřiceti krkonošských měst a obcí očekává v této
problematice pomoc a vstřícný postoj Libereckého kraje, do
jehož kompetence správa silnice přes Rezek patří.

„Krkonoše se bouří proti vládě“
“Obce protestují: Vláda nepamatuje na rozvoj hor“
Regionální mutace| Mladá fronta DNES
Krkonošské radnice se bouří proti vládní koncepci územního
rozvoje republiky, která podle nich nevěnuje horám takovou
pozornost, jakou si zaslouží. Vedení Svazku krkonošských měst
a obcí proto premiéra Topolánka požádalo, aby vláda dokument upravila a Krkonoše zahrnula mezi oblasti, na jejichž
rozvoj bude klást největší důraz.
„Ačkoliv materiál s názvem Politika územního rozvoje České republiky schválila loni na jaře ještě Paroubkova vláda,
nám se dostal do rukou teprve nedávno. Jeho obsah nás natolik znepokojil, že jsme se na něj rozhodli okamžitě reagovat,“ uvedl výkonný ředitel Svazku krkonošských měst a obcí
Michal Vávra.
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Sedmdesátistránkový strategický dokument, který stanoví
zásady pro územní plánování v republikových a mezinárodních souvislostech, není pro kraje a obce závazný. Vláda jim
však ve svém usnesení doporučila, aby se jím při vytváření
svých koncepčních materiálů řídily.
„Rozvojové oblasti a dopravní koridory uvedené v dokumentu většinou leží mimo Krkonoše, nebo se jim vyhýbají.
Takový přístup odsunuje Krkonoše v rámci republiky zcela na
okraj zájmu. To nemůžeme připustit,“ zdůraznil Vávra.
Proto vedení svazku sepsalo protestní dopis, který zaslalo
předsedovi vlády, ministrovi pro místní rozvoj i hejtmanům
Královéhradeckého a Libereckého kraje. V něm žádá o přehodnocení politiky územního rozvoje země a zahrnutí Krkonoš
její priority.
„Podobně, jako je to v případě Šumavy, Jeseníků a Beskyd, kterým je v uvedeném dokumentu věnována zvláštní
pozornost. Rozhodně se nedomníváme, že problémy Krkonoš
jsou méně důležité,“ upozornil Vávra. Ministerstvo pro místní rozvoj, které dokument pro vládu nechalo vypracovat, už
o výhradách krkonošských obcí ví. „Dopis vedení svazku jsme
obdrželi a zařadili jsme ho mezi podněty ke zpracování aktualizovaného znění politiky územního rozvoje České republiky,
který máme předložit vládě ke schválení do konce příštího
roku,“ uvedl Martin Tunka z ministerstva pro místní rozvoj.
Uspokojení požadavků Svazku krkonošských měst a obcí
bude záviset především na tom, zda bude oblast našich nejvyšších hor v novém dokumentu zařazena mezi specifické
oblasti, ve kterých se projevují problémy z hlediska udržitelného rozvoje území.
„V takových oblastech musí být významné rozdíly v územních podmínkách pro příznivé životní prostředí, hospodářský
rozvoj a sociální vazby mezi obyvateli,“ upřesnil Tunka.

VIZE Krkonoše 2050
Svazek krkonošských měst a obcí vznikl v roce 2000 a v současné době sdružuje 38 obcí s více jak 60 tisíci stálými obyvateli. Zahrnuje území Královéhradeckého a Libereckého kraje
od Kořenova po Žacléř, které každoročně navštíví více jak pět
milionů domácích i zahraničních turistů. Vedení Svazku krkonošských měst a obcí premiéra požádalo, aby vláda Krkonoše
zahrnula mezi oblasti, na jejichž rozvoj bude klást největší
důraz. „VIZE Krkonoše 2050“
Jak předejít nesvárům o nových záměrech v krkonošském regionu?
Jak dosáhnout shody významných subjektů na budoucí
podobě nejvyšších český hor?
Odpověď:
Formou morálního závazku o vyrovnaném, stabilním
a koordinovaném podnikání i harmonickém soužití člověka
v souladu s přírodou Krkonošského národního parku.

To je VIZE Krkonoše 2050.
Skupina odborníků delegovaných z řad Rady Krkonošského
národního parku a Krkonoš - svazku měst a obcí zpracovala
„VIZI Krkonoše 2050“ jako právně nezávazný dokument, jehož
obsahem je mimo jiné:
„Chceme svobodně žít, tvořit, podnikat a úspěšně rozvíjet
své lidské možnosti.Nedopustíme, abychom tak činili na úkor
jiných lidí nebo na úkor přírody a krajiny.
Požadujeme, aby rozvojové aktivity v území byly srozumitelné, koordinované a aby ve svém souhrnu směřovaly k naplnění vize harmonického vztahu mezi člověkem a přírodou.
Vyžadujeme otevřené a kontrolovatelné rozhodování

o veřejné správě území. Upřednostňujeme veřejnou dohodu,
odmítáme zákulisní rozhodování.
Podporujeme spolupráci mezi sousedy, samosprávné rozhodování, dialog a toleranci, úctu k hodnotám, zachování hodnotných tradic a dědictví z minulosti, vzdělání a tvořivost
lidí.
Podnikání v Krkonoších musí být užitečné, efektivní, stabilní, přátelské vůči přírodě.
Platnost zásad nekončí na hranicích.“
Cykloturistika je v národním parku za určitého omezení
přijatelná
...uvedl své vystoupení Radek Drahný, mluvčí Správy KRNAP.
Podle něj bylo za posledních 10 let v Krkonoších vyznačeno zhruba 400 kilometrů cyklotras. Dále uvedl: „Krkonošský
národní park je rozdělen do jednotlivých zón. Síť cyklotras
je na jeho území hustá, některé vedou částečně i v 1. zóně
KRNAP.“ Upozornil však, že území 1. zóny je cyklistům více
méně zapovězené. Na počítačovém modelu ukázal trasy cyklotras. Jejich přehled i s uvedeným počátečním a cílovým
místem, včetně kilometráže je uveden na internetových
stránkách Správy KRNAP www.krnap.cz.
V souvislosti se značením cyklotras používá Správa Krkonošského národního parku speciální dřevěné tabulky s piktogramem jezdce na kole jedoucího do kopce, číslem trasy a logem
parku. R. Drahný přiblížil: „Tabulky jsou záměrně odlišné od
ostatního značení. Má to svůj význam. Cykloturista vnímá,
že vjíždí do jiného prostředí a krajiny, do terénu převážně pro horská nebo trekingová kola. Tyto trasy nejsou vždy
hodné pro rodiny s dětmi, ale pro poměrně zdatné jezdce.
Cyklotrasy v národním parku jsou vyhrazeny a nabízí jediné
možné řešení k jízdě.“ Dále pokračoval: „Strategií Parku je
zkvalitnit stávající značení, pravidelně je udržovat, obnovovat a renovovat, nerozšiřovat kilometráž. Na druhou stranu
ale rozšířit cykloturistiku do Podkrkonoší a nabízet zde dosud
neobjevené krásy regionu. Ve spolupráci se Svazkem Krkonoše realizovat projekt „Krkonoše a Podkrkonoší se sedla kola“
včetně projektů „Dlouhé jezdy“. 1. zónu KRNAP uchovat
výhradně pěším turistům.“ Dr. Pavel Klapuš, manažer Svazku
Krkonoše k tomu doplnil: „Ano, poslední 2–3 roky jsme věnovali značné úsilí tomu, abychom podmínky pro cykloturistku
v Podkrkonoší vytvářeli a soustavně zlepšovali.“
Mgr. Jan Petera se významnou měrou spolupodílí na tvorbě a realizaci projektů cykloturistiky v regionu. Seznámil
přítomné s vyznačením a vybavením podkrkonošských cyklotras. Uvedl, kde byly instalovány stojany, na nich panely
s jednotným grafickým designem a texty s vypovídající hodnotou. „Je třeba objevit cyklistům Podkrkonoší. Řada míst
a cílů se dá rozkrýt kvalitním cykloznačením.“ Při projekci
předvedl rozmanitou plejádu značení na české i polské straně
Krkonoš a v Podkrkonoší. Zařadil značení dle metodiky Klubu
českých turistů, cedulky na silnicích a komunikacích, které
jsou silnicím podobné, pásové značení pro cesty, které mají
terénní charakter, značení cykloturistiky na Žacléřsku, směrovky KRNAP, směsici značení silničního, pásového, ukázal
i fotografie nedokonalého značení, z něhož se nedozvíte kam
trasy vedou, na nichž není uvedeno, kde začínají, pouze kam
pokračují.

V létě se opět rozjedou úspěšné cyklobusy
Krkonošské cyklobusy - autobusy přepravující pěší i cykloturisty – jsou velmi úspěšným projektem. V letošním roce budou
pokračovat čtvrtým rokem, informovala Dr. Mirka Chaloupská.
Rozjedou se 2. června a provoz ukončí 30. září 2007. Podle ní
již nebude 118ti kilometrová páteřní linka dále prodlužována.
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Jízdní řád základní trasy cyklobusu: Harrachov Nádraží ČSAD - Malá Úpa Parkoviště u Pomezních bud
TAM

ZASTÁVKA

ZPĚT

TAM
18:00

Benecko, Skalka

ZASTÁVKA

09:10

ZPĚT
18:25

07:05

16:25

Harrachov, aut. nádr.

11:00

19:55

08:48

07:07

16:27

Harrachov, centrum

10:57

19:52

08:52

18:05

Benecko, Hotel Kubát

09:05

18:20

07:10

16:29

Harrachov, sklárna

10:55

19:50

09:05

18:15

Vrchlabí, Tesla

08:55

18:10

07:15

16:35

Harrachov, Nový Svět, Na Mýtě

10:50

19:47

09:20

18:25

Vrchlabí, aut.nádr.

08:50

18:05

07:17

16:37

Kořenov, odb.

10:45

19:45

09:24

18:29

Lánov, křiž.

08:41

17:56

07:20

16:40

Kořenov, Martinské údolí

10:42

19:43

09:30

18:34

Černý Důl, Čistá, křiž.

08:35

17:50

07:25

16:45

Kořenov, žel.st.

10:40

19:41

09:37

18:40

Černý Důl, nám.

08:30

17:45

07:27

16:47

Kořenov, Martinské údolí

10:32

19:39

09:43

18:47

Janské Lázně, Hoffman.bouda

08:23

17:38

18:50

Janské Lázně, lanovka

08:20

17:35

08:18

17:33

07:29

16:49

Kořenov, odb.

10:28

19:37

09:45

07:31

16:51

Harrachov, Nový Svět, Na Mýtě

10:25

19:35

09:48

18:52

Janské Lázně, Lesní dům

07:40

17:00

Rokytnice n.Jiz., Vilémov

10:14

19:28

09:52

18:55

Svoboda n. Úpou, Hotel PROM

08:15

17:30

07:45

17:05

Rokytnice n.Jiz., host.

10:10

19:25

10:00

18:57

Svoboda n.Úpou, aut.st.

08:13

17:28

07:50

17:10

Rokytnice n.Jiz., nám.

10:05

19:20

10:03

18:58

Svoboda n.Úpou, Maršov I.

08:09

17:24

19:01

Horní Maršov, most

08:05

17:20

08:00

17:15

07:55

17:14

Rokytnice n.Jiz., prov.ČSAD

10:00

19:15

10:08

08:00

17:19

Rokytnice n. Jiz., Františkov, odb.

09:55

19:10

10:13

19:05

Pec p.Sněžkou, odb. Malá Úpa

08:05

17:24

Jablonec n.Jiz., Rezek

09:50

19:05

10:18

19:10

Pec p.Sněžkou, Velká Úpa, nám.

07:55

17:10

19:15

Pec p.Sněžkou, aut.st.

07:50

17:05

08:12

17:29

Vítkovice, kostel

09:42

18:57

10:25

08:15

17:30

Vítkovice, hotel Praha

09:40

18:55

10:30

19:20

Pec p.Sněžkou, Velká Úpa, nám.

07:45

17:00

08:19

17:33

Vítkovice, škola

09:36

18:51

10:35

19:25

Pec p.Sněžkou, odb.Malá Úpa

07:40

16:55

08:35

17:45

Jilemnice, Hrabačov, křiž.

09:25

18:40

10:43

19:35

Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn

07:32

16:47

08:42

17:53

Benecko, Prachovice

09:15

18:32

10:55

19:50

Horní Malá Úpa, Pomezní boudy

07:20

16:35

Zápis do Mateřské školy Dolní Rokytnice nad Jizerou
V průběhu měsíce června – 30. září proběhne zápis do naší MŠ
Škola je zaměřena na turistiku (výlety do okolí, exkurzenapř. Harrachov - sklárna, Liščí stezka, Paseky – výstava hraček...) sport (atletický trojboj, lyžování, plavání, přespolní
běh...).

Každý měsíc navštívíme jedno divadelní představení a jednou ročně koncert v ZUŠ v Jablonci nad Jizerou, který má
u dětí velký úspěch. Samy děti nezůstávají pozadu a jednotlivá oddělení nacvičují pro ostatní vlastní divadla.
Velmi oblíbenou činností dětí je pečení a vlastní příprava zdravé výživy (saláty, pomazánky). Pečeme na všechny
svátky, podzimní štrůdly, slavnostní odpoledne s rodiči atd.
Pořádáme podzim s bábou Podzimnicí, Čertovský den, přílet
čarodějnice...

Hlavní projekty školy :
1. Lyžování - lyžařský výcvikový kurz, následné lyžování
– kdy jsou děti rozděleny do 3 – 4 družstev dle výkonnosti,
družstva lyžují v určité dny. Lyžování je dobrovolné – pro
nelyžaře je zajištěn kvalitní program ve školce.
2. Keramická dílna – naše výrobky můžete vidět na Vánočních
trzích, v letním karnevalovém stánku, ve Sport hotelu...
Kramika rozvíjí jemnou motoriku dětí.
3. Spolupráce s Domem důchodců v Rokytnici nad Jizerou
(Domov - SENIOR) – tento program je populární jak mezi
klienty DD - tak mezi dětmi (jedná se o společná cvičení
s overbaly, masážními míčky, návštěvy ...)
4. Angličtina v mateřské škole – postupná příprava na zavedení angličtiny do škol a předškolních zařízení – básničky,
písničky, hry
Motto současného školství je: „Každý umí něco nejlépe“.
Snažíme se dále rozvíjet dovednosti, o které mají jednotlivé

– 11 –

děti větší zájem než ostatní ve skupině, při výchovně vzdělávacím procesu v dopoledních hodinách. Např. keramicá dílna,
rozšířené cvičení jógy pro děti od 4 – 6 let, hra na zobcovou
flétnu, v době odpoledního spaní od 13.00 – 14.00.

Chcete- li sledovat naše aktivity:
www.msrokytnice.skolniweb.cz.
Na nové předškoláčky a návštěvníky letního karnevalu se
těší kolektiv MŠ.

Škola pořádá 2x ročně velký výlet – ZOO (Liberec, Dvůr Králové), Babylon. Spolupracuje s Domem pečovatelské služby,
DDM, účastní se různých soutěží v rámci města, kraje a republiky.

PaedDr. Eva Maloňová

Jednotlivé paní učitelky se dále specializují- každá v určité
oblasti návštěvou seminářů a přednášek: Renata Soukupová
– hudební výchova a dramatizace, Eva Doubková – angličtina
pro předškolní děti a keramika, Eva Votočková a Jana Votočková tělesná výchova.
Seznamují ostatní s novými poznatky v těchto oblastech.
Chtěla bych připomenout-jestliže rodiče mají zájem, aby
jejich dítě nastoupilo během školního roku 2007/2008 - je
dobré přihlásit se do 30. 9. 2007. Může se stát tak jako
poslední 2 roky, že i přes největší naši snahu nemůžeme
dítě přijmout, protože kapacita školy je už naplněna – což
je 75 dětí.
Zveme všechny příznivce MŠ a nové zájemce o naši školu na
Letní karneval, který se koná: 14. 6. 2007. K tanci a poslechu
hraje NABOSO. Výroba suvenýrů do karnevalového stánku je
v plném proudu.

Sobota:
- 10,00 Krakonošova snídaně a dětské dopoledne
- 12,00 polední siesta s country kapelou
- 14,00 slavnostní zahájení s mažoretkami
a Krakonošem
- 15,00 Dixiland
- Odpoledne soutěží pro děti a dospělé
20,00 hudební seskupení Zbyňka Neumanna
Neděle:
- 10,00 prezentace borců na Power Mann 2007
- 11,00 POWER MANN (soutěž pro siláky o trofej
Města Rokytnice nad Jizerou)
- 14,00 Pohodové odpoledne s fenoménem
domácí scény skupinou NABOSO
- 17,00 pozvolné zakončení pivního reje 2007
POZOR, pro obě akce jsou pro Vás připraveny zajímavé
ceny, ubytování u vybraných ubytovatelů.
Více informací na www.rokytnice-info.cz, nebo na
tel.: 481 522 084, 602 626 358.

AHOJ LÉTO 2007
Kdy:

5.července 2007

Kde: Školní hřiště Rokytnice nad Jizerou
Program:
13,00

14,00
15,30
17,00
18,00

začátek
- soutěže na lyžích, na chůdách, ve skákání v pytli,
ve střelbě, ve zpěvu
- soutěže pro malé i velké děti
- bohaté občerstvení a muzika
- zápas století v přehazované o zajímavé ceny
(pro děti)
- soutěž tisíciletí v přetahované o ještě
zajímavější ceny (pro děti)
- MEGA událost Rajčatový MASAKR
o nejzajímavější ceny (pro děti)
- diskotéka pro děti i rodiče

*Mojito*kuřecí křídla*langoše*klobásy*pivo*nealko*
*nanuky*alkohol*sranda*

ROKYTNICKÝ PIVNÍ REJ

Akce v okolních obcích:

Krakonošovy rokytnické slavnosti
… aneb ve stínu pivních sudů

Jilemnice
neděle 05. 8. 13:30 - 19:00 17. FESTIVAL DECHOVÝCH
HUDEB

Kdy: 20.-22.7. 2007
Kde: v Rokytnici nad Jizerou na Dolním náměstí
Pátek:
- 16,00 neoficiální začátek
- 18,00 vystoupení hudební skupiny Paralen i Ibalgin
- 20,00 vystoupení skupiny Suffering Souls

Již 17. ročník festivalu se bude konat na hřišti u nemocnice.
V případě špatného počasí sál SD JILM.
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pátek 10. 8. 20:00 Pouťová zábava - Brouci Band
Srdečně Vás zveme na pouťovou zábavu která proběhne

na hřišti u nemocnice. Vystoupí oblíbená revivalová skupina
Brouci Band dále pak skupina Soumrak

Harrachov
21. 7. 2007 – 4. ročník pivních slavnostní ve sklárně
Novosad

30. 6. 2007 Bozkovská pouť (Bozkov)
30. 6. 2007 Košťálovský Bumbác 2007 (Košťálov) od 13.00
hodin.
Odpoledne pro dospělé i děti plné soutěží, her a zábavy.
Trenažér nárazu „Bumbác“, ukázky práce policie, občerstvení, hudba. Místo konání - sportovní areál a dopravní hřiště.

Semily

NEBANKOVNÍ PŮJČKY

22. 6. 2007 - 24. 6. 2007 Semilská pouť a jarmark

Potř ebujete peníze?

Ostatní:

• na dovolenou
• na záliby
• na auto
• na elektroniku
JSME TU PRO VÁS VOLEJTE

16 .6. 2007 Nouzovfest – open-air hudební festival od
16.00 hodin
Hvězdou programu bude plzeňská skupina Znouzecnost
a známá rokytnická skupina PARALEN-I-IBALGIN.

Po - Pá 9.00 - 18.00 h.
Tel.: 605 528 353, Tel.: 604 364 528
www.chcete-penize.cz

23. 6. 2007 ROCK FOR HANDICAP 2007 od 13.00 hodin
Benefiční koncert na letním parketu v Košťálově – Kundraticích

Poudačka
No tolle….,

Vonehdá sem bloumal po jabloneckým řbitouě a vytanul
mně na mysel Hopajda. Za starejch času žebrák, kerej svýmu
řemeslu neuďál jaktěživo vostudu. Jablonecká pouť pro něj
bylo pravý terno a barák, kerej by žebrák ten den vynechal měl
zkaženej celej den. Hospodyně už zdaleka vartovaly seševerovanou tajli špehýrkama, jen aby ho „nedej Pámbu“ nezmeškaly. Hopajda měl košek pelnej řízku, byla v něm i kápka
kořalky a sem tam cvernkla do kapcy i pítka. Ale to dá rozum,
že takovej čloujek neměl nikdy na růžích ustlaný, přišel půst
a žánnej mu neměl co záviděť. Hopajdu přivezli eště za mlada vodkudsi z kraje a Jablonečku, tu ho máš. Všechno polle
domouskýho práva, všechno v rychtyku. Tak to dřiu chodívalo.
Copak Hopajda, nad nim se lidi usternuli, ale nebylo žánnou
zvláštnostěj, že s takovou vosobou, kerou do domovský vobce přivelli četnici nechtěl žánnej nic miť. A častokrát i ňákej
veleváženej starousellik kamenem hodil. Tam, kde měli chudobinec, dali přižejbrovalika k vostatnim chudem. Tam, kde
měli perd a dva dudy, museli se vo něj starať majetný. Vobyčejně to chodilo tak, že se uďál rozpis polle krav. Kolik krav ve
chlíuje, tolik tejdnu starosti. Perní na tom byl pokaždý nejhůř,
aleberž musil eště k celý starosti nemajetnou vosobu vodšviviť
a vodblešiť. Francek Horáku přišel ke svý chudobě jak slepej
k houslím. Vrátil se po letech z vojny a neměl se kam vertnouť.
Táta smámou sešli ze sjeta, baračiště prodaný. Šámal po sjetě ve dlouhym vysloužileckym kabátu a přespával na přístěnku u švagra. Za nocleh na pár šitkách vovesný slámy a starou koňskou dekou na přikryti, musil nadělať topič na zejmu
a vyvoziť hnojnici. Dyž nechtěl natáhnouť berka hlady, musil si
na živobyti vyžebrať. Byly baráky, kde by ho nenechali ani sennouť na práh, ale byly i takový, kde se nad nim usternuli a dali
mu pár bandor nebo zaklechtačku, aby měl přec jen něco teplýho v ranci. Toť se ví, že Francek nebyl svatej, ale neubližoval.

Jo a eště něco, dyž přišli vojáci na urláb, každej se u Francka
hlásil jako u ňákýho jenerála a podsterčil mu paklik tabáku
nebo šnýtek vojanckýho komisárku. Všem honnem vosobám
Francek na voplatu nosil z háje houby. Co bych poudal? Ráno,
eště za tmy, se zmeh z baráku a před polennem přitarabil pytel
řibku, podřibku a křemenáču. Tenkrát se ani žánný jiný houby
nebraly. Chodil na Rokenicko i na Vitkovicko na Dratař. Tam to
ale šlo cokrát vo hubu, vitkovický Němci Čechy přečasto hnali
z háje billema. Na houby se musí eště za tmy. Francek měl
takovej budik, že by ho jen tak žánnej nevymutýroval. Na perst
u hnáty si přivázal špagátek prosterčenej špehýrkou na roh
baráku. Byl smluvenej s Ambrožen Mlejnskym, co ďál v kalcouce na Hradski, a ten jak šel nad ránem polle, tak za ten
špakát zatáhal a čábroval svou cestou. Stokrát zatáh, stokrát
se to podařilo.
Nic na sjetě netervá vječně. Jennou se Franckoj zdálo, že
Ambrož cuká ňák berzy, sotva stačil voči zaškmouřiť. No co,
dyž musí tak musí. Rozespalej vylez před barák a dal se přemo ke kopci. „Totˇ je ale ňáky vlahý ráno.“, poudal si pod fousy. V háji tma jak v perdeli. Enu co, vono se rozenní. Uďál krok
a málem si vo suchej smět rozterh ferňák. Už byl na Velčáku
a slunce furt nikde. Nad Rokenicej se jak třiberná lucerna houpal měsic. Tu se mu tepru v makovici rozennilo. Tá mercha
nepravá, Ambrožova! Vo tom šňovárku třeci žánnej třeti neměl
ani zdáni. Dyť se tepru stmívá a do rána je eště daleko! Takový
špumpernágle… Já ho snad musim zabiť! Zauřel voči a přebyl
noc v háji. Taková perkotina a co naďála zlý kerve. Ambrož se
dušoval. Francek si stál na svym. A kdože, cože? Praudu by
z těch dvou kurdiku stejně žánnej nebral. Ten lump bylo docela malý mourovatý kůtě. V zahradě před vokny poznávalo svět
a zmerčilo šňůru s kerou dováděl víter. Hop… a Francek šel.
Miroslav Jon

Společenská kronika
Životní jubilea slaví v měsíci květnu
a červnu tito naši spoluobčané včetně občanů odjinud v místním domově
důchodců:
80 let Slavíková Jiřina
Tauchmanová Věra

Pluchová Květuše
Valdmanová Anna
81 let Motyčková Marie
Pelikán Vratislav
82 let Škoda Stanislav
Holubcová Zdeňka
83 let Albrechtová Emilie
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Martinková Marie
Radoňská Emilie
Janouch Jaroslav
Polejová Alenka
MUDr. Topičovský Jan
84 let Vondrová Rozália
Polák Otto

85 let
87 let
89 let
93 let

Knopová Lidmila
Roubová Vlasta
Hájková Emilie
Číhal Antonín
Crha Miroslav
Votoček Bohuslav
Skřiváčková Sláva
Vízková Marie
Nosková Jiřina
Cidlinová Marie

Děkujeme všem za písemná i osobní
blahopřání a dárky u příležitosti naší diamantové svatby dne 28. 4. 2007.
Velmi jste nás tím potěšili.
Libuše a František Hrbkovi

Děkujeme všem, kteří se dne
11. 4. 2007 přišli rozloučit s naším tatínkem a manželem panem JIŘÍM POHOŘALÝM. Děkujeme za květiny a všechny
projevy soustrasti, kterými jste se snažili
zmírnit náš zármutek.
Manželka a děti s rodinami

Srdečně blahopřejem

Program Dřevosochání 2007
17.00 h. Přednáška ředitele jilemnického muzea Mgr.
Luštince
19.00 h. Diskotéka hraje DJ U.V.
5.7. Čtvrtek
16.00 h. Autogramiáda a beseda s autory knihy
„Jak Hásek bojoval s Krakonošem“
19.00 h. Posezení u dobré písničky s manželi
Brožovými(harmonika a vozembouch)
6.7. Pátek
13.00 h. Tradiční slavnosti „Upálení Mistra Jana
Husa“ s ukázkami historické techniky
a živého kostnického výjevu‚ k dobré náladě
hraje Karel Ševrava
7.7. Sobota
14.00 h. Slavnostní ukončení dřevosochání za účasti
pána hor a starosty města Rokytnice nad
Jizerou
15.00 h. Dražba soch vytvořených na dřevosochánía
19.00 h. Koncert country skupiny Naboso

30.6. Sobota
14.00 h. Slavnostní zahájení za účasti pána hor
a zástupců okolních obcí s vystoupením
mažoretek z Rokytnice nad Jizerou
19.00 h. Hudební večer s country kapelou Fous
z Jablonce nad Jizerou
1.7. Neděle
10.00 h. Zahájení ukázek starých řemesel v budově
Starého kravína
17.00 h. Divadelní představení ochotnického divadla
Jilemnice „Lupenec město zakleté“ od
Miloše Gerstnera
2.7. Pondělí
14.00 h. Přednáška sourozenců Soukupových Josefa
a Olgy „Jak bejvávalo na Francitoli“
16.00 h. Vystoupení dechové hudby Josefa Ulricha
3.7. Úterý
10.00 h. Výlet na Zlaté Návrší s horským průvodcem,
návrat v odpoledních hodinách na Františkov
4.7. Středa
12.00 h. Otevření stáneku Honzy Volfa, „co neumí
hrát golfa“

Změna programu vyhrazena!
Informace na čísle 604 420 672
a www.rokytnice.com/drevosochani
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Městské KINO
Termíny uzavření městské knihovny
pro veřejnost z důvodů čerpání dovolené a revize knihovního fondu:
červen:
11.6. – 14.6. 2007
červenec: 10.7. – 31.7. 2007
srpen:
13.8. – 29.8. 2007
Otevřeno o prázdninách je:
2.7. - 9.7. 2007 a 1.8. - 9.8.
+ 30.8. 2007
První den nového školního roku v pondělí 3. září 2007 bude výjimečně otevřeno od 10.00 hod. do 12.00 hod.

Nové knihy na květen
Česká próza
Reinerová – Kavárna nad Prahou
(vzpomínky)
Fousek – Na cestách s anděly (humor)
Hanykovics – Pro drogy nemá smysl umírat (deník)
Němcová – Z deníku lesbičky
Jirous – Než vodopády spadnou (román
– deník)
Vrba – V lavinách a vánicích (dávné příběhy Horské služby)
Erben – Na dosah ruky (detektivka)
Romány pro ženy
Khashoggi – Amira z harému
Cates – Leť domů
Evans – Hranice zoufalství
Řaháčková – Žít na vlastní pěst
Kubátová – V pondělí a ve čtvrtek
Francková – Valčík na rozloučenou
Ostatní próza
Coelho - Čarodějka z Portobella
(o ženské síle a lásce)
Puzo – Omerta („mafiánský“ román)
Hoem – Příběh matky a otce
(dokumentární román)
Burroughs – Feťák (román o závislosti
na drogách)
Süskind – Parfém: příběh vraha (horor)
Falconer – Soucit s ďáblem (historický
román – inkvizice)
Napětí (detektivky, thrillery)
Peters – Panna v ledu. Svatopetrský jarmark
Grafton – S… jako smrt
Koontz – Rychlost
Gill – Hra na vraždu
Serfaty – Pátý pacient
Berry – Templářské dědictví
Naučná literatura
Smith – Průvodce nevysvětlitelnými jevy
(reinkarnace, spititismus…)
Jodl – Proměny křesťanství (stinné stránky působení církve v našich dějinách)
Ereira – Poselství ze srdce světa ( Kogiové – poslední původní obyvatelé světa
promlouvají )

Přírodní klenoty České republiky
Chřipka a pandemie - ptačí hrozba?
Nová pravidla silničního provozu.
Autoškola.
101 obývák (inspirace pro bydlení)
Digitální fotografie – 500 rad, tipů
a technik
Černý – Muži z londýnského vydání
(osobnosti čs.odboje)
Lehar – O Zlaté kleci a jiné vzpomínky
(vzpomínky jaderného fyzika)
Kolomacká,Plzák – Láska a posedlost
(citové problémy v životě umělců)
Baberowski – Rudý teror (dějiny stalinismu)

Nové knihy na červen
Česká próza
Řeháčková – Cesty z rodinného kruhu
Francková – Žít svůj život
Ludvíková – Až budu velká, napíšu
román
Legátová – Nic není tak prosté
Kolárová – Divný čas, divná láska (paměti spisovatelky)
Klíma – Zbláznil se svět, anebo já? (fejetony)
Romány pro ženy
Brown – Bílý žár
Garwood – Vrať mi můj sen.
Nebezpečná hra
Jong – Desátá múza Sapfó (historický)
Keleová - Vasilková – Květiny pro Lauru
Erian – Arabka
Trevane – Neviditelné ženy
Coulter – Nežádoucí nevěsta
Další próza
Meek – Sibiřské drama
Waltari – Dohra
Pezzelli – Domů do Itálie
Waller – Trest smrti
Laasner – Sama proti psychickému teroru
Napětí (thrillery, detektivky,
historické detektivky)
Brown – Pavučina lží
Kostova – Historička
Neville - Osma
Box – Mimo dosah
Robinson – Nepřirozená smrt
Deaver – Neklid
Muller – Prokleté údolí
Connelly – Advokát
Hamilton – Pendragonův prapor
Vondruška – Strážce boleslavského mysteria
Horory, fantasy
King – Pytel kostí
Kulhánek – Stroncium
W. King – Zabíječ obrů
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Jablonec nad Jizerou
ČERVEN 2007/ČERVENEC 2007
středa 20.6. v 19.45 h.

SMRTÍCÍ NENÁVIST 2
Americké drama – horor (95 min.). Pokračování celosvětového KINOHITU. Vstupné 60,- Kč, přístupný (12)

sobota 23.6. v 19.45 h.

300: BITVA U THERMOPYL
Americký širokoúhlý historický velkoﬁlm (117 min.).
Film je dravým převyprávěním příběhu legendární bitvy
u Thermopyl. Věčnou slávu mají na dosah ruky ... Vstupné
65,- Kč, přístupný (12)

středa 27.6. v 19.45 h.

APOCALYPTO
Americké dobrodružné drama Mela Gibsona (130 min.).
Jejich osud byl předurčen. Velkolepé vyprávění o starobylé říši Mayů a o jejím zániku. Vstupné 70,- Kč, přístupný
(12)

sobota 30.6. v 19.45 h.

HANNIBAL - ZROZENÍ
Širokoúhlý thriller Fr./GB/USA (120 min.). Vstupte do temné mysli Hannibala Lectera... Vstupné 60,- Kč, přístupný
(12)

středa 4.7. v 19.45 h.

OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO
KRÁLE
Nový český ﬁlm Jiřího Menzela (120 min.). Jeden z vrcholů tvorby spisovatele Bohumila Hrabala máte možnost
shlédnout na ﬁlmovém plátně v našem KINĚ. Vstupné 60,Kč, přístupný (12)

sobota 7.7. v 19.45 h.

VRATNÉ LAHVE
Nový český ﬁlm Jana a Zdeňka Svěrákových (95 min.).
Dlouho očekávaná rodinná komedie, která uzavírá volnou trilogii na jejímž počátku byly ﬁlmy „Rodinná škola“
a „Kolja“. Vstupné 65,- Kč, přístupný

středa 11.7. v 19.45 h.

NEZNÁMÝ SVŮDCE
Americký širokoúhlý thriller (109 min.). Jak daleko jste
schopni ochotni zajít, abyste udrželi tajemství? Hrají Bruce
Willis, Halle Berry, Giovanni Ribisi a další. Vstupné 65,Kč, přístupný (12)

sobota 14.7. v 19.45 h.

DIVOČÁCI
Americká širokoúhlá dobrodružná komedie (99 min.).
Motorkáři – jak je neznáte. Obyčejný výlet se změnil
v divoké a nespoutané dobrodružství. Vstupné 65,- Kč,
přístupný.

středa 18.7. v 19.45 h.

SPIDER-MAN 3
Americký dobrodružný akční ﬁlm (140 min.). Spider-Man
je tu zas a ta největší bitva na něj teprve čeká. Vstupné
70,- Kč, přístupný.

sobota 21.7. v 19.45 h.

PIRÁTI Z KARIBIKU
Na konci světa
Americký širokoúhlý dobrodružný ﬁlm (168 min). Piráty
celého světa čeká doba temna. V hlavní roli Johnny Depp.
Vstupné 70,- Kč, přístupný
*

*

*

Program KINA též na adresách: www.jablonec-krkonose.com,
www.krkonose-smo.cz,, www.kina.365dni.cz. Tel.: 481 591 437,
481 591 106, mobil: 604 274 911.

RECEPTY
OSMISMĚRKA Po vyškrtání následujících 23 názvů hvězd
a souhvězdí získáte názvy okrajových částí Rokytnice.
- AV STŘELEC, ANDROMEDA, POLÁRKA, ORION, PERSEUS,
KOZOROH, LABUŤ, ERIDANUS, VODNÁŘ, KASSIOPEJA, DELFÍN,
VELKÝ VŮZ, HADONOŠ, PEGAS, ANTARES, CAPELLA, LEV, DRAH,
OREL, DENEB, LYRA, MIRA, RYS.

Zapečené rybí ﬁlé se
smetanou
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4 kostky filé, sůl,pepř,kari, hořčice,
kyselé okurky, anglická slanina, cibule,
250 ml sladké smetany, 250 g eidamu.
Plátky filé rozložíme do olejem vymazaného
pekáčku
(zapékací
misky)
Osolíme,opepříme,lehce posypeme kořením kari a potřeme hořčicí. Poklademe
plátky anglické slaniny,na kolečka nakrájenými kyselými okurkami a kolečky cibule. Zalijeme sladkou smetanou (asi 250
ml) a posypeme strouhaným sýrem.Pečeme odkryté dozlatova. Je dobře nechat
filé trochu rozmrznout a vymačkat vodu.
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100g Hery,120g cukru,3 vejce,150g polohrubé mouky,půl prášku do pečiva.
Utřeme Heru,cukr,žloutky,vmícháme
sníh,mouku,prášek do pečiva.
Těsto natřeme na vymazaný a vysypaný plech. Oloupeme rebarboru,nakrájíme
na kostky a přelejeme vařicí vodou.Potom
krátce dusíme ve vlastní šťávě a osladíme.Mírně rozvařenou rebarboru poklademe na těsto.Pečeme zvolna ve vyhřáté
troubě.
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VOLEJBAL

KUŽELKY

VOLEJBAL muži – krajské přebory II.třídy
Jarní část soutěže
28.4.2007
Rokytnice – Dřevěnice B 3:1 3:1
5.5.2007
Jičín – Rokytnice
3:1 3:1
8.5.2007
Libáň – Rokytnice
3:2 1:3
12.5.2007
Rokytnice – Mladé Buky
0:3 1:3
19.5.2007
Harta – Rokytnice
3:0 3:0
26.5.2007
Rokytnice – Radim
3:2 3:0
1.6.2007
Benešov – Rokytnice
16.6.2007
Rokytnice – Mlázovice

1. Mladé Buky
2. Benešov
3. Harta
4. Jičín
5. Rokytnice
6. Libáň
7. Dřevěnice B
8. Radim
9. Mlázovice

28
26
28
26
28
26
26
26
26

Průběžná tabulka
27 1 0 82:15 1829:1392
20 6 0 66:30 2175:1949
15 13 0 60:47 2249:2091
16 10 0 55:40 1945:1769
12 16 0 47:58 2158:2280
11 15 0 44:53 2088:2052
10 16 0 46:59 1861:1883
9 17 0 36:58 1898:2104
0 26 0 2:75 1242:1925

55 bodů
46 bodů
43 bodů
42 bodů
40 bodů
37 bodů
36 bodů
35 bodů
26 bodů

Mezi nejúspěšnější oddíly v Rokytnici bezesporu patří oddíl
kuželek,který vedle kvalitních výkonů v II.kuželkářské lize
zaznamenal největší úspěch v družstvech dospělých ve Východočeské divizi. V kvalitních výkonech pokračovali naši borci
na přeborech Libereckého kraje a na mistrovství ČR.
Východočeský přebor
1. TJ Lokomotiva Trutnov C
31
2. TJ Milovice A
30
3. TJ Jilemnice A
30
4. SKK Vrchlabí B
28
5. SKK Jičín C
27
6. TJ Nová Paka A
22
7. TJ Lokomotiva Trutnov B
21
8. Spartak Rokytnice nad Jizerou B
19
9. TJ Červený Kostelec C
19
10. SKK Třebechovice pod Orebem
4
11. SKK Náchod E
12
12. SKK Vrchlabí C
11
Východočeská soutěž
1. TJ Nová Paka B
28
2. TJ Lokomotiva Trutnov D
25
3. Honer club Březovice
25
4. SKK Hořice C
24
5. SKK Jičín D
18

Rokytnické volejbalové dny
18. 8. Turnaj Rokytnicka
19. 8. Memoriál Zbyňka Neumanna
25. 8. Turnaj žen
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6. SKK Vrchlabí D
7. TJ Jilemnice B
8. SKK Hořice D
9. TJ Jilemnice C
10. Spartak Rokytnice nad Jizerou C

15
14
11
10
10

Východočeská divize
1. TJ Lokomotiva Trutnov A
37
2. TJ Červený Kostelec A
35
3. Spartak Rokytnice nad Jizerou A
26
4. KK Vysoké Mýto A
25
5. TJ Lokomotiva Česká Třebová B
22
6. Jiskra Hylváty A
21
7. SKK Primátor Náchod C
20
8. KK Zalabák Smiřice A
19
9. TJ Dvůr Králové nad Labem A
18
10. SK Kuželky Přelouč A
15
11. SKK Hořice B
13
12. TJ Červený Kostelec B
13
II.Kuželkářská liga dorostu
1. TJ Lokomotiva Ústí nad Labem
37
2. SKK Rokycany
33
3. Sokol Plzeň V
29
4. SK Kosmonosy
29
5. KK Slovan Jirkov
24
6. Spartak Rokytnice nad Jizerou
24
7. TJ Sokol Teplá
21
8. KK Hvězda Trnovany
20
9. Kuželky Podbořany
17
10. TJ Lokomotiva Liberec
14
11. TJ Baník Stříbro
11
12. TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou
5
Krajské mistrovství jednotlivců
Muži - Česká Lípa
2. místo Kuřina Bohumil-postup na mistrovství ČR
4. místo Novotný Zdeněk ml.
20. místo Valášek Milan
Ženy - Jablonec nad Nisou
6. místo Novotná Eva
Senioři - Liberec
5. místo Novotný Zdeněk st.
7. místo Kučera Miroslav
Dorost - Liberec
2. místo Stejskal Jakub-postup na mistrovství ČR
5. místo Novotný Zdeněk nejml.
6. místo Vacek Tomáš
7. místo Hájek Tomáš
Žáci - Liberec
2. místo Mařas Jan
3. místo Svatý Jan
Mistrovství ČR
Muži - Náchod
1.místo Jirouš Michal
(odchovanec oddílu,nyní SKK Náchod)
20.místo Kuřina Bohumil
Dorost-Horní Benešov
5.místo Stejskal Jakub

V současné době probíhá na kuželně 7.ročník tradičního
turnaje dvojic za účasti nejlepších hráčů z ČR a hráčů hrajících svá ligová utkání v zahraničí.Již nyní víme,že letos
zaznamenáme i rekordní účast,neboť turnaj odehrálo už
150 dvojic.Jelikož turnaj končí až po vydání RZ, konečné výsledky budou zveřejněny v příštím čísle nebo na
www.rokytnice.com/kuzelky
Rohu zdar
Zdeněk Novotný

FOTBAL
JARNÍ ČÁST MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ

31.3.
7.4.
14.4.
21.4.
28.4.
1.5.
5.5.
8.5.
12.5.
19.5.
26.5.
2.6.
9.6.
16.6.

Muži
Rokytnice – Martinice
Poniklá – Rokytnice
Rokytnice – Roztoky
Víchová – Rokytnice
Rokytnice – Horní Branná B
Kruh – Rokytnice
Bělá – Rokytnice
Rokytnice – Kruh
Rokytnice – Jilemnice B
Libštát – Rokytnice
Rokytnice – Košťálov B
Stružinec – Rokytnice
Rokytnice – Lomnice B
Tatobity – Rokytnice

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA
Libštát
24 16 4 4 64:26
Víchová
24 13 7 4 61:28
Lomnice B
24 13 5 6 63:35
Jilemnice B
24 14 2 8 65:43
Rokytnice
24 13 4 7 56:29
Stružinec
24 12 6 6 50:31
Horní Branná B
24 10 3 11 43:52
Košťálov B
24 8 7 9 45:55
Tatobity
24 8 7 9 30:52
Sokol Kruh
24 8 4 12 39:56
Jívan Bělá
24 6 8 10 45:50
Roztoky
24 5 5 14 35:53
Martinice
24 4 3 17 32:75
Poniklá
24 4 3 17 23:66

15.4.
22.4.
6.5.
12.5.
20.5.
27.5.
3.6.
10.6.

Minižáci
Rokytnice – Jilemnice
Rokytnice – Sedmihorky
Rokytnice – Studenec
Mírová – Rokytnice
Rokytnice – Horní Branná
Jablonec – Rokytnice
Rokytnice – Libštát
Košťálov – Rokytnice

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

Blahopřejeme!
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3:2
0:0
0:0
1:1
3:0
2:4
0:2
3:1(dohrávka podzimu)
6:0
0:2
5:0
4:0

52 bodů
46 bodů
44 bodů
44 bodů
43 bodů
42 bodů
33 bodů
31 bodů
31 bodů
28 bodů
26 bodů
20 bodů
15 bodů
15 bodů

0:3
1:1
0:6
1:3
3:0
0:0
2:2

PRŮBĚŽNÁ TABULKA
Studenec
14 12 2 0 61:10
Libštát
15 9 2 4 42:20
Jilemnice
13 8 2 3 47:13
Sedmihorky
13 7 3 3 27:12
Rokytnice
14 5 4 5 28:25
Mírová
14 5 2 7 23:39
Košťálov
14 3 1 10 24:36
Horní Branná 14 3 0 11 22:72
Jablonec
15 2 2 11 15:62

38 bodů
29 bodů
26 bodů
24 bodů
19 bodů
17 bodů
10 bodů
9 bodů
8 bodů

7.4.
15.4.
21.4.
28.4.
1.5.
8.5.
12.5.
19.5.
26.5.
30.5.
2.6.
9.6.
13.6.
17.6.

Žáci
Rokytnice – Víchová
Nová Ves – Rokytnice
Rokytnice – Mírová
Libštát – Rokytnice
Poniklá A – Rokytnice
Rokytnice – Košťálov
Poniklá B – Rokytnice
Bozkov – Rokytnice
Rokytnice – Studenec
Vysoké – Rokytnice
Jablonec – Rokytnice
Rokytnice – Horka
Rokytnice – Roztoky
Benecko – Rokytnice

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Studenec
Nová Ves
Rovensko
Roztoky
Víchová
Horka
Košťálov
Poniklá A
Jablonec
Libštát
Bozkov
Benecko
Poniklá B
Mírová
Rokytnice
Vysoké

0:3
17:0
0:6
9:2
10:0
1:2
7:2
7:0
0:5
1:2
10:0

PRŮBĚŽNÁ TABULKA
24
19 5
0 115:14
24
20 1
3 114:23
24
18 4
2
90:31
23
13 4
6
54:28
25
13 4
8
61:46
25
13 3
9
61:44
25
12 5
8
45:40
25
13 0 12
63:48
25
11 6
8
50:48
25
11 4 10
48:50
25
7
5 13
38:53
24
5
4 15
47:72
25
5
4 16
26:55
25
5
4 16
26:69
25
2
2 21
20:134
25
2
1 22
11:114

62 bodů
61 bodů
58 bodů
43 bodů
43 bodů
42 bodů
41 bodů
39 bodů
39 bodů
37 bodů
26 bodů
19 bodů
19 bodů
19 bodů
8 bodů
7 bodů

M. Kousal

ZPRÁVY Z „ASPV – SPORT PRO VŠECHNY“
Pro oddíl ASPV TJ Spartak cvičí v letošním roce 19 cvičitelů. Cvičit je možné od 1 roku ve cvičení rodičů s dětmi, předškoláci mají také své cvičení a pro školní děti
je několik hodin včetně aerobiku pro děti. Pro ženy (ale
samozřejmě i pro muže, pokud by měl někdo zájem) je

aerobik, power jóga, posilování a rehabilitační cvičení,
muži si mohou zahrát floorball. Kdo má chuť se alespoň
trochu hýbat a udělat něco pro své zdraví – těšíme se na
něj v některé z našich hodin!
Snažíme se vylepšit vybavení oddílu cvičebními pomůckami a jako každý rok máme připraven nákup nového
náčiní, především pro děti. I přes schválení příspěvku
na tento nákup jsme se však rozhodli, že s ním počkáme
na prosinec, a pokud by měl Spartak po letošní sezóně
finanční problémy, některé nákupy bychom nechali na
příští rok. Pokud bude vše v pořádku, nakoupíme dle
plánu a vylepšíme tak vánoční hodiny. Není nad radostný dětský úsměv. Pro nově zavedené hodiny power jógy
- velmi účinného a zdravého cvičení - budou zakoupeny speciální podložky, bez kterých by provádění některých cviků mohlo být nebezpečné. Problém se ztrácením náčiní by měl být vyřešen zakoupením zamykatelné
skříně. Zároveň však dáváme možnost zapůjčit si naše
náčiní pro akce v Domě dětí a mládeže, případně na jiné
rokytnické akce.
Účastnili jsme se zakončení zimní sezóny TJ Spartak,
kde jsme zajišťovali atrakce a soutěže pro nejmenší.
Rádi jsme také pomohli při Dětském dnu v Rokytnici
- mnoho našich cvičitelek (a 2 cvičitelé) zde v masce
hrálo pohádkové bytosti obhospodařující svá stanoviště
se soutěží, opět tradičně i v dešti. Na některá stanoviště
jsme zapůjčili sportovní vybavení.
Těšíme se, že na listopadové akci - sportovním víkendu „Také Vás baví pohyb“ uvidíme více místních!
Pokud by měl někdo zájem vést jakoukoliv cvičební
hodinu, kontaktujte prosím pí. Kotaškovou: 602 181 727.
Potřebujeme nové cvičitele jak pro stávající hodiny, tak
je možné zavést i jiné sporty - v nezávodní formě. Vedení cvičení již není zdarma, jak bylo dříve, v současné
době již není možné získat nové a kvalitní cvičitele jen
za poděkování a možnost zacvičit si. TJ Spartak nám
vyšel vstříc - tímto velmi děkujeme - a poskytl nám příspěvek na odměny tak, aby mohli být cvičitelé spokojeni. Vysoký výdělek neslibujeme, ale ohodnocení práce
cvičitelů ano.
Za výbor ASPV
Ivana Kotašková
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ANKETA
Obnova a rekonstrukce haly

TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou vyhlašuje anketu „Obnova a rekonstrukce
haly“.
Své návrhy na další využití haly, její přístavbu, možnosti nabídky poskytování služeb
a jiné nápady posílejte, prosím, e-mailem na adresu martina.holubcova@spartak-rokytnice.cz
nebo předejte do schránky, která bude umístěna ve vestibulu haly do 15.7.2007. Všechny nápady a názory (i anonymní) vyhodnotíme a nejlepší nápady zveřejníme ( internet,
kabelová televize, místní časopis).

Této ankety se může zúčastnit každý!!!
Výbor TJ Spartak
Rokytnice nad Jizerou
Všem kamarádům a známým, také všem, kdo máte rádi veselost, dobrý mok,
dobrou baštu a především country muziku – oznamujeme, že se v Jablonci nad Jizerou OPĚT koná

Jablonecký

C O U N T R Y F E S T I VA L
Kde? Areál městského parku v Pilišťatech (u Hájenky) v Jablonci nad Jizerou
Kdy? v sobotu 16.června 2007 areál bude otevřen ve 14.00 hodin,
první kapela vystoupí cca ve 14.30 hodin,
program bude pokračovat po celé odpoledne a po celý večer.

Vstupné:

penzisté 50,- Kč
děti do 15 let zdarma
ostatní dobrovolné - avšak minimálně 80,- Kč

Na festivalu vystoupí osvědčená sestava kapel:

JWB - Johny Walker Band Semily, KTP - Kamarádi táborových písniček Mladá Boleslav
FOUS - Jablonec nad Jizerou, a poprvé v Jablonci nad Jizerou TROSKY Nová Paka a okolí.
Celé odpoledne a celý večer slovem provází a svým šarmem zdobí frontman
semilského Johny Walker Bandu – Tomáš Hyka.
Pro tancechtivé - taneční parket přímo před pódiem ! Pro trampy a zálesáky – táborový oheň !
V doprovodném programu vystoupí v exhibici naši nejlepší trialoví jezdci (šlapačkáři), kteří se účastní toho dne závodu Mistrovství ČR trialistů v Jablonci nad Jizerou. Pro návštěvníky jsou připraveny dovednostní soutěže o kšiltovky a reklamní předměty
některé z vystupujících kapel a slosování vstupenek o fungl novou akustickou kytaru a další zajímavé ceny. Možná bude i ohňostroj. O bohaté a neutuchající občerstvování účastníků při tomto country - maratónu bude velmi dobře postaráno.

Tak neseďte doma, přijďte se pobavit, PŘIJĎTE POBEJT!
Sponzory a pořadateli festivalu jsou: kapela FOUS Jablonec nad Jizerou, MĚSTO Jablonec nad Jizerou, FAN Kostelec nad Labem, ELITEX - OK s.r.o. Jablonec nad Jizerou, HYBLER TEXTIL s.r.o. Jablonec nad Jizerou, DACIA AUTO BELDA s.r.o. Jablonec nad Jizerou, ELVIS-ELEKTRO s.r.o. Jablonec nad Jizerou,
SKIAREÁL KAMENEC Jablonec nad Jizerou, HUDEBNÍ NÁSTROJE Roudnický Semily, Freundeskreis Jablonec v Sulzbachu, STENO – v.o.s. Kralupy nad
Vltavou, PEARL BOHEMICA s.r.o. Jablonec nad Jizerou, Sport-BAR Hlaváč Jablonec nad Jizerou, SDH Jablonec nad Jizerou, MS HOŘEC Jablonec nad Jizerou,

TJ Sokol Jablonec nad Jizerou, KLUB ŽEN Jablonec nad Jizerou, NÁPOJE Jablonec nad Jizerou, MINOR Jablonec nad Jizerou
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3 . ANE NSK Á S K L Á ŘS K Á
S L AV N O S T N A J I Z E R C E
SOBOTA 28. ČERVENCE 2007
od 10.00 do 17.00 hodin
Výběr z programu:
B Příjezd zakladatele skláren na Jizerce F.A. Riedla koňským spřežením
B Prodej i výroba sklářských a ostatních tradičních řemesel a výrobků
B Divadlo pro děti
B Vystoupení folklórních a tanečních souborů
B Soutěže pro děti i dospělé
B Uvítání jízdy historických kol z Orle spojené s exhibicí a se soutěžemi
B Tradiční i netradiční občerstvení
B V 16 hodin promítání ﬁlmu Eleazar Kittel
B Po celý den prohlídky Muzea Jizerských hor

Večer
v 19.30 Vás srdečně
zveme do sálu
chaty Pyramida na

Anenský bál
Vstupenky možno rezervovat předem v hotelu Panský
dům nebo zakoupit na místě.

Obec Kořenov
www.korenov.cz

Muzeum Jizerských hor
www.csopjizerka.cz
E-mail: muzeum@csopjizerka.cz
Tel.: 723 519 290

foto, graka a tisk: www.tiskareklama.cz

Doprava Kořenov (nádraží) - Horní Polubný (kostel) - Jizerka
a zpět od 9.00 do 17.15 zajištěna. Dopravné 12/7 Kč za dospělý/dítě.

Hotel Panský dům
www.dudovi.cz
E-mail: jizerka@dudovi.cz
Tel.: 602 209 920

Rokytnický zpravodaj vydává MěÚ Rokytnice nad Jizerou, Horní 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Příspěvky shromažďuje sekretariát starosty. Informace a inzerce na
tel. 481 549 319, e-mail: mesto@mesto-rokytnice.cz. Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 18. 6. 2007.

NEBANKOVNÍ PŮJČKY
Potřebujete peníze ???
Nechcete obíhat banky ???
Nebo Vám v bance nepůjčili ???

Nebankovní půjčky jsou tu pro Vás

MY VÁM PŮJČÍME DO 24 HOD.
PŮJČUJEME:

– ženám na mateřské dovolené

– důchodcům

NEZKOUMÁME VAŠI MINULOST !
VOLEJTE: Tel.: 604 364 528

Po - Pá 9.00 - 17.00 hod.: Tel.: 605 528 353

www.pujcime-vam.cz
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