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Veřejné jednání Zastupitelstva města
Rokytnice nad Jizerou
25.června 2007
Přítomno:

14 členů zastupitelstva města + tajemnice
městského úřadu
Nepřítomni: Libor Stober, Ing. Petr Štěpánek,
Hana Zuzánková, Miroš Hanč
Hosté:
Ing. Milan Hejduk – předseda VHS Turnov

1. Vodohospodářské sdružení Turnov –
informace o projektu Čistá Jizera a o studii
zásobení Rokytnice nad Jizerou pitnou vodou
- předseda VHS Turnov Ing. Milan Hejduk.
Ing. Hejduk popsal důvody vedoucí ke zpracování „studie“
zásobení Rokytnice nad Jizerou pitnou vodou. Důležitý je fakt,
že Rokytnice má dostatek zdrojů pitné vody a nemusí vodu

přivádět např. z Harrachova. Je ovšem třeba upravit technologie zejména na úpravně vody pod Huťským vodopádem
a na čerpací stanici Horní Ves. Dále je třeba zrekonstruovat
některé vodovodní sítě a dobudovat chybějící vodovody.
Souběžně s projektem Čistá Jizera bude třeba zrealizovat co
nejvíce vodovodů. Kromě investic do úpravny vody a čerpací stanice jsou zapotřebí i investice do vodojemů a prověřit
nastavená ochranná pásma. Tato studie a následná realizace
přitom musí být v souladu s územním plánem města. Předpokládané náklady jsou 30 – 50 mil. Kč.
V tuto chvíli probíhá veřejná soutěž na projektanta celé
akce a cílem je, aby se o prázdninách mohlo začít projektovat
a aby se souběžně s akcí Čistá Jizera položilo co nejvíc vodovodů nebo se opravily ty staré.
VHS Turnov má svoji povinnost financovat rekonstrukci
v Rokytnici v určitém poměru, zásadní částka by tak byla hrazena z rozpočtu VHS, resp. z nájemného za vodovodní a kanalizační sítě od provozovatele. V tuto chvíli se navíc oficielně
jedná o tom, aby vodovodní sítě realizované v rámci projektu
Čistá Jizera mohly být zahrnuty do uznatelných nákladů pro
dotaci.
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Město Rokytnice nad Jizerou se na takto rozsáhlé akci bude
muset také finančně podílet a doporučil oslovit členy Poslanecké sněmovny ČR za tento kraj, kteří mohou mít vliv při
přerozdělování finančních prostředků státu. Město tak může
získat zásadní finanční prostředky.
Ing. Hejduk dále seznámil zastupitele se stavem projektu
Čistá Jizera, kvůli kterému se v podstatě velká města semilského okresu spojila a vstoupila do VHS Turnov. Projekt Čistá
Jizera je dobře připraven a má velké šance na získání finančních prostředků z Evropské unie, což potvrdila i celá řada
nezávislých osob, např. projektanti nebo pracovníci Státního
fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí.
V tuto chvíli je zpracovaná projektová dokumentace v hodnotě 20 mil. Kč, jsou vydaná potřebná stavební povolení a je
připraveno zadání pro soutěž na dodavatele stavby. Na jednání zastupitelstva se dostavil také proto, aby Město Rokytnice
nad Jizerou potvrdilo, že do tohoto projektu půjde, neboť
bude třeba, aby na dofinancování projektu poskytlo vlastní
finanční prostředky. Evropská dotace je téměř jistá, v tuto
chvíli se čeká pouze na vyhlášení příslušného operačního
programu životního prostředí. Časově se dá předpokládat,
že na konci léta bude vyhlášena výzva, následně bude podána žádost o přidělení dotace na Čistou Jizeru, v zimě bude
žádost odsouhlasena, na jaře roku 2008 proběhne veřejná
soutěž na dodavatele stavby a na podzim 2008 nebo na jaře
2009 se začne stavět.
Záměrem VHS je, aby veřejné soutěže probíhaly zvlášť pro
každou obec kvůli lepšímu konkurenčnímu prostředí a tím
pádem příznivějším nabízeným cenám za dílo. Rozsah vybudování kanalizační sítě v Rokytnice je 12 km a k tomu napojení 400 objektů.
Po dokončení tohoto projektu tak v Rokytnici zůstanou
kromě nové kanalizace i nové povrchy komunikací, opravené
chodníky, nové odstavné plochy, opravené mostky a investice, které i jinak mohou logicky souviset s vytvářením nových
povrchů komunikací po pokládce vodovodů a kanalizací, např.
přílože jiných sítí.
Ing. Hejduk dále uvedl, že vazba k obyvatelům je problematická, neboť ačkoliv obyvatelé kanalizaci chtějí, vše
přestane být dobré v momentě, kdy se začne stavět. Budou
rozkopány celé ulice, občané budou nuceni napojit se na
kanalizaci, budou si muset sami uhradit náklady na vybudování kanalizační přípojky a budou muset hradit stočné. Na konci
celé akce ale dojde ke zlepšení životního prostředí i vzhledu
obce. Soukromé kanalizační přípojky VHS řeší tak, že VHS na
své náklady umístí šachtu a dovede část přípojky až na hranici pozemku vlastníka připojovaného objektu. S vlastníky je
následně jednáno o napojení se na kanalizaci s tím, že uhradí
VHS náklady již vynaložené na jeho přípojku.
Ing. Hejduk následně seznámil zastupitele s finanční kalkulací projektu Čistá Jizera, a to souhrnně za všechny členské
obce i jednotlivě za Rokytnici nad Jizerou. V případě Rokytnice nad Jizerou je předpokládaná spoluúčast k dotaci 75 mil.
Kč, přičemž 30 mil. uhradí ze svého rozpočtu VHS Turnov a 45
mil. Kč by mělo zajistiti Město. Tato čísla jsou v tuto chvíli
odvážně nastavena a za rok to může vypadat úplně jinak, jedná se skutečně jen o předběžné výpočty.
Ing. Jína - má VHS Turnov nějakou představu o vývoji cen
vodného a stočného do roku 2015?
Ing. Hejduk uvedl, že na tuto věc má osobní názor takový,
že laciná gesta nejsou na místě a je třeba zdražovat. V tuto
chvíli každý rok stoupají náklady na elektrickou energii, na
mzdy a i na daně a poplatky státu. VHS tak musí pokrýt tato
navýšení a ještě musí zbýt peníze na investice do sítí. Snaží se
ovšem, aby nárůst cen nepřekročil průměrné navýšení u okol-

ních velkých měst. Pokud tedy rada svazku neurčí jinak, bude
nadále navrhovat roční nárůst cen o 5 – 7 %.
Ing. Matyáš - na pracovním jednání zazněla připomínka, že
Město Rokytnice nad Jizerou vstupovalo do VHS Turnov proto,
aby na akci Čistá Jizera již nemuselo nic doplácet a že je
to podvod na lidi. Nikdy nebylo řečeno, že akce Čistá Jizera
nebude Město nic stát. Kdyby odkanalizování zastavěné části
města mělo být zrealizováno pouze Městem, nyní by zastupitelé museli zajistit 75 mil. Kč a ne 45 mil. Kč. Takto rozsáhlou
akci by ani Město samo nezvládlo. Tím, že je Město členem
VHS Turnov, nemusí ani radikálně navyšovat vodné a stočné
a má vliv na jeho únosnou výši

2. Prodeje pozemků města
ZM schválilo prodej části ppč. 972 v k.ú. Rokytno v Krkonoších manželům Blance a Karlovi Havlíčkovým, Praha 4 za cenu
110, - Kč/m2.
ZM schválilo směnu ppč. 558 za část ppč. 72 v k.ú. Františkov v Krkonoších s panem Stanislavem Soukupem. Žadatel
před vlastní směnou pozemků zajistí na své náklady realizaci
nové trasy zpevněné komunikace a směna bude provedena až
po kolaudaci nové komunikace a jejím převedení Městu.
ZM schválilo směnu části pozemku ppč. 3266 (vlastník Město) za část ppč. 1634 a část ppč. 1636 (budoucí vlastník spol.
ZEMEX, s.r.o.) v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou s tím, že
související náklady uhradí ve výši 1/2 žadatel a ve výši 1/2
Město.

3. Centrální parkoviště v Horní Rokytnici
Komise pro řešení problematiky centrálních parkovišť v průběhu svých 5ti jednání shrnula veškeré možné údaje o stávající kapacitě parkovišť (údaje z kolaudačního rozhodnutí,
údaje vycházející z plochy parkovišť, údaje od provozovatele
parkovišť) a také se snažila popsat všechny hlavní negativa
současného stavu, a to jednak z pohledu města jako vlastníka
parkovišť, tak z pohledu návštěvníků města. Získané údaje
o kapacitě byly porovnány se stávající návštěvností areálu
s údaji o maximálních počtech návštěvníků, kteří se v areálu
Horní Domky přes den pohybují.
Porovnáním těchto údajů bylo zjištěno, že stávající kapacita parkovišť je po většinu dní zimní sezóny dostatečná a problémy nastávají pouze několik dní v sezóně. Tento fakt potvrdil jak dosavadní provozovatel parkovišť (Rotes s. r. o.), tak
provozovatel areálu Horní Domky (Spartak Rokytnice a. s.).
Komise doporučila řešit navýšení parkovací kapacity jednak
některými stavebními úpravami parkovišť, dále organizačními opatřeními (odbavovací systém, způsob parkování atd.),
ale především řešit navyšování parkovací kapacity v jiných
lokalitách v souladu s novým územním plánem města - (např.
v lokalitě u Modré hvězdy, v lokalitě Rybníčky ve Vilémově
atd.) a dopravu osob do areálu pak řešit speciálními linkami skibusů. Tuto variantu by dle vyjádření zástupce podpořil
i provozovatel areálu.
ZM pověřilo radu města vypsáním výběrového řízení na zpracovatele projektové studie řešící stavební úpravy a investice
do centrálních parkovišť a schválením rozpočtového opatření
v souvislosti s náklady na zpracování této studie.

–2–

4. Demolice objektu „skautské klubovny“
ZM schválilo provedení demolice objektu, který se nachází
na stpč. 687/1 a 687/2 v k.ú. Dolní Rokytnice, obec Rokytnice nad Jizerou a pověřuje úsek rozvoje města a investic
městského úřadu zajištěním této demolice.

5. Diskuse
Ing. Jína – město by mělo pokračovat v umísťování laviček
podél místních komunikací. Zejména u těch, které jsou užívány k vycházkových okruhům, např. komunikace přes Horní
Ves, statecká cesta, Letní a Zimní Strana.
Mgr. Nechanická - v Rokytnickém zpravodaji se objevil článek s fotografií o kácení stromů u kapličky. Neví sice, kdo ho
psal, ale s pisatelem souhlasí. Zajímal by ji důvod, proč byly
káceny zdravé stromy. Pan Kadavý uvedl, že přiložená fotografie stromu před kácením tam nebyla přiložena pisatelem,
ale Městem. Z fotografie je právě patrné, že stromy jsou
suché. V černobílém provedení to ale nemuselo tak vyniknout.
Ing. Matyáš doplnil, že strom byl ze 3/4 suchý a vyhnilý, před
kácením se k tomu vyjadřovala i odborná firma. V každém
případě jsou v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky na
nákup vzrostlého stromu pro náhradní výsadbu, čeká se
ale na období vegetačního klidu. Dále uvedl, že pokud jsou
stromy suché nebo jinak ohrožují bezpečnost okolí, bude se
vždy přiklánět k jejich pokácení, neboť pokud se něco stane,
bude odpovědnost na něm. Mgr. Eva Martínková uvedla, že
jméno a adresa pisatelky příspěvku je v redakci Rokytnického zpravodaje. Článek byl zařazen do rubriky „Máte slovo“.
Osobně se domnívá, že si pisatelka nezasloužila, aby byla
k jejímu článku umístěna pouze fotografie bez vysvětlujícího
textu z městského úřadu. Pan Kadavý přislíbil, že v příštím
Zpravodaji bude písemné vysvětlení důvodů pro kácení, aby
se celá věc ze strany úřadu vyjasnila.
Pan Novotný - jak chce město docílit, aby se objekty napojovaly na kanalizaci. Již nyní je celá řada objektů i v centru
města, kde kanalizace je, a napojeny nejsou.
Ing. Matyáš - obec jako taková má povinnost vybudovat
kanalizaci v zastavěné části obce do roku 2010. Co se týče
povolení s nakládáním s odpadními vodami, tak veškerá povolení končí 31.12.2007. To se týká veškerých septiků a čističek s přepadem. Vlastníci objektů tak musí do konce června
žádat o nová povolení. Pokud je v blízkosti kanalizační řad,
povolení nedostanou a budou nuceni se napojit. Pokud se v
jejich blízkosti kanalizace plánuje, dostanou omezené povolení jen do doby vybudování této sítě. Tuto agendu vyřizuje
Městský úřad v Jilemnici jako úřad s rozšířenou působnosti
a za nesplnění povinností hrozí vlastníkům objektů pokuty.

RM schválila pronájem pozemku ppč. 2437/2 v k. ú. Horní
Rokytnice nad Jizerou panu Pavlovi Lukešovi, Horní Rokytnice 292.
RM schválila pronájem části pozemku ppč. 2288/2 v k. ú.
Horní Rokytnice paní Evě Vedderové, Horní Rokytnice 355,
Rokytnice nad Jizerou.
RM schválila pronájem nebytových prostor v čp. 181
v Horní Rokytnici/ kulturní dům / o celkové výměře 34 m2
paní Miloslavě Brettové, Horní Rokytnice 446, Rokytnice
nad Jizerou, IČ: 66793131, za účelem provozování prodejny
levného výběrového textilu, a to za cenu 855, - Kč/m2/rok
a dále za podmínky sjednání jednoměsíční výpovědní lhůty.
RM pověřila úsek rozvoje města a investic předložením
nabídky na dodání radaru a zajištěním příslušného dopravního značení v rámci akce „Projekt zlepšení bezpečnosti
silniční dopravy v prostoru Dolního náměstí“.
RM schválila smlouvu o právu provést stavbu parkovací
plochy pro bytový dům č. 5 na ppč. 85/1 v k.ú. Dolní Rokytnice mezi Městem Rokytnice nad Jizerou a manželi Ing.
Danou Mečířovou a Ing. Václavem Mečířem, bytem U Jizerky 1322, 514 01 Jilemnice a pověřuje starostu města Ing.
Matyáše podpisem této smlouvy.
RM schválila poskytnutí následujících finančních příspěvků – grantů – z rozpočtu Města Rokytnice nad Jizerou v rámci
II. pololetí roku 2007:

Z jednání rady města
RM schválila navýšení nájemného za víceúčelový kabelový
rozvod o 57.000,-Kč bez DPH ročně s účinností od 1. 7. 2007
společnosti KATRO SERVIS, s. r. o., U Potoka 267, Semily
a pověřila starostu města sepsáním a podpisem dodatku č. 3.
k nájemní smlouvě uzavřené.10. prosince 2001, který bude
upravovat výši nájemného.
RM schválila pronájem pozemku ppč. 612 v k. ú. Horní Rokytnice o celkové výměře 564 m2 společnosti Spartak
Rokytnice, a. s. za účelem zřízení staveniště pro rekonstrukci
„Otočky Skibusu“ a zároveň pověřila starostu města podpisem nájemní smlouvy.
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Daniel Janata
8.000,-Kč Rokytnický pivní rej 2007
Myslivecké sdružení Hořec
5.000,- Kč na činnost – péče o zvěř
SDH Františkov 20.000,- Kč Dřevosochání
Soví vrch, o.s. 8.000,- Kč letní dětský tábor Mařenice
TJ Spartak – Lyžařský klub
2.000,- Kč Horský běh na Dvoračky

Druhou akcí financovanou ze stejného zdroje Ministerstva pro místní rozvoj je komunikace z Rokytna k Huťskému
Opravy a údržba místních komunikací tvoří v rozpočtu měs- vodopádu. Ve výběrovém řízení na dodavatele prací vybrala
ta každoročně největší položku. Pro letošek byla schválena rada města firmu COLAS CZ. Akce je ukončená, kvalita prací
částka 6, 3 milionu korun. Tato částka zahrnuje nejen vlast- a materiálu (úprava podloží asfaltobetonová vrstvená směs
ní pokládku asfaltových živičných směsí pracovníky drobných zakryté odvodňovací svodnice s pororoštem) je stejně jako
služeb nebo u akcí většího rozsahu externími dodavateli, ale v předchozím případě bezvadná. Na první pohled zarazí zhruba padesátimetrový neopravený úsek od hlavní silnice. V tomi náklady na zimní údržbu, instalaci a obnovu dopravního značení pořizování stavebně technické dokumentace, jako je to úseku proběhnou v budoucnu zemní práce při pokládce
například pořízení projektové dokumentace pro otočku skibu- splaškové kanalizace (akce „Čistá Jizera“) a komunikace bude
su a také náklady na výkup částí přilehlých pozemků dotče- definitivně opravena v souvislosti s těmito pracemi. Finanční
pomoc ministerstva pro místní rozvoj byla v obou případech
ných stavbou.
naprosto zásadní (90 % celkem 2.843 tis. Kč) pro úspěšné splnění záměru. Pokud by
V červnu a červenměsto mělo tyto akce
ci proběhlo souběžně
financovat z vlastních
několik akcí. Do začátku
prostředků, byli bychom
letní sezóny a spuštění
pravděpodobně odsouletního provozu lanovky
zeni k věčnému zalepozajistilo město s finančvání děr.
ní spoluúčastí Spartaku
Plánovanou
letošní
Rokytnice a Správou
akcí byla i oprava mostKRNAPu opravu stavbou
ku „U Řezáčů“, kterou
poničené komunikace od
získala jako zakázku
konečné stanice lanové
firma H&H pana Halíře.
dráhy k Ručičkám. Úsek
V souvislosti s opravou
od lanovky ke hranici
rozpadlých čel mostu
Národního parku (tato
provedla firma i rozhranice je zároveň hranišíření výjezdu z mostcí katastru obce – pokraOprava komunikace k Huťskému vodopádu
ku v zatáčce směrem
čování cesty k Ručičkám
k redukční stanici plyje již v katastru Harrachova a vlastníkem komunikace je Správa KRNAPu) financoval novodu a v úseku od polesí Správy KRNAPu byl firmou COLAS
Spartak spolu s městem zbývající úsek financoval KRNAP. Na CZ položený nový koberec na vozovku včetně přejezdu přes
dodavatele proběhlo jedno společné výběrové řízení. Smlouvy most. Souvislá oprava finišerem proběhla také na úseku komubyly uzavřeny odděleně městem a Správou KRNAP s vítězem nikace nad rozvodnou VČE do Vilémova v délce cca 100 m.
soutěže firmou LTM Vrchlabí. Předání díla i spuštění letního
V úseku od kulturního domu směrem do Horní Vsi budou
provozu lanovky proběhlo v souběhu, kvalita předaného díla
je na špičkové úrovni. Doporučuji každému čtenáři těchto zahájeny práce na opravě povrchu koncem prázdnin nebo
řádků výlet lanovkou a při cestě k Ručičkám si kromě krás v září. Probíhající práce na kanalizačním sběrači a souvisepřírody všimnout i toho, kolik práce je skryto v nenápadně jících vynucených činnostech (přeložky plynu, elektro, vodovypadající komunikaci (trubní propustky a jejich obložení čel vodu, přípojky k objektům apod.) a vybudování oddělené
kamenem měnící se příčný sklon svodnice výhybny pro vozidla dešťové kanalizace v tomto úseku patří k těm nejsložitějším
stavbám, které město spolu s Vodohospodářským sdružením
apod.). Záruka na dílo je 36 měsíců.
Turnov v Rokytnici kdy řešily.U této akce prosíme veřejnost
Stejná firma provádí v současnosti opravu části komunikace o pochopení a akceptování nepříjemných omezení spojených
na Dvoračky v úseku nad rozcestím ke Švadlence až ke Dvo- s postupem výstavby.
Kromě popsaných činností probíhají průběžně práce na
račkám. Na tuto akci získalo město dotaci Ministerstva pro
místní rozvoj jako přísně účelově vázanou dotaci na odstra- opravách místních komunikací pracovníky drobných služeb.
nění škod po přívalových deštích v srpnu loňského roku. Proč
Ing.Tomislav Procházka
právě a jenom tenhle úsek město opravuje, když je potřeba
opravit komunikaci celou od „Tajchů“ až na Dvoračky, je dáno
několika požadavky ministerstva, které platí obecně v celé
Česko - polská spolupráce města Rokytnirepublice:
ce nad Jizerou s městem Wojcieszów
1) Dotaci lze použít výhradně na komunikace poškozené přívalovými dešti v roce 2006.
Od letošního jara se rozjíždí vzájemné partnerství s polským
2) Žadatel (město) musí být jediným vlastníkem stavby městem Wojcieszow. Spolupráce vznikla na základě nabídky,
i pozemku.
kterou město Rokytnice nad Jizerou obdrželo ze strany polMěsto je vlastníkem opravované části, ale není vlastní- ského města Wojcieszow dne 12.3.2007. Hlavním smyslem
kem níže položeného úseku komunikace od chaty Světlanky a cílem je možnost čerpání finančních prostředků z Operačník rozcestí ke Švadlence. Tento úsek vlastní Správa KRNAP a ta ho programu přeshraniční spolupráce na společné projekty.
o dotaci žádat nemohla, protože dotace Ministerstva pro místDne 20.3.2007 se v Rokytnici nad Jizerou uskutečnila první rozvoj se vztahovala pouze na obce a města. Úsek komu- ní společná schůzka, při které si zástupci nejprve obě města
nikace pod Světlankou až do údolí sice město vlastní, ale ten představili a dále prodiskutovali možnosti spolupráce a plázase nebyl přívalovými dešti prokazatelně poškozený a vlastní nované projekty obou měst. Při jednání se obě strany shodly,
zdroje v plné výši na opravu tohoto úseku město nemá.
že obě města mají řadu velmi podobných záměrů, v rámci

Opravy místních komunikací v roce 2007

kterých by bylo vhodné spolupráci navázat. Jedná se napří–4–

klad o rekonstrukci komunikací, rekonstrukci kulturního domu
a zřízení informačního centra, rekonstrukci hasičské zbrojnice a další. Na tyto projekty by bylo možné společně čerpat
finanční prostředky z Operačního programu přeshraniční spolupráce.
Další jednání se konalo dne 18.5.2007 v polském Wojcieszowě. Z předešlého jednání se ukázalo, že jako nejpřipravenější je rekonstrukce hasičské zbrojnice v obou městech, kdy
obě strany mají nebo si nechávají zpracovávat projekty na
rekonstrukci hasičské zbrojnice (v Rokytnici n.J. by se jednalo o snížení podlah garážových stání o 50 cm včetně náhrady garážových vrat za sekční vrata a rekonstrukce vnitřních
rozvodů studené a teplé vody sociálních zařízení, umýváren
a bytů hasičů, náročnost projektu 2,5 mil. Kč, ve Wojcieszowě by se pak jednalo o rekonstrukci střechy objektu hasičské
zbrojnice a rekonstrukce podkroví při celkových nákladech
ve výši cca 50.000,- Zl.) Členové polského hasičského sboru
nám ukázali hasičskou zbrojnici, veškeré vybavení a techniku,
sdělili, jakým způsobem funguje místní hasičský sbor, jakým
způsobem jsou financováni a informovali o dalších jejich
záměrech.
Poslední společná schůzka představitelů obou měst se uskutečnila v polském Wojciezsově dne 20.7.2007. Na tomto jednání byly řešeny již konkrétnější obrysy společné spolupráce
a vyčleněny vzájemné role. Lead partnerem projektu a tedy
i žadatelem o dotaci se stala Rokytnice nad Jizerou, byl jmenován šestičlenný realizační tým složený ze 3 zástupců Rokytnice a 3 zástupců Wojciezsova a na závěr byla podepsána
smlouva o spolupráci.
Dalším tématem poslední schůzky bylo projednání dalších projektových záměrů, např.oprava komunikací a jejich
možnosti využití pro in-line bruslaře a cyklisty, modernizace
a výstavba nové kanalizace.
Mgr. Denisa Hančová

Závěrečný účet města Rokytnice nad Jizerou
za rok 2006
V souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.
o obcích § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání ve finančním výboru
byl dne 25. 6. 2007 předložen zastupitelstvu města závěrečný
účet města Rokytnice nad Jizerou za rok 2006. Součástí závěrečného účtu byly přehledy o příjmech, výdajích a financování města (rozvaha výkaz zisku a ztrát a výkaz FIN 2-12 M
k 31.12.2006) a hospodaření příspěvkových organizací, jejichž
zřizovatelem je město Rokytnice nad Jizerou.
K závěrečnému účtu za rok 2006 byla rovněž přiložena zpráva o přezkoumání hospodaření města Rokytnice nad Jizerou za
rok 2006 které bylo provedeno Ing. Janou Uhlířovou – C.P.A.
Audit spol. s r.o.
Z předložené zprávy vyplynul tento návrh usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města
Rokytnice nad Jizerou za rok 2006 a souhlasí s celoročním
hospodařením města Rokytnice nad Jizerou za rok 2006, a to
bez výhrad.

Hospodaření města Rokytnice nad Jizerou za rok 2006
Rozpočet města za rok 2006 byl upraven celkem 13 rozpočtovými opatřeními, která ve větší míře vycházela z nutnosti čerpat rozpočet s ohledem na narůstající ceny energií,
pohonných hmot apod. Také byly v rozpočtových opatřeních
zapracovány přijaté dotace od Krajského úřadu Libereckého
kraje.

Daňové příjmy tř. 1 . .
Nedaňové příjmy tř. 2 .
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Dotace tř. 4. . . . . .
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29.447 tis. Kč
. 6.906 tis. Kč
. 8.380 tis. Kč
108.545 tis. Kč

Výdaje běžné tř. 5. . . . . . . . . . . 147.101 tis. Kč
Kapitálové výdaje tř. 6. . . . . . . . . . 5.809 tis. Kč
Financování tř. 8 . . . . . . . . . . . . - 367 tis. Kč
Závazky města vůči Komerční bance a.s. ke 31. 12. 2006
činily celkem 21.414.899 Kč. Tato částka se skládá ze tří
úvěrů:
1.Přeúvěrování ČKA. . . . . . . .zůstatek Kč 18.765.000,2.Odkoupení pozemku . . . . . . zůstatek Kč
649.899,3.Úvěr na úhradu závazku vůči Capital
Consulting s.r.o. . . . . . . . . .zůstatek Kč 2.000.000,Úvěrová smlouva na odkoupení pozemku a na úhradu závazku vůči firmě Capital Consulting s.r.o.byly uzavřeny v roce
2006, zbývající úvěry byly uzavřeny již v roce předchozím.
Město Rokytnice nad Jizerou také uzavřelo smlouvu o úvěru
na zakoupení služebního vozidla Škoda Fabia Combi 1, 2 v celkové výši Kč 154.056,-.
Zůstatek ke 31. 12. 2006 činil Kč 137.388, 81
Podíl pohledávek na rozpočtu města . . . . . . 37, 46 %
(v hodnotě ukazatele je zahrnuta pohledávka z titulu
prodeje lanové dráhy za společností Spartak a.s. ve výši Kč
18.795.000,- splatná podle kupní smlouvy)
Podíl závazků na rozpočtu města . . . . . . . . 2, 73 %
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 13 %
Konečné stavy účtů města Rokytnice nad Jizerou:
ZBÚ 231 . . . . . . . . . . . . . . Kč 4.065, 805, 04,Sociální fond 236/10 . . . . . . . . . . Kč 58.034, 082,Přijaté dotace za rok 2006
Dávky sociální péče (UZ 98072) . . . . . . Kč 8.100.000,(vratka v roce 2007 - 211.852,- Kč)
Dotace od úřadu práce (UZ 13101) . . . . .Kč 154.722,Dotace za kompenzaci ztrát obcím
KRNAP (UZ 15291) . . . . . . . . . . . . . Kč 83.695,Dotace na rozvoj CR (UZ 17453) . . . . Kč 1.319.189, 50
Investiční dotace na rozvoj CR (UZ 17778) . . Kč 80.000,Účelová dotace Volby
do Parlamentu (UZ 98071) . . . . . . . . . Kč 80.000,(vratka v roce 2007 . . . . 44.910 Kč)
Podnikatelská činnost
Město Rokytnice nad Jizerou neprovozuje žádnou podnikatelskou činnost. Podnikatelská činnost byla zrušena již v roce
2005.
Příspěvkové organizace
Město Rokytnice nad Jizerou je zřizovatelem 5 příspěvkových organizací s následujícími výsledky hospodaření za
rok 2006:
Základní škola Dolní Rokytnice 172, Rokytnice nad Jiz.
– hlavní činnost . . . . . . . . . . . . 123.427, 52 Kč
– hospodářská činnost . . . . . . . . . -10.229, 93 Kč
Základní škola praktická a Základní škola speciální Dolní
Rokytnice 172, Rokytnice nad Jizerou
– hlavní činnost . . . . . . . . . . . . . 49.240, 68 Kč
– vedlejší činnosti . . . . . . . . . . . . . . 2.947 Kč
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Mateřská škola Horní Rokytnice 555, Rokytnice nad Jiz.
- hlavní činnost . . . . . . . . . . . .-5.140, 09 Kč
– hospodářská činnosti . . . . . . . . 18.709, 44 Kč
Mateřská škola Dolní Rokytnice 210, Rokytnice nad Jiz.
– hlavní činnost . . . . . . . . . . . . 13.265, 47 Kč
– hospodářská činnost . . . . . . . . . 14.683, 65 Kč
DDM Pod střechou Horní Rokytnice 467, Rokytnice
nad Jiz.
- hlavní činnost . . . . . . . . . . . . . 35.331 Kč
Sociální fond
Město Rokytnice nad Jizerou vede na základě Statutu
sociálního fondu sociální fond. Tímto Statutem se řídí hospodaření sociálního fondu.
- Celkový příjem včetně příspěvku zaměstnavatele
činil 274.920, 12 Kč.
- Celkové výdaje sociálního fondu činily 216.885, 30 Kč.
- Konečný zůstatek sociálního fondu ke 31. 12. 2006
byl 58.034, 82 Kč.
Krkonoše – svazek měst a obcí (DSO)
Město Rokytnice nad Jizerou je členem dobrovolného
svazku obcí „Krkonoše – svazek měst a obcí“ a v roce 2006
činil členský příspěvek do tohoto DSO celkem 9.897,- Kč.
Vodohospodářské sdružení Turnov
Město Rokytnice nad Jizerou přistoupilo 1.1.2005 do dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov za
účelem zajišťování komplexního provozu vodohospodářského majetku a zabezpečení koncepčního rozvoje vodohospodářské infrastruktury na správním území smluvních
stran. Město Rokytnice nad Jizerou poskytlo tomuto DSO
ze svého rozpočtu roku 2006 neinvestiční dotaci v celkové
výši 700.000,- Kč.

pro období 9. 12. 2007 – 13. 12. 2008. Návrhy těchto jízdních řádů je možno zhlédnout na www.doprava.kraj-lbc.
cz v sekci úřední deska. Pro lepší orientaci je zde umístěna i tabulka obsahující všechny došlé připomínky a způsob
jejich řešení.
Případné připomínky ke zveřejněným návrhům jízdních řádů a další podněty lze zaslat Krajskému úřadu Libereckého kraje odboru dopravy písemně nebo elektronickou
poštou na e-mail doprava@kraj-lbc.cz. Připomínky doručené do 31. 8. 2007 bude zpracovatel projednávat v rámci
přípravy jízdních řádů 2007/2008. Později doručené připomínky budou projednány k dalším změnám jízdních řádů.
Připomínky lze předat i na Městském úřadě v Rokytnici nad
Jizerou tajemnici úřadu Martině Šubrtové tel. 481549319.
Zde rovněž prosíme o doručení nejpozději do 31. 8. 2007.

Splatnost místních poplatků
Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
a místní poplatek z ubytovací kapacity
Ubytovatel je povinen přiznat poplatkovou povinnost
doručením vyplněného tiskopisu (dle přílohy č.2 k obecně závazné vyhlášce) dále předložením evidenční knihy a
zaplacením vypočítaného poplatku správci poplatku a to 2
x ročně za uplynulé období ve kterém poplatková povinnost
vznikla vždy nejpozději do 30. dubna a 31. října.
V případě nulové hodnoty oznámí tuto skutečnost předložením evidenční knihy, kde bude tato skutečnost správcem poplatku zaznamenána a potvrzena.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování sběru přepravy třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů
Ten, kdo využil možnost rozložení tohoto poplatku za
odpad do dvou splátek, má povinnost doplatit druhou část
místního poplatku nejpozději do 30. 9. 2007.

Připomínky k jízdním řádům veřejné linkové autobusové dopravy a k železničním
jízdním řádům
V současné době jsou již zpracovány návrhy jízdních řádů

SOS bojuje proti diskriminaci
Tisková zpráva SOS ze dne 2. července 2007
Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) společně s nevládní
organizací Iuridicum Remedium zprovoznily v těchto dnech
speciální telefonickou linku, na které mohou potenciální
poškození sdělovat své zkušenosti s diskriminací. Jednotlivé
případy budou dále analyzovány v rámci společného projektu
obou subjektů s názvem Co je a není diskriminace.
Diskriminace představuje vážný zásah do osobnostních práv
a rozumíme jí jednání, kdy se s různými subjekty, které se
nacházejí ve stejné nebo srovnatelné situaci, zachází rozdílným způsobem, aniž by existovaly objektivní a rozumné důvody pro rozdílný přístup, a pokud se tímto jednáním nesleduje
legitimní cíl nebo pokud nejsou použité prostředky sledovanému cíli přiměřené. Důvodem pro vznik tohoto projektu byla
snaha zapojit se do řešení alarmující situace v oblasti antidiskriminační legislativy v České republice a podpořit tak přijetí
komplexní právní normy, tj. antidiskriminačního zákona. Ten
by právně zastřešoval stávající legislativní úpravu, která je

obsahově nedostatečná a navíc roztříštěná do několika zákonů. Podle vyjádření několika odborníků na tuto problematiku je velice obtížné se v současné právní úpravě zorientovat
i pro ně samé, natož pro laickou veřejnost. Lidé mnohdy neví,
že určité jednání je vlastně diskriminační, ani jakými způsoby
se proti němu bránit.
„Když zavoláte na telefonní číslo 222 762 222, můžete
nám sdělit své zkušenosti s diskriminačním jednáním, se kterým jste se setkali, a také se zde můžete dozvědět konkrétní způsoby, jak se proti němu bránit, “ říká koordinátorka
projektu Jana Pospíšilová. Volat na tuto linku mohou lidé
např. kvůli účtování dvojích cen, ocitnutí se na černé listině
spotřebitelů, kteří uplatnili právo z odpovědnosti za vady, či
zdravotně postižení, kteří se cítí být diskriminováni při poskytování zboží a služeb apod.
Kromě poradenské „horké linky“ chce SOS a Iuridicum
Remedium monitorovat současnou situaci v oblasti diskrimi-
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načních praktik, poskytovat právní poradenství a právní cestou řešit vybrané případy diskriminace typické pro ČR. „Pro
širokou veřejnost (podnikatele, spotřebitele či zaměstnance
živnostenských úřadů) jsme dále připravili vzdělávací aktivity,
jejichž prostřednictvím chceme obšírněji informovat o diskriminační problematice a způsobech řešení. Více se o seminářích a e-learningových programech dozvíte na internetových
stránkách SOS a IuRe, “ dodává Pospíšilová.
Podnikatelé budou mít také možnost přistoupit k tzv. Kodexu nediskriminujícího podnikatele, a tím tak vyjádřit svou vůli
a ochotu nepodílet se v rámci své podnikatelské činnosti na
diskriminačních praktikách, o čemž bude veřejnost informovat „antidiskriminační nálepka“, která vznikne v rámci tohoto
projektu.

Ze zkušeností z poraden SOS je zřejmé, že se spotřebitelé s diskriminačním jednáním setkávají a nejsou to případy
ojedinělé. Mezi nejčastější formy takového nepřijatelného
chování patří účtování vyšších cen cizincům, účtování dvojích cen pro ženy a muže u vybraných typů služeb, odmítání
podnikatelů poskytovat některé zboží a služby určitým skupinám obyvatelstva nebo odmítání pouštět rodiče do obchodu
s kočárkem.
Kontakty:
Sdružení obrany spotřebitelů (SOS), tel. 224 239 940,
fax: 224 239 941, www.spotrebitele.info
Petra Vaňková, public relations, vankova@spotrebitele.info
Jana Pospíšilová, koordinátorka projektu,
pospisilova@spotrebitele.info

Nová naučná a tématická stezka v Rokytnici nad Jizerou
Možná si již mnozí z Vás všimli ve svém okolí nových značek
a nových informačních panelů popisujících různé zajímavosti.
Jedná se o 2 nové stezky – naučná a tématická stezka, jejichž
realizátorem je Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou.
Stezky se realizují v rámci projektu „Rokytnice po celý
rok“, na který Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu získalo
dotaci ze Společného regionálního operačního programu České republiky na léta 2004 – 2006, 3. kolo výzvy 4.1.2 Podpora
služeb cestovního ruchu pro veřejný sektor.
Naučná stezka „Okolo Rokytnice“
Začátek i konec této stezky je na Dolním náměstí (možnost
napojení kdekoliv po trase), délka celého okruhu je 11 km a je
označen zelenou značkou. Jedná se o nenáročný okruh určený
pro pěší i cyklisty, ale i třeba maminky s kočárky. Na celkem
12 zastaveních se dozvíte informace o historii Rokytnice nad
Jizerou, přírodních krásách i kulturních zajímavostech.
Tématická stezka „Pašerácká stezka“
Pašerácká stezka začíná v zatáčce u „Řezáčů“ a pokračuje
po Kostelní cestě až na rozcestí Studenov – Kostelní cesta.
Stezka je 1, 3 km dlouhá a je označena žlutou značkou. Na
celkem 4 zastaveních se dozvíte spoustu zajímavých informací o historii pašování v Krkonoších a také o samotných pašerácích, kteří byli ve své době mezi krkonošským lidem velmi
oblíbení.
Ke stezkám byl vydán i jednoduchý propagační materiál,
který je možno obdržet v informačním centru. Tento projekt
je spolufinancován Evropskou unií.

1. Investor, který chtěl vybudovat na místě bývalého skladu u Kroupů areál s apartmánovými byty, bazénem, atd.
od svého záměru odstoupil. Jaký program pro tuto lokalitu
navrhuje nový územní plán? Vzhledem ke strategické poloze tohoto místa se původně uvažovalo o velkoprodejně.
V prvé řadě je třeba upřesnit, že na přestavbu skladu bývalého ZZN je vydáno platné stavební povolení. Za druhé nám
nebylo ani vlastníkem ani investorem oficiálně oznámeno, že
od svého záměru ustoupil.
Nový Územní plán města v podstatě respektuje vydané stavební povolení. Uvedený areál se nachází ve smíšené centrální ploše, která je určena pro umístění rozmanitých obslužných činností místního až regionálního významu promíšených
s trvalým bydlením městského typu.

2. Na veřejném zasedání 25. 6. 07 sdělil Ing.Hejduk,
ředitel VHS Turnov, že soukromé kanalizační přípojky VHS
řeší tak, že VHS na své náklady umístí šachtu a dovede část
přípojky až na hranici pozemku vlastníka připojovaného
objektu. S vlastníky je následně jednáno o napojení se na
kanalizaci s tím, že uhradí VHS náklady již vynaložené na
jeho přípojku.
Co tedy vlastník objektu bude platit – jen tu část přípojky, která vede po jeho pozemku, nebo i náklady na přípojku k jeho pozemku přivedenou? Bude mít možnost majitel
pozemku vykonat tyto práce svépomocí?

Jaroslav Nechanický, (zástupce vedoucí stavebního úřadu)
–7–

Předpoklad ﬁnancování kanalizačních
přípojek při akci: „Čistá Jizera – dostavba
kanalizace v aglomeraci Rokytnice nad
Jizerou“
Základní informace:
Vodohospodářské sdružení Turnov (dále jen VHS Turnov)
připravuje projekt Čistá Jizera, který zahrnuje odkanalizování 5 měst bývalého semilského okresu včetně Rokytnice
nad Jizerou dle legislativy a platných směrnic EU. Na podzim
2007 bude podána žádost o poskytnutí dotace z fondů EU, do
Operačního programu Životní prostředí. Po kladném vyřízení
žádosti o dotaci bude následovat výběrové řízení na dodavatele stavby kanalizace, předpoklad výstavby splaškové kanalizace je v roce 2009 – 10.
Součástí projektové dokumentace jsou kanalizační přípojky. Dotační titul přispívá na projektovou dokumentaci kanalizačních přípojek a na realizaci tzv. „veřejné části kanalizační přípojky“, což je část kanalizační přípojky umístěné ve
veřejném prostranství - v komunikaci (od napojení na hlavním
řadu až cca 1 m za hranici komunikace). V případě, že bude
napojovací místo kanalizační přípojky na řad mimo komunikaci, předpokládáme veřejnou část cca 3m. Veřejná část kanalizační přípojky zahrnuje i náklady na 1 ks domovní revizní
šachty DN 400.
Investorem kanalizačních řadů včetně veřejných částí přípojek bude VHS Turnov. Na akci předpokládáme zhruba 50%
dotace, zbylou část nákladů na kanalizační řady budou tvořit
vlastní zdroje VHS Turnov a dotčených členů dobrovolného
svazku obcí.

o příspěvku. Po úhradě příspěvku uzavře vlastník připojované nemovitosti s provozovatelem kanalizace, tj. Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s. Teplice (provoz Turnov), smlouvu
na odvádění odpadních vod (tzv. stočné).
Zbylou část kanalizační přípojky (tzv. domovní část) bude
vlastník připojovaného objektu pořizovat na své náklady. Tuto
část je možné provést svépomocí, případně oslovit dodavatelskou stavební firmu (bude možno využít firmu, která bude
realizovat řady včetně veřejných částí přípojek, vybranou ve
výběrovém řízení). Před záhozem přípojky bude nutné přizvat
ke kontrole napojení a zásypů přípojky zástupce provozní společnosti.
Ing. Petr Matyáš a zástupci VHS Turnov

Očkování psů proti vzteklině
v sobotu 1. 9. 2007
U Kroupů
9.10 – 9.20 h.
Dolní náměstí (před radnicí) 9.30 – 9.40 h.
U hotelu Modrá hvězda 9.50 – 10.00h.
Tuto službu zajišťuje MVDr. František Kaván, Poniklá.

Z důvodu malého zájmu NEBUDE pan Kaván
zajíždět do Vilémova a do Františkova.
Občané Vilémova mohou ale využít možnost očkování v Pasekách nad Jizerou, kde
proběhne rovněž 1. 9. 2007 v následujících
časech:
U obecního úřadu
8.30 – 8.40 h.
U papírny spol. EMBA
8.50 – 9.00 h.

Na veřejných částech kanalizačních přípojek se budou
podílet vlastníci napojovaných objektů formou příspěvku VHS
Turnov ve výši nákladů mimo dotační prostředky (předpoklad cca 50 % nákladů veřejné části přípojky). Před realizací
budou uzavírány s vlastníky připojovaných objektů smlouvy

Anketa
Turisté, které jsem oslovila, byli většinou chalupáři, kteří se do Rokytnice vrací každé léto, nebo jednodenní výletníci a v menší míře hosté ubytovaní v privátech.
Položila jsem všem stejné otázky:
1.Změnila se Rokytnice za poslední roky k lepšímu?
2.Jak jste spokojeni s nabídkou služeb?
3.Co v Rokytnici postrádáte?
4.Vidíte Rokytnici jako fungující rekreační středisko?
Odpovědi by se daly shrnout do dvou kapitol, a to pozitiva
a negativa našeho pobytu v Rokytnici nad Jizerou.
1.Pozitiva:
- v Rokytnici máme blíž k přírodě, má krásné okolí
- velký výběr turistických vycházek – dobře značené trasy
- cyklotrasy a propojení Krkonoš cyklobusem
- nová lanová dráha Horní Domky
- možnost posezení a občerstvení v předzahrádkách na Dolním náměstí
- upravené okolí většiny rodinných domů a rekreačních chalup
- velká nabídka kvalitního zboží ve sportovních prodejnách
- půjčovny kol
- motokáry u Starého mlýna
- koloběžky v areálu Modrá hvězda
- letní akce Dřevosochání a Pivní rej

2.Negativa:
- lanová dráha na Lysou horu v létě mimo provoz
- zchátralé továrny a mnoho neupravených míst kolem hlavní
silnice
- málo odpočinkových míst pro turisty – lavičky, stolky, atd.
- chybí sportovně zábavné centrum – koupaliště, minigolf,
bobová dráha, zábavný park pro děti, případně i golfové
hřiště
- nepochopitelná změna fungující Pivnice s předzahrádkou
v půjčovnu lyží na Horním náměstí – Horní náměstí v nabídce služeb bylo hodnoceno nejhůře
- nedostatek menších kaváren, občerstvení, předzahrádek
- špatná situace v zásobování – měla by vzniknout konkurenční velkoprodejna potravin včetně masa a uzenin
- dlouhé fronty u často jen jediné otevřené pokladny v prodejně Tesco
- placení parkovného při nákupu v prodejně Tesco
Na první pohled se zdá, že výsledek ankety je 50:50.Ale
pokud chce Rokytnice i v létě konkurovat ostatním rekreačním střediskům v Krkonoších, je těch negativ stále mnoho.
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Eva Martínková

Reakce na článek M.H. uveřejněný v minulém čísle Rokytnického zpravodaje v rubrice
„Máte slovo.“
V průběhu veřejného jednání zastupitelstva města dne
25.6. bylo Město vyzváno k reakci na článek podepsaný M.H.
uveřejněný v minulém čísle Rokytnického zpravodaje v rubrice „Máte slovo“, konkrétně na jeho část týkající se pokácení
dvou vzrostlých stromů v blízkosti kapličky nad Horním Koutem.
Autorka tohoto článku v něm vyjadřuje svůj názor na zdraví
a stav těchto pokácených stromů a ptá se, jak a proč mohl
zmizet zdravý strom. Rád bych touto cestou každého ujistil, že oba stromy byly pokáceny na základě řádně vydaného
povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Důvodem pro
pokácení těchto stromů byl fakt, že oba stromy byly téměř

z poloviny uschlé a z jejich koruny trčely suché, několik set
kilogramů těžké větve, které by při pádu mohly vážně zranit
či dokonce usmrtit kolemjdoucí. Pouhým prořezem by byla
celistvost koruny stromů natolik narušena, že by byl výsledek
mnohem zrůdnější (mám-li použít stejná slova jako autorka
článku) než v případě pokácení obou stromů.
Na závěr tohoto příspěvku bych ještě rád uvedl, že v této
lokalitě se samozřejmě počítá s náhradní výsadbou.
Petr Kadavý, místostarosta města

Rozpis stomatologických pohotovostních služeb v Jilemnici
SRPEN 2007
11. –12. 8.
18. – 19. 8.
25. – 26. 8.

PROVOZNÍ DOBA: sobota, neděle, svátky 8.00 – 11.30 hodin
MUDr. Irena Štilcová, Pošepného 263, Jilemnice
MUDr. Marie Folprechtová, Horní 164, Rokytnice nad Jizerou
MUDr. Jana Hrbková, Jablonec nad Jizerou 321

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

Druhé pololetí v Mateřské škole v Horní Rokytnici
Druhé pololetí jsme vyplnili zimními radovánkami. Po
lyžařském výcviku jsme, pokud letošní zima dovolila, jezdili
na svahu u MŠ na ježdících. Jelikož byla zima opravdu skoupá na sníh, neuskutečnili jsme tradiční ježdíkiádu.
Když k nám přišlo jarní počasí o něco dříve, náplní naší
činnosti s dětmi byla jarní výzdoba školky a výroba dárečků
pro rodiče k Velikonocům. Jarní počasí nás několikrát vylákalo na rekreační vycházky do vzdálenějšího okolí mateřské
školy. Byli jsme se podívat u nové lanovky, na malá jehňátka
a kůzlátka u pana Udatného. V dubnu jsme měli ve školce aprílový týden. Každý den měl svoji barvu, které jsme
podřídili obsah činností během dne. A to oblečení, vypravování, písničky, pohádky a básničky. Využili jsme nabídku
DDM a navštívili jsme keramickou dílnu, kde si děti mohly
vytvořit keramické sluníčko.
Květen jsme zahájili přípravou dárečků pro maminky
a nácvikem programu na besídku. Předškolní děti navštívily
16. 5. 2007 sklárnu v Harrachově, kde se seznámily s provozem a výrobou skla.
První červnový den byl v mateřské škole věnován svátku dětí. Děti na zahrádce soutěžily v různých soutěžích, za
které byly odměněny pytlíkem sladkostí.
Během roku jsme navštěvovali divadla, koncerty. Do školky za dětmi přijel kouzelník. Konec školního roku je plný
výletů a různých akcí. Prvním výletem byla návštěva Šťastné země v Radvánovicích u Turnova. Tady děti v programu
„Zachraňte princeznu“ řešením různých úkolů vysvobozovaly princeznu ze spárů draka. Za odměnu jim byla volná
zábava na mnoha průlezkách, nové velké trampolíně, kde
se děti dostatečně vyřádily.
V pátek 8. 6. 2007 jsme ráno vyšli na dvoudenní výlet na

Dvoračky. První výstup na Lovčenku byl pro děti jednoduchý
a odměnou všem byl výborný oběd a sladká odměna v podobě zmrzlinového poháru. Další výstup nám malinko zapršelo, ale Dvoračky jsme zdolali. Po večeři se děti ubytovaly
a večer nás čekal ještě táborák a opékání buřtů. V postýlkách po pohádce se usínalo moc hezky. Ráno po snídani
jsme si zabalili a šli k Rokytnici. Na závěr nás čekala dobrá
zmrzlina v cukrárně u Pavlíčků.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat manželům Schinerových a manželům Hruškovým za to, že nám umožnili tento
krásný výlet. Moc se všem líbil.
Dalším výletem byla návštěva ZOO ve Dvoře Králové. Tady
jsme se zúčastnili programu „Kontaktní zvířata“. Děti se
seznámily s několika zvířátky, na které si mohly i sáhnout.
Jedno červnové dopoledne předškolní děti navštívily
1. třídu ZŠ Horní, aby viděly, co se děti za školní rok všechno
naučily. Také jsme využili nabídku rokytnických hasičů a šli
se podívat do Hasičské zbrojnice, kde si děti mohly prohlédnout hasičská auta a poznat, co práce hasičů obnáší.
Úplným koncem školního roku bylo rozloučení s předškoláky. Děti byly hravou formou přezkoušeny z některých
dovedností, které jsme během celého školního roku procvičovali. Předškolní maturitou prošlo 10 předškoláčků, kteří
byli ošerpováni, odměněni vysvědčením a knihou na památku. Oslava byla veselá.
Všem dětem i rodičům přejeme krásné prázdniny!
kolektiv učitelek
V novém školním roce 2007/2008 budeme pracovat podle nových plánů, které vycházejí z Rámcového programu
výchovné práce pro předškolní děti. Tyto plány máme tématicky rozděleny podle ročních období a tradic během roku.
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Činnost mateřské školy rozšíříme:
- o plavecký výcvik,
- o lyžařský výcvik, lyžování,
- o ekologickou výchovu, kde se s dětmi zúčastníme činnosti
v projektu MRKVIČKA,
- o anglický jazyk, postupně se budeme seznamovat s jiným
jazykem formou básniček, písniček,
- o hru na zobcovou flétnu,
- o pravidelné návštěvy keramické dílny DDM,
- o jógu.

Nový školní rok zahájíme v novém kolektivu učitelek.
Paní učitelka Jaruška Šmiková odchází do důchodu. Chtěli bychom jí i touto cestou poděkovat za celoživotní práci
s dětmi, kterou u nás na mateřské škole vykonávala. Popřát,
aby si odpočinku užila ve zdraví a životní pohodě.
Děkujeme.
Kolektiv Mateřské školy v Horní Rokytnici nad Jizerou.

Mateřská škola Dolní Rokytnice nad Jizerou
Malé ohlédnutí za koncem školního roku
2006 -2007
Konec školního roku je v naší MŠ spojen s řadou příjemných a veselých událostí. Jednou z nich je letní karneval na zahradě. I když je to
tradiční setkání dětí, rodičů
a všech příznivců naší MŠ,
vždy se snažíme přijít s něčím

novým. Letošním zpestřením byla velká trampolína zapůjčená panem Ivo Hrbkem.
Počasí nám přálo, paní kuchařka Líba napekla své pověstné rolády a věnečky. Karnevalový stánek nabízel plno
našich výrobků z keramiky, korálků..., vzduchem se linula
vůně upečených buřtů a kapela Naboso podtrhla příjemnou
atmosféru letního odpoledne.
Program obohatila vystoupení:
- dětský aerobic - Vodněny (nejstarší oddělení z Dráčků) se
svou ranní rozcvičkou,
- country tance z DDM pod vedením p.uč. E. Doubkové,
- mažoretky z DDM pod vedením Mgr.H. Hájkové.

Blížící se prázdniny oznamují konec školního roku a ten s sebou přináší loučení
s předškoláky.
Letos odchází z naší mateřské školy do ZŠ 21 dětí. Zakončení docházky do MŠ proběhlo 21.června na MěÚ v Rokytnici nad Jizerou slavnostním šerpováním. Ke slavnostní
náladě přispělo i vystoupení pěveckého sboru Skřivánek ze
Základní umělecké školy Jablonec nad Jizerou.
Vstup dítěte do 1. třídy je významným mezníkem v životě člověka – přejeme našim školáčkům hodně štěstí a těšíme se na nové předškoláčky.
Kolektiv MŠ Dolní Rokytnice nad Jizerou
www.msrokytnice.skolniweb.cz

Zdá se, že obliba a návštěvnost našich internetových
stránek je velká.Byli jsme překvapeni, že část rubriky
„Výroky našich dětí“ se objevila v nedělním vydání časopisu Blesk.
Děkujeme:
Kapele Naboso - jejíž písničky neodmyslitelně patří
k našemu karnevalu, panu Ivo Hrbkovi - za zapůjčení velké trampolíny, která měla velký úspěch, pěveckému sboru
Skřivánek ze ZUŠ v Jablonci nad Jizerou - za vystoupení na
slavnostním ukončení docházky do MŠ.

Základní škola Rokytnice nad Jizerou
Organizace školního roku 2007/2008
Zahájení:
ZŠ na náměstí – pondělí 3.9.2007 v 8,00 h.
ZŠ v Horní Rokytnici – pondělí 3.9.2007 v 9,00 hodin
Podzimní prázdniny: čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2007

Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 2007 - středa 2. ledna
2008. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2008.
Konec I.pololetí: čtvrtek 31. ledna 2008
Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2008.
Jarní prázdniny: viz tabulka
Velikonoční prázdniny: čtvr. 20. března a pátek 21. března 2008
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Konec školního roku: pátek 27. června 2008
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 30. června 2008 do
neděle 31. srpna 2008.
Období školního vyučování ve školním roce 2008/2009 začne
v pondělí 1. září 2008.

Tabulka jarních prázdnin:
Termín
4.2. - 10.2.
2008

Okresy, obvody hl. města Prahy
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov,
Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc,
Šumperk, Opava, Jeseník

Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd,
Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.
Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha
8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18,
Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice,
Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, PrahaPřední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

Státní svátky, významné dny, ve kterých
nebude probíhat vyučování

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějo11.2. - 17.2. vice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Par2008
dubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí,
Ostrava-město
18.2 - 24.2.
2008

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brnovenkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo,
Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná

25.2 - 2.3.
2008

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov,
Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice,
Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

3.3. - 9.3.
2008

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín,
Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih,
Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec,
10.3. - 16.3. Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov,
Třebíč,.Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín,
2008
Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

Státní svátky České republiky
1. leden – Den obnovy samostatného českého státu
8. květen, Den vítězství
5. červenec, Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec, Den upálení Mistra Jana Husa.
28. září, Den české státnosti
28. říjen, Den vzniku samostatného československého státu
17. listopad, Den boje za svobodu a demokracii
Ostatní svátky
1. leden - Nový rok
Velikonoční pondělí
1. květen - Svátek práce
24. prosinec - Štědrý den
25.prosinec - 1. svátek vánoční
26. prosinec - 2. svátek vánoční
Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu,
kromě dnů nepřetržitého odpočinku zaměstnance v týdnu.

Poznámky k tabulce :

Mgr. Miroslav Bouda

Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha
3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16,
Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov,

Zpráva o činnosti výjezdové jednotky SDH
Rokytnice nad Jizerou za I. pololetí 2007
Za I. pololetí 2007 bylo 24 událostí - z toho
9x požár
10x padlý strom
4x technická pomoc
1x cvičení
5.01. Požár vozidla pod Rezkem
6.01. Převrácené vozidlo pod Rezkem
14.01. Padlý strom za Vilémovem
18.01. Padlý strom na vozidlo u Maříkova
18.-19.01. Větrná smršť- padlé stromy, celkem pět výjezdů
19.01. Padlý strom u Modré hvězdy
1.02. Padlý strom pod Družbou
18.02. Otvírání bytu nová Rokytka
22.02. Technická pomoc, vyteklý olej parkoviště u Rokytky
13.03. Technická pomoc, vyteklý olej z vozidla pod Huťákem
20.04. Požár přístřešku na popelnice, Rafanda
22.04. Požár remízku Hranice
22.04. Požár vozidla letní strana
2.05. Požár dříví u chalupy, Františkov

7.05. Požár sloupu el. vedení Rokytno
18.05. Taktické cvičení na ZŠ Jablonec nad Jizerou
20.05. Požár chaty Křižlice
28.05. Požár lesa Končiny
21.06. Padlý strom před Vilémovem
21.06. Požár chaty Bratrouchov
Jednotka má pravidelně jednou za čtrnáct dnů školení na
hasičské zbrojnici.
Za JSDHO Rokytnice nad Jizerou
VOLF ZDENĚK-velitel jednotky

Vilémov – jen přehrada? Kde je ten Vilémov?!
O Vilémovu se v posledních letech mluvilo převážně v souvislosti s plánovanou megalomanskou přehradou na řece Jizeře. Zda převažuje jen hloupost nebo snaha některých státních úředníků dostat se k úplatkům, ponechávám na úvaze
čtenáři a nemíním to řešit.
V kruzích hasičské veřejnosti je však tato malinká vesnice spadající pod křídla Rokytnice nad Jizerou již mnoho let
dostatečně známa. Respekt si získala dlouholetými vynikají-
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cími výsledky v požárním sportu, nejdříve s mladými hasiči
a později také s dorostenci a družstvem mužů. Někteří lidé
dodnes nedokáží pochopit, jak je možné při tak bídných podmínkách, které SDH Vilémov v porovnání s ostatními sbory
ke své činnosti má, dosáhnout sportovních výsledků, které proslavily Vilémov nejen v rámci Libereckého kraje, ale
celé republiky. Ti zasvěcenější tuší, že za vším stojí nesmírně
obětavá práce dvou lidí: Arnolda Pfeifera a Pavla Štěpánka.
Letošní rok je možná vyvrcholením dosavadního úsilí. Vše
začalo již 2. června, kdy SDH Vilémov uspořádalo Okresní soutěž dorostu na Písčině. Přestože byla tato soutěž přesměrována do Vilémova na poslední chvíli, proběhla k plné spokojenosti všech zúčastněných. Výsledkem bylo suverénní vítězství
domácích dorostenců skoro v exhibičním stylu. Požární sport
obsahuje následující disciplíny: 1. požární útok, 2. běh na 100
m s překážkami, 3. štafeta 4 x100 m s překážkami 4. vědomostní test z požární ochrany. Jako vítěz okresu Semily naše
družstvo postoupilo do krajského kola, kde změřilo své síly
s postupujícími družstvy z okresů: Česká Lípa, Jablonec nad
Nisou a Liberec. Hodně rozhodčích je z Liberecka a ti již měli
dopředu vyhlédnutého svého „koně“ na vítězství - Stráž nad
Nisou. Všemi možnými prostředky i za hranicí regulérnosti se
snažili o postup Stráže nad Nisou. K jejich velké nelibosti se
však vítězem Libereckého kraje stalo družstvo dorostenců
Vilémova (zvítězilo ve 3 ze 4 disciplín). Vítězství zároveň znamenalo účast družstva dorostenců Vilémova na mistrovství ČR
v požárním sportu, které proběhlo 4 – 8.7.2007 ve Zlíně. Vilémov se této soutěže účastnil poprvé jako zástupce Libereckého kraje. Dorostenci změřili své síly v konkurenci s dalšími
14 kraji z celé ČR. Tato soutěž je velice náročná a vyžaduje od soutěžících nejen mimořádné individuální výkony, ale
také dobrý týmový duch. Jaký je – můžete posoudit z citátu, jak dorostenci sami sebe charakterizovali (na podobných
soutěžích je to zvykem): „Pocházíme z malého krkonošského
městečka, z Rokytnice nad Jizerou, jejíž je Vilémov součás-

tí. Jsme parta kamarádů, kteří mají rádi požární sport i přes
nepříznivé podmínky tréninku. Vyvrcholením našeho snažení
je zúčastnění na této prestižní soutěži, kam jedeme pouze
pro získání nových zkušeností. Naše družstvo se skládá z Míši,
Sadama, Stejskyho, Matahariho, Jiříka, Pecana a Třešňáka.
Toto družstvo spolu trénuje již čtvrtým rokem, jen s menšími
změnami. Veškeré naše snahy vyvíjíme pro naše nej nej nejlepší vedoucí Arnošta a Pavlika. Tímto jim chceme poděkovat
za všechno, co pro nás udělali.“
O tom, že hranice mezi úspěchem a neúspěchem na této
soutěži je tenká, se přesvědčilo mnoho startujících družstev,
rozhodují setiny sekundy. Vilémov se však ani v nejtěžší možné konkurenci neztratil, výsledky z dílčích požárních disciplín: Test – 1.místo, Požární útok – 4.místo, Štafeta 4 x 100m
– 6.místo a běh na 100 m s překážkami – 8.místo, nás katapultovaly v konečném součtu na vynikající 5. místo (viz tabulka
2). Družstvo dorostenců SDH Vilémov skončilo ve své kategorii
5. nejlepší v republice!
Komu není naše činnost lhostejná a chtěl by ji podpořit
finančním příspěvkem nebo jinou formou spolupráce, nechť
se laskavě obrátí na níže uvedené osoby. Za pomoc budeme
vděčni.
Jindřich Kobr, Tel.:723 842 609
JINDRICH.KOBR@DEVRO-CASINGS.COM

Pavel Štěpánek, Tel.: 607 556 817 pavel.ste@seznam.cz
Arnold Pfeiffer, Tel.: 481 522 873
Petr Matyáš, Tel.: 481 549 319
starosta@mesto-rokytnice.cz
Jindřich Kobr - Starosta SDH Vilémov
Přílohy:
Tabulka 1 – Krajská soutěž dorostu
Tabulka 2 - MČR dorostu 2007 - Konečné výsledky
Oshzlin.cz – na adrese jsou podrobné výsledky MČR dorostu
2007 včetně videa

St.č.

SDH

Okres

Kraj

Součet

Pořadí

TABULKA 2 4. - 8.7.2007 ZLÍN
Konečné výsledky MČR dorostu 2007 kategorie družstva DOROSTENCI, MČR dorostu - Zlín 2007,
Průběžné výsledky - družstva - dorostenci

1.

Pavlov

Jihlava

Vysočina

34,67

9.

64

4.

0

1.

96,78

4.

18

4

PÚ

Štaf. 4x100

Test

Běh na
100m

2.

Mistřín

Hodonín

Jihomoravský

33,85

5.

65,86

8.

0

1. 105,77

12.

26

10

3.

-

-

Karlovarský

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Čeperka

Pardubice

Pardubický

34,11

8.

67,65

11.

0

1.

94,63

1.

21

7

5.

Vilémov

Semily

Liberecký

32,75

4.

65

6.

0

1. 101,13

8.

19

5

6.

Uhl. Janovice

Kutná Hora

Středočeský 2

31,66

3.

66,08

9.

0

1. 101,53

9.

22

8

7.

Nekmíř

Plzeň - sever

Plzeňský

42,92

13.

65,56

7.

0

1.

94,84

2.

23

9

8.

Vlčnov

Uherské Hradiště

Zlínský

29,11

2.

64,72

5.

0

1.

99,46

5.

13

2

9.

Bystré v O.h.

Rychnov n.K.

Královéhradecký

28,42

1.

63,52

2.

0

1. 100,13

7.

11

1

10.

Klučov

Kolín

Středočeský 1

42,15

12.

63,71

3.

0

1.

96,48

3.

19

6

11.

Michálkovice

Ostrava

Moravskoslezský

33,87

6.

61,77

1.

0

1.

99,84

6.

14

3

12.

Nasobůrky

Olomouc

Olomoucký

34,02

7.

67,87

12.

0

1. 101,73

10.

30

11

13.

ZOO

Č. Budějovice

Jihočeský

54,9

14.

66,9

10.

0

1. 105,62

11.

36

12

14.

Řepy

Praha

Praha

36,41

10.

72,25

13.

0

1. 111,51

14.

38

13

15.

Křešice

Litoměřice

Ústecký

40,88

11.

80,02

14.

0

1.

13.

39

14

110,2

100 m - jednotlivci: 6. Adam Vondra 18, 10…, 23. Jakub Stejskal 19, 04 … , 66. Michal Papuga 20, 86…, 71. Zdeněk Jirouš 21, 23…, 83. Jiří Polák
21, 90..., 91. Tomáš Červenka 22, 50... , 93. Martin Třešňák 22, 65...
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TABULKA č.1 KRAJSKÉ KOLO DOROSTU 10.6.2007 TURNOV
Start.č

SDH

Okres

Požární útok

Pořadí

4 x 100 m

Pořadí

Test

Pořadí

100m s přek.

Pořadí

Součet p.

Celkové
pořadí

1

Vilémov

Semily

38,90

3

63,46

1

0

1

100,38

1

6

1

2

Mimoň

Česká Lípa

42,25

4

79,53

4

2

6

128,14

6

20

6

3

Stráž nad Nisou

Liberec

32,47

1

71,34

3

0

1

107,53

2

7

2

4

Bukovina u Čisté

Semily

50,51

5

99,45

5

1

4

119,50

5

19

5

5

Český Dub

Liberec

54,90

6

106,61

6

0

1

118,28

4

17

4

6

Jablonec nad Jiz

Semily

38,16

2

71,12

2

1

4

113,48

3

11

3

Poznámka 1: Celkové pořadí závisí na součtu umístění z jednotlivých disciplin požárního sportu (Součet p.) Poznámka 2: Při neúčasti zástupců
z okresu Jablonec nad Nisou, jejich místa nahradili zástupci z ostatních okresů (Bukovina u Čisté)

neděle 30. 9. 2007 INDIÁNSKÁ POHÁDKA
Divadélko Romaneto Praha od 14.30 hodin

Jablonec nad Jizerou
sobota 15. 9. 2007 KAM NEDOŠEL VELBLOUD.
Pořádá OTTJ Sokol Jablonec nad Jizerou XXVIII.
ročník dálkového pochodu. Pěší trasy: 10, 22, 30, 42 a 50
km, cyklotrasy: 30, 50, 70 a 85 km. Prezentace od 6.00 9.30 hod. v kulturním domě, informace: tel.481 591 345

čtvrtek 4. 10. 2007 BYL JSEM ROK V ANTARKTIDĚ II.

sobota 15. 9. 2007 - začínají pravidelné KURZY TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY ...

Blízká setkání s tučňáky, tuleni a dalšími obyvateli polárních
krajů od 18.00 hodin. Druhá přednáška cestovatele Martina
Mykisky představuje celoroční cyklus exotické přírody
Antarktidy. Stovky diapozitivů zachycují velice detailně
život tučňáků, tuleňů, rypoušů, lachtanů a dalších živočichů
v intimním přiblížení.

...které pořádá TJ SOKOL Jablonec nad Jizerou v Kulturním
domě v Jablonci nad Jizerou. Přihlášky: v kulturním domě
u pí. Exnerové nebo na telefonních číslech: 481 591 345,
481 591 288, 739 547 440, 737 222 459.

neděle 14. 10. 2007 HRA KOUZEL A MAGIE
Od 17.00 hodin. Představení iluzionisty Pavla Kožíška
a přední české modelky Martiny Poulíčkové plné neuvěřitelných kouzel a perfektní zábavy nejen pro děti.

Společenský dům Jilm – Jilemnice pořádá

čtvrtek 18. 10. 2007 Nebyla to PÁTÁ, byla to DEVÁTÁ
- Aldo Nicolaj od 19.30 hodin. Manželský trojúhelník
s řešením vskutku originálním. Režie: Jiří Menzel. Hrají:
Jana Švandová, Josef Carda a Hudolf Hrušínský.

sobota 15. 9. 2007 SHOW – Královny noci od
19.30 hodin.
Ve své show se představí nejlepší Travesti skupina ČR.

pondělí 26. 11. 2007 Michael Mackenzie – BARONKY

čtvrtek 20. 9. 2007 PROKLETÍ RODU BASKERVILLŮ,
aneb pozor zlý pes! od 19:30 hodin

Od 19.30 hodin. Hrají: Eva Holubová, Zuzana Bydžovská,
Režie: Šimon Caban

Semily

sobota 1.9., 9.00 hod. 6. krajské dožínkové slavnosti
– Jilemnice 2007, náměstí Jilemnice

15. 9. 2007 Semilský pecen (Park Ostrov)
Slavnost klasů, brambor, hroznů a chmelových šišek.

Krajské dožínkové slavnosti zamíří letos právě do tohoto kraje, který i dnes spojuje tradici dobrého hospodaření
s chytrostí a zručností místních řemeslníků. Krajské dožínky již tradičně přibližují nezemědělské veřejnosti práci lidí,
kteří pečují o přírodu a usilují o zachování jejího kulturního
rázu. Jsou místem k setkání příslušníků agrárního sektoru
z celého LK. Záštitu nad akcí převzali Petr Skokan, hejtman
Libereckého kraje, Radim Zika, náměstek hejtmana Libereckého kraje pověřený vedením resortu rozvoje venkova,
zemědělství, životního prostředí a informatiky a Vladimír
Richter, člen rady Libereckého kraje pověřený vedením
resortu dopravy a starosta města Jilemnice. Program: Staročeský jarmark, Dožínkový průvod, Vyhlášení výsledků
soutěže – Výrobek roku LK z odvětví, zemědělství – potravinářství, Dožínková mše, Výstavy hospodářských zvířat
a mechanizace, Soutěže pro dospělé i děti, Bohatý kulturní program. Pořadatel: Liberecký kraj, Regionální agrární
rada LK, Okresní agrární komora Semily, město Jilemnice.

Jiné
18. 8. 2007 - Parní sobota na zubačce.
Zvláštní vlaky s parní lokomotivou, s ozubnicovou lokomotivou a s historickým motorovým vozem. Trasa: Tanvald
– Harrachov Vozidla: parní lokomotiva (bude upřesněna),
ozubnicová lokomotiva T426.003, motorový vůz M240.057
a historické vozy železniční společnost Tanvald.
17. – 19. srpna 2007 – Letní slavnost Eurion 2007
Smržovka v Jizerských horách podrobný program na
všechny tři dny naleznete na www.smrzovka.cz

Divadelní spolek Vlastík Vrchlabí
pátek 28. 9. 2007 Svatováclavský koncert ROŽMBERSKÁ KAPELA od 17.00 hodin. Soubor hráčů na
staré nástroje interpretující gotickou a renesanční hudbu.
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Rokytnický pivní rej 2007
Po druhé za sebou se nám podařilo zorganizovat a hlavně uskutečnit v Rokytnici
nad Jizerou slavnosti v záplavě zlatavého
moku. Počasí nám pan Krakonoš, navzdory
hrůzostrašným předpovědím, připravil přímo skvělé. Začínám věřit, že ti před námi,
co poroučeli větru dešti, to měli opravdu
podchycené.
Slavnosti navštívila spousta neznámých
tváří, zaslechli jsme kromě češtiny také
slovenštinu, němčinu, holandštinu, angličtinu, francouzštinu a dokonce i španělštinu, no a po 23. hodině jsme zaslechli
i další neznámou a neidentifikovatelnou
řeč. Jednoznačně to dokazuje, že Rokytnický pivní rej 2007 přilákal spoustu turistů a zasloužil se o oživení turistického
ruchu a Rokytnici nad Jizerou udělal doufám dobrou reklamu, že nejsme zase tak
mrtvé město. O slušnou reklamu se zasloužila i naše komerční
televize, která odvysílala ve své hlavní zpravodajské relaci
reportáž z této akce.
Někteří možná zaznamenali, že se letos vybíralo vstupné.
Ano, rozpočet akce pro letošek se vyšplhal něco pod 100.000,Kč a o náklady se bohužel museli podělit jednotliví prodejci
a organizátor akce, za částečného přispění obce a deficit rozpočtu byl kryt ze vstupného. Do budoucna je nutné počítat s
tím, že se za zábavu bude muset platit. Pokud ale budeme
chtít, aby akcí tohoto typu bylo v Rokytnici více, je nezbytné,
aby se na tom podíleli nebo přispěli všichni ti, kteří se zabývají turistickým ruchem v Rokytnici nad Jizerou.
Poděkování:
Chtěl bych poděkovat všem, kteří mi pomohli tuto akci zorganizovat, zvlášť bych chtěl poděkovat městu Rokytnice nad
Jizerou za propůjčení veřejného prostranství, veřejné WC
a služeb města Rokytnice nad Jizerou. Také nesmím zapomenout na pana Pavla Háska, majitele pensionu ROKY. Velký dík
také patří panu Michalovi Hákovi, majiteli Hotelu Krakonoš,
paní Hance Uhlířové a elektrikářskému šamanovi panu Karlu
Mrázkovi. Bez nich by slavnosti prostě neproběhly.
Poděkování také patří všem návštěvníkům Rokytnického pivního reje 2007, kteří bez problémů zaplatili vstupné a nenosili si svůj alkohol (i když se tvrdý alkohol prodával pouze
v restauracích) do prostoru pivního reje. Během slavností se
nestal jediný incident, nic se nezničilo a nic se neztratilo (až
na žluté dětské chůdičky), za to Vám všem patří také poděkování.
S pozdravem Daniel Janata
Pořadí pivovarů:
1. Svijany 16 kegů (obhájené prvenství)
2. Velkopopovický kozel 14 kegů (postup o jednu příčku)
3. Gambrinus 12 kegů (pokles o 2 příčky)
- další výsledky: Staropramen 8 kegů, Rohozec 7 kegů, Bernard 5 kegů, Klášter 4 kegy, Krušovice 5 kegů
Power man 2007
1. Lukáš Volf – 1. SDH Rokytnice – Giant power team
2. Radovan Dostál – Gold gym Hotel Krakonoš
3. Rudolf Jelínek Komoň – Veřejná Sokolská organizace pro
tvorbu a krásu těla Buřany
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Poudačka
A je to tu!

„Vo hloupý bude jennou nouze“, nechával se často slyšeť
Honza Kubátu. Tuplem to platilo, dyž se mu něco nepovello
zrouna tak, aby to bylo hned napoperve kalý. Třá, dyž bylo
potřá vyspraviť prasklý dýnko vod hajzliku. Zápasil s nim prapřevohauně, až mu při tý rasovině spallo do díry kladiuko.
Inu, co s tim? Musilo se vytáhnouť! Je drahý, třeci nevostane
daremně zapíšený v houninkách. Tervalo asi šternáct nni, než
z vercajku ten smrad vyšel.
Enu, vono to už je jennou na sjetě tak daný. Kdo je macher
na řemeslo, má chňáry ze zlata. Machři přes makovici zas
mívaj vobě ruce levý. Je na vostatních, aby je furt voharovali
a merčili, co zrouna tropěj, aby se, nedej Pámbu, nakonec
v dobrym oumyslu nedoďáli smertelnýho ourazu.
Honza byl sečtělej venkouskej muderlant. Pokaždý, jak
někdo vytáh páty z Krosnova, musil mu v Jilemici nebo až
třá v Jičíně koupiť knížtičku. Venkouskej dědek měl pelnou
makovici vesmíru a hjezd. Trápilo ho, vodkud kam deme.
Lámal si hlavu všema učenostma sjeta, kerejch se moh tou
dobou dodělať.
Čest a sjetská sláva, nebyl žánnej kyselej zatuchlik. Srandy
naďál tři škopky. Z druhejch ale, a to klobouk dólu, i ze sebe.
Dyž se do hor začli trousiť rekremanti, byl nejbelbější z celýho Krosnova. Začlo to pokaždý, jen se u něj někdo vopoderh
na kus řeči.

„Ale vašnosto, nepoudejte, že je země kulatá? Inu, to
by přec jen musilo bejť viděť. A co tý chudáci, kerý celej
život visej palicej dólu?“ Pražskej perďola nestačil protáčeť
vočišťata. „Dyž ste tak študovanej“, pokoušel ho Honza, „tak
mě řekněte, k čemu je třá slunce. Dyť svítí ve nne, dyž je
kale viděť! Jó, panečku, takovej měsic, to je jiná Melta. Ten
svítí v noci, dyž je tma jak ve perdeli.“ Se strejcem už kindalo. Copak dovopraudy eště muž na tom sjetě bějť takovej
neznalec? „Copak vás to neučili ve škole?“
„Ale jakápak škola?“ culil muderlant. „Tu na horách musíte
poznať, dyž se koza perská, nebo dyž se maj sázeť bandory.
Do školy sem chodil tři roky a máma pak poudala: Hochu,
na co ti je v životě ňáký ííí a ýýý, dyž stejně neumíš čísť ani
psáť? Hodili sme učeni do škopku a máma ho svařila do kermeni dobytku. Měla recht! Takovejm belbinám, co plácali ve
škole, muž věřiť vopraudu jen vůl nebo kraviště. Dyť sem se
tam doslech, že prej je i kertice užitečný zviřátko. Řek sem
to doma tátoj a zflákal mě, že sem měl šternáct nni perdýlku
v jennom vohni.“
Ale to už byl Honza samotnej. Vašnosta šel s rukama nad
perdelej Krosnovem a litoval sjet, kam to asi spěje. M i r o slav Jón
A je to tu, vo belbý je nouze!
Miroslav Jon

Společenská kronika
ŽIVOTNÍ JUBILEA oslaví v měsíci červenci a srpnu tito naši spoluobčané včetně občanů odjinud
v místním domově důchodců:
80 let

81 let
82 let

Tauchmanová Milena
Votočková Miloslava
Vránová Jindřicha
Petrák Antonín
Veisová Vlasta
Marková Věra
Tauchmanová Pelagie
Kouřil Vladimír
Janata Miloslav
Kubátová Anna
Rypl Jaroslav

83 let
84 let

85 let

Novotná Věra
Doubková Miluše
Boudová Marta
Jindřišek Miloslav
Koželský Stanislav
Soukupová Olga
Holatová Miluše
Jiroušová Olga
Prokůpková Marie
Veseloušová Božena
Kavanová Milada

Vítání občánků
SPOZ při Městském úřadě Rokytnice nad Jizerou uspořádal v neděli dne 27. 5. 2007 slavnostní Vítání novorozených občánků do života. Při této příležitosti děkujeme p. učitelkám Evě Votočkové a Janě Votočkové a
dětem z Mateřské školy v Dolní Rokytnici a paní učitelce
Janě Brožové a dětem ze školní družiny v Dolní Rokytnici za velmi hezké vystoupení v krojích a rovněž děkujeme panu varhaníkovi Oldřichu Šturmovi.

Přivítáni byli tito noví občánci města:
Schober Jakub
Votoček Michal
Molnárová Amélie
Pohořalý Štěpán
Tulka Tomáš
Dumková Natálie
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86
87
88
91

let
let
let
let

92 let

Jebavý Zdeněk
Jerie Jaroslav
Hamanová Marta
Kmínková Vlasta
Poláková Libuše
Urbanová Marie
Turpišová Eliška
Fialová Zdenka
Vejnarová Vlasta

Srdečně blahopřejeme.

Noví občánci města - pokračování:

Martinková Natálie
Seidl Tomáš
Novotný Michal
Kubíček Lukáš
Šilhavý Jakub
Večerníková Anna

Kučerová Denisa
Jonová Nela
Slavík Pavel
Pikora Petr
Marková Hana
Hák Matěj

Městské KINO
Jablonec nad Jizerou
SRPEN 2007/ZÁŘÍ 2007
sobota 25.8. v 19.45 h.

23
Americký širokoúhlý thriller (98 min.). Pravda si tě najde..
. Vstupné 65, - Kč, přístupný (12).

středa 29.8. v 19.45 h.

TAJNOSTI
Jan Svěrák uvádí nové české komediální drama Alice Nellis (97 min.). Vstupné 55,- Kč, přístupný (12).

sobota 1.9. v 19.45 h.

JEDNOTKA PŘÍLIŠ RYCHLÉHO
NASAZENÍ
Americká bláznivá širokoúhlá komedie (121 min.). Jsou to
Mizerové ve Smrtonosné pasti a se Smrtonosnou zbraní.
Vstupné 60,- Kč, přístupný (15).

středa 5.9. v 19.45 h.

SMRTONOSNÁ PAST 4.0
Americký širokoúhlý akční thriller (128 min.). Bruce Willis je opět zpátky ve své nejlepší roli. Vstupné 60,- Kč,
přístupný (12).

sobota 8.9. v 19.45 h.

DANNYHO PARŤÁCI 3
Americký širokoúhlý krimi/thriller (122 min.). Pomsta je
zábavná věc. Vstupné 65,- Kč, přístupný (12).

středa 12.9. v 19.45 h.

ZODIAC
Americký širokoúhlý thriller (158 min.). Skutečný příběh
o masovém vrahovi, který po několik desetiletí děsil obyvatele San Francisca. „Je více způsobů, jak zemřít v rukou
vraha ...“ Vstupné 65,- Kč, přístupný (12)

sobota 15.9. v 19.45 h.

KRVAVÁ SKLIZEŇ
Širokoúhlý americký hororový thriller (99 min.). Nikdo
nepředpokládal, že by se to mohlo opakovat. Až do teď ...
Vstupné 65,- Kč, přístupný (12)
*
*
*
www.jablonec-krkonose.com, www.krkonose-smo.cz,
www.kina.365dni.cz. Tel.: 481 591 437,
481 591 106, mobil: 604 274 911.

Vyškrtejte 18 českých spisovatelů. Tajenkou je přání redakce všem čtenářům
Zpravodaje.
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RECEPTY
BÁBOVKA ZE ŠLEHAČKY

¼ l šlehačky, 1/2l polohrubé mouky,
1/4l moučkového cukru, 3 celá vejce,
1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr,
špetka soli. Zamíchat a nalít do vymazané a vysypané formy.Pečeme zvolna.

ZAPÉKANÁ ZELENINA

Brokolice, mrkev, kukuřice, pórek, 2 rajčata, 2 papriky, 20g sýru na
strouhání, 1/4l šlehačky, směs různého
koření – podle chuti, 1 vejce.
Brokolici, mrkev a kukuřici povaříme
asi 5 minut. Nakrájíme do zapékací
mísy, přidáme rajčata a papriky. Vejce rozmícháme ve šlehačce, přidáme
nastrouhaný sýr, zalejeme zeleninu,
promícháme a dáme zapéct.
Příloha: pečivo.

Dvojice žen registrované

VOLEJBAL
1.

Rokytnické volejbalové dny

Datum: 18.8. – Turnaj Rokytnicka
– pro amatérská družstva místních podniků
a organizací

2.

Datum: 19.8. – Memoriál Zbyňka Neumanna

3.

– pro družstva krajských přeborů

Datum: 25.8. – Turnaj žen
– pro družstva krajských přeborů

Místo: volejbalové kurty Pěvín, pořádá TJ Spartak – volejbalový oddíl, tel.: 603 567 006

4.
5.
9.

KUŽELKY
Skončil 7. ročník rokytnického turnaje dvojic v kuželkách.
Naši kuželnu navštívilo rekordních 195 dvojic za účasti kompletní české špičky-mistrů a mistryň republiky.Rekordy byly
překonány pouze v mužské kategorii, a to ve dvojicích Radek
Holakovský a Anton Stašák 1024 kuž.V jednotlivcích Radek
překonal rekord M.Jirouše(512) na velmi pěkných 522 kuž.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem za účast a těším se na
setkání s Vámi v 8.ročníku.
Rohu zdar
Novotný Zd.
Dvojice smíšené registrované
1.

2.

3.

4.

5.

15.

Slavia Praha

450

Březina Stanislav

Slavoj Praha

486

Majerová Jana

SKK Náchod

435

Jirouš Michal

SKK Náchod

497

Cvejnová Aneta

SKK Náchod

432

Beránek Ladislav

SKK Náchod

476

Žáčková Jitka

Mor.Sl. Brno

419

Holý Petr

SKK Náchod

487

Pirková Radomila

TJ Třebechovice

398

Holakovský Radek

Sp.Lambach(AUT)

505

Novotná Eva

Sp. Rokytnice

418

Novotný Zdeněk st.

Sp.Rokytnice

430

2.

1.
2.
3.

936
5.

932
7.

908

Holakovský Radek

Sp.Lambach (AUT)

522

Stašák Anton

Slavoj Praha

502

Beránek Ladislav

SKK Náchod

476

Straka Roman

SKK Náchod

497

3.

Trýzna Roman

SKK Vrchlabí

464

Žiško Vlado

SKK Vrchlabí

497

4.

Jirouš Michal

SKK Náchod

484

Hažva Jaroslav

SKK Náchod

468

5.

Hrubý Petr

Sp.Lambach (AUT)

485

Březina Stanislav

Slavoj Praha

448

6.

Kučera Miroslav

Sp.Rokytnice

463

Valášek Milan

Sp.Rokytnice

458

450

TJ Neratovice

450

Mizerová Blanka

Slavia Praha

440

Sailerová Anna

Čechie Karlín

442

Florianová Jana

Biž. Jablonec

458

Vokounová Jana

Biž. Jablonec

415

Žďárková Daniela

Jiskra N.Bor

428

Šťastná Vladimíra

Jiskra N.Bor

441

Dvorská Eva

TJ Neratovice

440

Fukačová Jaroslava

TJ Neratovice

417

Stejskalová Lenka

Sp. Rokytnice

403

Novotná Eva

Sp. Rokytnice

413

900
882
873
869
857
816

Kovalčík Boris

Šutrman Hořice

454

Chvojková Dagmar

Šutrman Hořice

406

Nedomlel Jiří

Dráhy Trutnov

425

Friedová Josefa

Dráhy Trutnov

404

Treitnar Bohumil

SKP Hr.Králové

423

Prokopová Alena

SKP Hr.Králové

392

Košíček Vladimír

Silnice Jičín

421

Zachovalová Jana

Silnice Jičín

382

Nekvasil Lubomír

Brada

433

Nekvasilová Jaroslava

Brada

358

Hartych Stanislav st.

Hatomast

377

Hartychová Libuše

Nudistky

396

860
829
815
803
791
773

Dvojice mužů neregistrované

906
1.

Prokop Jiří

SKP Hr.Králové

409

Treitnar Bohumil

SKP Hr.Králové

446

2.

Vágner Jiří

SKP Hr.Králové

393

Fogl Pavel

SKP Hr.Králové

438

3.

Němeček Jaroslav

SKP Hr.Králové

424

Víšek Petr

SKP Hr.Králové

391

4.

Tůma Jaromír

Dědci Trutnov

416

Beránek Jan

Dědci Trutnov

396

5.

Abel Roman

Brada

437

Lindr Jiří

Brada

373

11.

Langer Martin

Šenkýři

412

Doubek Petr

Šenkýři

371

903
848

Dvojice mužů registrované
1.

TJ Neratovice

Černá Zdena

Dvojice smíšené neregistrované

4.

Mizerová Blanka

Bušková Táňa

1024
973
961

855
831
815
812
810
783

Dvojice žen neregistrované

952
1.
933
2.
921
3.
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Hartychová Zuzana

Nudistky

372

Hartychová Libuše

Nudistky

421

Němečková Lucie

SKP Hr.Králové

379

Prokopová Alena

SKP Hr.Králové

390

Navrátilová Eva

Turistky

370

793
769
757

4.
5.

Kavanová Marie

Turistky

387

Zachovalová Jana

Silnice

388

Paurová Jitka

Silnice

358

Hartychová Klára

Nudistky

379

Lukešová Eva

Nudistky

356

sobota 25.8.

746

neděle 26.8.
sobota 1.9.
neděle 2.9.

735

Kompletní výsledky najdete na www.rokytnice.com/kuzelky
sobota 8.9.
Vážení sportovní přátelé,
jak se již stalo tradicí,v polovině září bude rozehrán
již 10.(jubilejní)ročník neregistrované ligy.Všichni v oddílu věříme ve stejně kvalitní a bohatou účast jako v letech
minulých,abychom mohli být svědky napínavých zápasů
a neformálních setkání přátel tohoto sportu.Soutěž bude
vypsána opět pro čtyřčlenná družstva mužů a čtyřčlenná
družstva žen.Propozice budou připraveny na kuželně.
Přihlášky odevzdávejte nejpozději do 31. 8. 2007.
Bližší informace na kuželně nebo na telefonu 732 587 393
Termín začátku ligy bude upřesněn podle počtu přihlášených.Jelikož se jedná o jubilejní ročník, rádi bychom uvítali družstva, která stála u jeho zrodu.
Nashledanou na kuželně
Novotný Zd.

neděle 9.9.
sobota 15.9.
neděle 16.9.
sobota 22.9.
neděle 23.9.
neděle 30.9.

sobota 6.10.
neděle 7.10.
sobota 13.10.

FOTBAL
Fotbalový turnaj Rokytnic
Již 34. ročníku fotbalového turnaje Rokytnic se naše
družstvo mužů zúčastnilo při příležitosti „Setkání Rokytnice
České republiky“, které se konalo ve dnech 30.6. – 1.7.2007
v Rokytnici v Orlických horách.
Výprava našeho mužstva zde zanechala dobrý dojem jak po
stránce společenské tak i sportovní, ale bohužel krása ve fotbalu nevyhrává, ale platí góly a tady se našim hráčům tolik
nedařilo, a tak bylo konečné pořadí následující:
1.
UNION Rokytnice v Orlických horách
2.
Rokytnice nad Vlárou
3.
1FC Rokytnice v Orlických horách
4.
Rokytnice nad Jizerou
5.
Rokytnice nad Rokytnou
6.
Rokytnice u Přerova
Příští jubilejní 35.ročník pořádáme u nás v Rokytnici nad
Jizerou ve dnech 29. 6. – 1. 7. 2008, jak bylo rozhodnuto
na zasedání starostů Rokytnic a zástupců klubů. Taktéž bylo
dohodnuto, že vítěz 35.ročníku získá natrvalo dosavadní
putovní pohár, který bude nahrazen novým hodnotným, který
zůstane navždy putovní s tím, že do něj bude každý rok vyryto
jméno vítěze turnaje.
Na tomto setkání Rokytnic se turnaje poprvé zúčastnili naši
stolní tenisté a obsadili jako družstvo 2.místo. Samozřejmě,
že zde probíhala i soutěž hasičů. Družstvo vedl starosta města
Ing. Matyáš.
Fotbalisté Rokytnice nad Jizerou děkují touto cestou Městu
a zastupitelstvu za zprostředkování dopravy na turnaj a těší
se na dobrou spolupráci při přípravě a pořádání příštího ročníku „Setkání Rokytnice“.
Za fotbalový oddíl
Miloslav Kousal

neděle 14.10.
sobota 20.10.
neděle 21.10.
sobota 27.10.

sobota 3.11.
neděle 4.11.
sobota 10.11.
sobota 17.11.

muži
muži
muži

Vysoké A – Rokytnice A
Rokytnice B – Zálesní lhota
Rokytnice A – Horní Branná B

Mříčná – Rokytnice B
17.00 h.
Rokytnice – Semily B
14.00 h.
Rokytnice A – Bělá
17.00 h.
Rokytnice B – Poniklá
14.30 h.
Poniklá – Rokytnice
14.00 h.
Jilemnice B – Rokytnice A
17.00 h.
Mírová B – Rokytnice B
17.00 h.
Rokytnice – Mírová
14.00 h.
Rokytnice A – Kruh
17.00 h.
Rokytnice B – Horka
14.30 h.
Horka – Rokytnice
15.00 h.
Stružinec – Rokytnice A
17.00 h.
Vysoké B – Rokytnice B
17.00 h.
Rokytnice – Libštát B
13.30 h.
Rokytnice A – Studenec
16.30 h.
Rokytnice B – Košťálov C
14.30 h.
volno (Bozkov vystoupil ze soutěže)
Košťálov B – Rokytnice A
16.30 h.
Rovensko B – Rokytnice B
16.30 h.
Rokytnice – Víchová
13.00 h.
Rokytnice A – Nová Ves
16.00 h.
Rokytnice B – Martinice
14.30 h.
Vysoké B – Rokytnice
09.30 h.
Tatobity – Rokytnice A
16.00 h.
Benecko – Rokytnice B
14.30 h.
Rokytnice – Roztoky
12.30 h.
Rokytnice A – Roztoky
15.30 h.
Rokytnice B – Víchová B
14.30 h.
volno
Víchová A – Rokytnice A
15.30 h.
Dolní Branná B – Rokytnice B 15.30 h.
volno
Rokytnice – Lomnice B
14.00 h.
Rokytnice – Studenec B
14.00 h.
Jablonec – Rokytnice
10.00 h.
Rokytnice – Studenec
10.30 h.

Setkání Rokytnic 2007 - Rokytnice v Orlických horách
Ve dnech 29.6. - 1.7. se uskutečnilo již tradiční setkání
Rokytnic, tentokráte v Rokytnici v Orlických horách. Za Rokytnici nad Jizerou se zúčastnili fotbalisté, stolní tenisté, Sbor
dobrovolných hasičů a zástupci města. Setkání proběhlo jako
vždy v přátelské atmosféře a kromě jednotlivých sportovních klání bylo doplněné o zajímavý kulturní program a také
o výlet do vojenské pevnosti Hanička.

Rozpis mistrovských utkání OP muži, OS muži a OP
žáci – podzim 2007
sobota 11.8.
neděle 12.8.
sobota 18.8.

muži
žáci
muži
muži
žáci
muži
muži
žáci
muži
muži
žáci
muži
muži
žáci
muži
muži
žáci
muži
muži
žáci
muži
muži
žáci
muži
muži
žáci
muži
muži
žáci
muži
muži
žáci
muži
muži
žáci
žáci

17.00 h.
14.30 h.
17.00 h.
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V hlavním fotbalovém turnaji změřilo své síly celkem
6 mužstev. Naši fotbalisté nezopakovali svůj loňský triumf
a jejich výkon tentokráte stačil na 4. místo.
Hasiči soutěžili ve dvou disciplínách - požárním útoku
a netradiční štafetě. V požárním útoku se našim hasičům
nedařilo tak, jak by si představovali, a skončili na 5. místě.
Chuť si však spravili v netradiční štafetě, ve které nenašli
přemožitele a s přehledem zvítězili.
Dařilo se také stolním tenistům, kteří po výborném výkonu
zůstali krůček od vítězství a skončili na krásném 2. místě.
Za reprezentaci našeho města všem zúčastněným děkujeme.
Petr Kadavý, místostarosta města

KČT Rokytnice nad Jizerou
Akce, které proběhly v měsících květnu až červenci, připravované výlety pro podzim
1.5. úterý

5.5. sobota
19.5. sobota
26.5. sobota
26.5. sobota
9.6. sobota
30.6. sobota
5.7. – 6.7.
25.8.sobota

Recese 1. máj v Loukově u Semil
Pouť u Kapličky v Bratrouchově
Individuelně.
Jizerské hory – chata Goristov
Autobusový zájezd na Sázavu.
Za krásami našich vesniček.
Mototuristika „Jízda Pojizeřím“
Autobusový zájezd do polských Krkonoš.
Mototuristika – Historic rallye – Lib
čtvrtek Východ slunce na Sněžce.
pátek
Přenocování na Luční Boudě.
Autobusový zájezd „České
středohoří“
Propozice sólo
Info: Petr Rosůlek 723 522 677

8.9. sobota

HETOS
Propozice sólo.
Info: Mirek Kocourek
22.9. sobota
Autobusový zájezd Hřensko
Propozice sólo
Info: Jaroslav Hejral 737 248 405
6.10. sobota Úklid Krkonoš
Sraz v 10 hod. u Krnapu
Info: Jaroslav Hejral 737 248 405
Změna programu vyhrazena. Bližší info na kabelové televizi a www.kct-rokytnice.com

32. H E TO S

Hlídková etapová turistická orientační superhra 32. Memoriál pana učitele
Jana Macha
Výlet do Kotelních jam
Start: Sobota 8. září 2007 od 8 do 9 hodin od sportovní haly TJ Spartak v Horní Rokytnici nad Jizerou.
(Auta účastníků mohou parkovat před sportovní halou)

Cíl: Bufet „ Udatných „ ( 50 m severně od hotelu Rokytka ).
Účastní se: 3 – 5ti členné hlídky bez rozdílu věku ( rodiny ). Trať: Délka 20 km, převýšení 940 m.
Výstroj: Do horského terénu. Je třeba počítat s možností již podzimního sychravého počasí.
Vybavení pro hlídku: Mapa Krkonoše západ 1: 25000 ( možno koupit na startu), tužka, poznámkový papír, balíček první
pomoci, dobrá nálada.

Startovné: 20, -Kč za hlídku. Občerstvení: Je možno koupit v cíli 1. a 2. etapy.
Důležité: Na startu se na nástěnce seznamte s pravidly hry a přesně je zachovávejte. Přispějete tím k radostnému průběhu akce.

Ubytování: V tělocvičně sportovní haly v Horní Rokytnici ve vlastních spacích pytlích.
Informace:

Miroslav Kocourek
Bratrouchov 100, 512 43 Jablonec n.J.
Tel. 481 591 287

Jan Mikulášek
Horní Rokytnice n.J. 163, 512 44 Rokytnice n.J.
Tel. 481 523 492
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MČsto Harrachov poĜádá
ZÁJEZD na

V sobotu dne 15.9. 2007
bude v 8.00 hodin vypraven autobus
do Jiþína na MČsto pohádek.

V JiþínČ bude rozchod - program libovolný.
Spoleþný odjezd bude mezi 14.00. – 15.00 hod.
(upĜesnČno v den akce v autobusu).
Cena za autobus þiní Kþ 60,-- / osoba.

Rezervace na MČstském úĜadČ v HarrachovČ
u paní Radky Bališové Zamlarové, tel. 481 52 81 33.
PRO ZÁJEMCE Z: Pasek n. Jiz. autobus bude pĜistaven
na zastávce Paseky odboþka v cca 8.15 hod.
- Rokytnice nad Jizerou zastávka u KroupĤ cca 8.25 hod.
- Jablonec nad Jizerou zastávka námČstí cca 8.35 hod.

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 21. 9. 2007.

