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Z jednání zastupitelstva
1. Informace o projektu Čistá Jizera
Zastupitelům byla předložena zpráva o přípravě projektu
odkanalizování a systému zásobení vodou území města Rokytnice nad Jizerou v rámci akce Čistá Jizera. Veřejného zasedání se zúčastnil předseda Vodohospodářského sdružení Turnov,
Ing. Milan Hejduk, který s touto zprávou přítomné seznámil
a zodpověděl dotazy. Zároveň zastupitelům předal mapové
podklady plánovaných staveb.
Z předložené zprávy vyplývá, že projekt Čistá Jizera byl
vzhledem k rozsahu převyšujícímu limit pro podání jedné žádosti rozdělen do dvou žádostí. Do Čisté Jizery I byly zařazeny
akce v Turnově, Semilech a Jilemnici. Do Čisté Jizery II akce
v Lomnici nad Popelkou a Rokytnici nad Jizerou. Žádost o dotaci již prošla kontrolou a nebyly zjištěny nedostatky. Celkem
jde téměř o 73 km kanalizací včetně veřejných částí přípojek,
11 km vodovodů a o úplnou rekonstrukci jedné ČOV.
V Rokytnici nad Jizerou je součástí výstavba nových řadů
i projekt zlepšení kvality a zásobování pitné vody, který řeší
výstavbu a rekonstrukci vodovodní sítě včetně stavby 4 no-

vých objektů. Spojení vodovodů a kanalizací v Rokytnici nad
Jizerou je podle pravidel 3. výzvy Operačního programu životního prostředí modelový příklad podporovaných projektů.
Součástí akce jsou také kilometry přeložek ostatních inženýrských sítí, či výměn stávajících havarijních stavů vodovodů. Ve všech městech jsou v dokumentacích navrženy nové
povrchy v plné šíři. Podle nedávných zkušeností a ze znalosti
plánů každého města je zřejmé, že i v Rokytnici nad Jizerou bude vhodné využít rozsáhlé stavební činnosti ke změně některých profilů komunikací – parkování, chodníky, nové
obrubníky mostky přes potoky, atd. Tyto potřebné stavební
úpravy budou řešeny souběžně, a to na základě projektových
dokumentací, které jsou nyní zpracovávány.
Podíl Rokytnice nad Jizerou je do žádosti dohodnut tak, že
město uhradí v letech 2009 – 2011 podíl na kanalizaci přímo
z rozpočtu města, a to v částkách 3, 13 a 18 mil. Kč. Do žádosti na SFŽP nemuselo být zahrnuto a řešena forma financování
doprovodných akcí za cca 10 mil. Kč, kterou bude nutno řešit
městským úvěrem, stejně jako většinu výdajů v druhém a třetím roce. Město by tedy mělo přijmout úvěr ve výši 35 mil. Kč
na 20 let. K celkovým číslům lze konstatovat, že započítáním

přeměny komunikací představuje celá Čistá Jizera projekt
v řádu 900 mil. Kč, s dotací EU a státu v řádu 500 mil. Kč. Ing.
Hejduk doplnil, že jednou z možností financování je i to, že
by si celý úvěr na sebe vzala VHS a obce by byly ručiteli. Toto
je ovšem pouze jedna z variant a bude se o ní teprve jednat.
V rámci řešeného projektu budou vlastníci nemovitostí řešit stovky případů přípojek – nové a přepojení kanalizačních,
nové a přepojení vodovodních. VHS zabezpečí vedle projekční přípravy a inženýrské činnosti i stavbu veřejné části. Soukromá část a řešení dnešního stavu uvnitř nemovitosti je na
odpovědnosti každého z vlastníků. Rozsáhlá stavební akce vyvolá zásadní dopravní omezení ve většině měst. Rozsah akce
na tak malé město je ohromný. Navíc se bude procházet úzkými uličkami, tedy dojde k zásadnímu omezení pro obyvatele i podnikatele. Bude velmi záležet na kvalitě jednolitých
stavebních čet. Stovky přípojek k domům a výstavba dvou
nových vodojemů umocňuje rozsah akce. Harmonogram akce
je postupně upravován, ale stále se naštěstí nic nemění na
klíčové vizi, rok 2008 – příprava, jaro 2009 zahájení stavby.
V průběhu roku 2008 budou města projednávat stanovení optimální výše ceny stočného s ohledem na potřebu spolufinancování rozsáhlé akce i ze strany obyvatel.
Představený projekt zůstává pro Město Rokytnice nad Jizerou největším investičním projektem, který by měl být dotován z evropských zdrojů a projektem s nejvyšší dotací. Navíc
jde o projekt, který bude pravděpodobně započat mezi prvními. Do přípravy projektu bylo vloženo mnoho úsilí i finančních
prostředků.
Ing. Hejduk závěrem informoval zastupitele, že VHS v současné době řeší, jestli bude svůj majetek nadále provozovat
prostřednictvím třetí osoby formou nájmu nebo jestli založí
vlastní provozní společnost.
Rozprava:
Ing. Štěpánek - bylo řečeno, že při stavbě Čisté Jizery dojde k enormnímu zatížení území. Domnívá se, že v Rokytnici
se již něco postavilo, páteřní řád je vybudován a lidé už jsou
na podobná omezení zvyklí. Zajímalo by ho ale, co je myšleno tím, že je důležité navodit pozitivní atmosféru pro nově
napojované.
Ing. Hejduk - zatížení území bude opravdu rozsáhlé, nebude se jednat o jednu uličku, ale vždy o několik najednou.
Navodit pozitivní atmosféru je důležité, neboť bez toho, aby
se lidé na nové řady napojili, by byla celá akce zbytečná a neekonomická. Celá akce má smysl jenom tehdy, pokud objekty
budou na kanalizaci a na vodovod napojeny. Pozitivní atmosféra se navozuje již tím, že o této problematice mluví, dalším důležitým faktorem je výběr slušného dodavatele a třetím bezesporu ekonomické prostředí. Pozitivní atmosférou je
i připravenost projektu pro dodavatele stavby. Pozitivním by
byl např. příspěvek města pro nově se napojující vlastníky
objektů.
Ing. Štěpánek - tuto pozitivní atmosféru bohužel u VHS Turnov nezažil. Sám si postavil kanalizační přípojku, sám nesl
veškeré náklady, ale bohužel obdržel od jejich organizace negativní vyjádření. Nic pozitivního na tom nevidí.
Ing. Hejduk - pokud chce o této věci veřejně hovořit, je
třeba říct, že Ing. Štěpánek jako člen zastupitelstva tuto přípojku vybudoval načerno bez stavebního povolení a navíc proti předchozím dohodám s VHS použil neodpovídající dimenzi
trubky. Správně měl Ing. Štěpánek vyčkat, až VHS tuto část
kanalizace projektově zpracuje a nechá povolit příslušným
úřadem. Tím, že přípojku postavil načerno a s jinou dimenzí,
veškeré dohody padly. V tomto případě nemůže VHS podporovat špatnou věc. Argument Ing. Štěpánka, že měl v té době
volné kapacity, podle něj není argument. VHS musí postupo-

vat správným zákonným způsobem.
Pan Janata - jak byla navozována pozitivní atmosféra v Turnově?
Ing. Hejduk - některé stavby byly bez problému, někde
bohužel problémy byly. Když jsou lidé naštvaní, jsou pak naštvaní na všechno a těžko se jim něco vysvětluje. Nejvíc vždy
záleží na tom, jak dodavatel stavby pracuje a jak to bude vypadat finančně. V Turnově se stavěla pouze kanalizace a Městem byl schválen příspěvek z rozpočtu obce za připojení ve
výši 5 tis. Kč. Na největší odpůrce se zaměřil vodoprávní úřad.
Tato opatření byla poměrně úspěšná.
Mgr. Vávrová - lidé jsou nejvíce naštvaní na cenu vodného
a stočného, která je již nyní vysoká. Pokud dojde k jejímu
dalšímu zvýšení po dokončení staveb, budou naštvaní o to víc.
Domnívá se, že toto není správná motivace.
Ing. Hejduk - jako vlastník vodohospodářského majetku
musí brát v úvahu to, kdo investice zaplatí. Dle platných zákonů jsou vlastníci nemovitostí povinni zajistit odkanalizování
na své náklady a obce jim k tomu musí umožnit podmínky.
Prvotní je ovšem povinnost člověka jako vlastníka objektu.
Cena vodného a stočného je v tuto chvíli nižší než ceny v Severočeském kraji. Osobně se domnívá, že se lidé na tomto
musí podílet.
Ing. Štěpánek - co bude hradit VHS a co vlastníci objektů
a jak se bude postupovat s těmi, kteří nebudou mít dostatek
finanční prostředků na vybudování přípojky?
Ing. Hejduk - VHS nechala zpracovat a uhradila projekty
na všechny domy pro napojení na kanalizaci, zároveň jsou na
tyto projekty již téměř vydaná příslušná stavební povolení.
Toto vše hradila VHS ze svého rozpočtu. Veřejná část kanalizační přípojky včetně šachty bude uhrazena z dotace, tj.
ze strany VHS, vnitřní část přípojky (cca od hranice pozemku
k objektu a v objektu) bude nákladem vlastníka objektu. Město ovšem může zvážit možnost poskytnutí finančního příspěvku. V případě vodovodu – VHS bude vlastníkům objektů nabízet zpracování projektu pro napojení opět z vlastních zdrojů.
A jako u kanalizace, veřejná část přípojky bude hrazena VHS,
soukromá vnitřní část vlastníkem objektu. V případě šachty
toto ještě není přesně známo. Kolaudační řízení bude patrně
provedeno najednou pro všechny řady a přípojky ze strany
VHS.
Pan Janata - existuje zákon, podle kterého se objekty musí
napojovat na kanalizaci?
Ing. Hejduk - zákony existují. Podle jednoho jsou vlastnici
objektů u kanalizačních řádů povinni se na tento řad napojit
a druhým zákonem jsou řešeny sankce v případě, pokud tak
neučiní. Přestupky a správní delikty řeší příslušný vodoprávní
úřad, v případě Rokytnice nad Jizerou je to Městský úřad v Jilemnici. Tento proces je ovšem velmi zdlouhavý. Ing. Matyáš
doplnil, že Městský úřad v Rokytnici může napojení na kanalizaci nařídit i svým rozhodnutím.
Ing. Štěpánek - jaký je rozdíl mezi kanalizačním řadem
a sdruženou přípojkou?
Ing. Hejduk - je to provozní věc. Představa je ovšem taková, že každý objekt by měl mít jednu jedinou samostatnou
přípojku s jedním měřením. Výjimky jsou možné, ovšem záleží na provozovateli a vlastníkovi řadu. Správně by se sdružené
přípojky budovat neměly.
Pan Stober - jak se řeší komunikace s vlastníky pozemků,
přes které jsou řady vedeny?
Ing. Hejduk- na cizí pozemky mohou pouze tehdy, pokud
je tam dotyčný vlastník pustí. Většinou za to tito lidé nic nechtějí, v několika případech požadují něco uhradit, pak se
s nimi VHS dohaduje. O vykupování pozemků VHS neuvažuje,
vyvlastňování pozemků v tomto případě nelze.
Mgr. Vávrová - akce je rozdělena do několika částí. Zají-
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malo by ji, jestli už je znám nějaký harmonogram prací, kdy
a kde se co bude dělat, jaký to bude mít časový sled.
Ing. Hejduk - předběžný harmonogram byl již sice zpracován, nyní se ovšem aktualizuje a domlouvá se starosty obcí,
apod. Všechno ale může být nakonec úplně jinak, proto by
tento předběžný dokument nepokládal za závazný.
Paní Hejralová – má už VHS představu, kolik objektů se
napojí na vodovod?
Ing. Hejduk - na vodovod mají prozatím pouze územní rozhodnutí. Představu o napojovaných objektech mají. V tuto
chvíli by se měli začít oslovovat jednotliví vlastníci objektů.
V případě napojení na vodovod nemají lidé zákonnou povinnost, a pokud zpracování projektu odmítnou, projektovat se
v tom místě nebude. Osobně se ale domnívá, že by byla hloupost nenechat si nyní zpracovat projekt zadarmo s tím, že ho
budou moci využít kdykoliv v budoucnu.
Paní Hejralová - jsou plánovány trasy i pro území pro novostavby?
Ing. Hejduk - takové zóny v Rokytnici nejsou, ale v prolukách se vývody pro případné přípojky řeší.
Mgr. Vávrová - v případě napojování na vodovod je skeptická a domnívá se, že se lidé nebudou chtít napojit. Zeptala
se, zda-li se tento nezájem nějak odrazí na podílu Města do
projektu Čistá Jizera.
Ing. Hejduk - požadavek na vybudování vodovodu vznikl
z legitimního požadavku města, občanů i provozovatele, neboť v hlavních sezónách zde nedostatek vody je. Po provedené studii bylo posouzeno, že Rokytnice má dostatek vodních
zdrojů, ale je třeba je obnovit. Byla by hloupost, když bude
rozkopaná půlka Rokytnice kvůli kanalizaci, nepřiložit i vodovodní trubku. Pokud nebude o napojování na vodovod velký
zájem, finančně se nic nemění. Vodovod bude postaven.
2. Schválení rozšíření působnosti Městské policie Rokytnice nad Jizerou na území města Harrachov, odsouhlasení
návrhu veřejnoprávní smlouvy
Ing. Matyáš - dne 25. 4. 2007 zastupitelstvo schválilo záměr
rozšíření působnosti Městské policie Rokytnice nad Jizerou na
území okolních obcí. Po projednání v jednotlivých zastupitelstvech potvrdily zájem o působení městské policie na svém
území pouze obce Harrachov a Paseky nad Jizerou. V průběhu října po projednání v ZM odstoupily i Paseky nad Jizerou
s tím, že do budoucna by zájem patrně měly, ale v tuto chvíli
ne. Přílohou této zprávy je „Návrh na rozšíření MP“, ve kterém jsou popsány veškeré organizační, legislativní a finanční
souvislosti. Na základě tohoto materiálu schválilo Zastupitelstvo města Harrachov začátkem letošního roku, že mají zájem o výkon agendy městské policie ze strany Městské policie
Rokytnice nad Jizerou na jejich území.
Proto byl vypracován návrh veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu agendy městské policie. Tato smlouva byla zároveň předložena k projednání městu Harrachov. S konečnou
platností bychom smlouvu schválili po jejím projednání ze
strany Harrachova na dalším jednání ZM.
Starosta města uvedl, že prvotní záměr rozšíření působnosti
městské policie byl již zastupiteli schválen. Dále je seznámil
s výhodami i nevýhodami tohoto záměru.
Výhody: větší operativnost a prostor při plánování služeb,
možnost zajistit větší rozsah služeb včetně nočních hlídek,
i když bude v konkrétní den hlídka pouze v Harrachově, může
ve vážných případech zasahovat i v Rokytnici a obráceně,
možnost provádění dopravně bezpečnostních akcí (ve dvou
lidech je to nemožné), možnost mít zajištěnu odtahovou službu (pro Rokytnici a Harrachov bude již zajímavé pro nějakou
firmu odtahový vůz zajistit), ustanovení velitele MP = profesionální vedení MP, lepší kontrola nad výkonem služby stráž-

níků, výkon služby pro Harrachov nebude Rokytnici nic stát,
Harrachov si vše zaplatí.
Nevýhody: vyšší finanční nároky na město z důvodu navýšení počtu strážníků (navýšení výdajů v rozpočtu o přibližně
400 000,- Kč ročně, oproti tomu můžeme počítat s navýšením
příjmů z vybraných pokut).
Rozprava:
Mgr. Vávrová - v předkládací zprávě je napsáno, že noční
hlídky v zimním období o víkendech budou omezeny. Jak je
toto myšleno?
Ing. Matyáš - v zimním období budou strážníci potřeba zejména o víkendech přes den na komunikacích pro řízení dopravy. Noční služby budou v tomto období možné spíše přes
týden. Toto je ovšem obecná zásada a vše bude záviset na
plánu služeb.
Mgr. Vávrová – návrh jí přijde nelogický, neboť zimní víkendy jsou dle jejího názoru nejakutnější. Dále uvedla, že
v současné době drží strážníci městské policie služby před
8.00 hodinou před školou a je to velmi dobře. Nově by ovšem
2 dny v týdnu stát u školy nemohli.
Ing. Matyáš - i nyní se vždy nepodaří ranní stání před školou
zajistit. Současní strážníci navíc slouží po jednom, ale hlídka by měla být dvoučlenná. Ale domnívá se, že při počtu 6ti
strážníků to zajistit půjde.
Ing. Jína - proč musí být hlídka městské policie dvoučlenná?
Ing. Matyáš - není to závazné, ale prakticky je lepší - např.
při dosvědčení problematických situací, při kontrolách, při
fyzických konfliktech, apod. Když strážníci slouží v jednom,
je pak velmi problematické některé situace posuzovat, neboť
strážník něco tvrdí a kontrolovaná osoba tvrdí něco jiného
Pan Stober - tento model společné policie pro Rokytnici
a Harrachov mu nepřijde jako vhodný. Nedovede si představit, až v zimním období bude třeba strážníků v obou městech
a oni budou jen přejíždět z jednoho města do druhého. Pokud
městskou policii, tak plně funkční v Rokytnici nad Jizerou,
a to 24 hodin denně. Dále se domnívá, že nejvíc trestné činnosti se děje v pátek a v sobotu v noci. Tento model bude dle
jeho názoru absolutně nefunkční a strážníci se budou schovávat za transport mezi oběma městy.
Ing. Matyáš - hlídky budou stavěny tak, aby vždy jedna
sloužila v Harrachově a druhá v Rokytnici. Hlídka společná pro
obě města postačí pouze v některých případech, například při
nočních službách.
Pan Kadavý - v tomto návrhu vidí zlepšení. Rokytnice sama
o sobě bude mít o jednoho strážníka navíc, bude mít velitele
a bude to lepší i pro zastupitelnost. Dále uvedl, že městská
policie nemá suplovat státní polici, ale měla by se více zaměřit na veřejný pořádek. Bezpečnost a trestná činnost je věcí
státní policie.
Pan Stober - zajímalo by ho, co městská policie dělá. Ano,
stojí na přechodu u školy v ranních hodinách, ale to by klidně
mohl dělat např. školník.
Ing. Matyáš - finanční náklady na zajištění městské policie
oproti současnému stavu nevzrostou nijak nepřiměřeně. Služba bude v podstatě daleko lépe zajištěna a to za minimální
náklady.
Ing. Štěpánek - vztahuje se na strážníky policie zákoník
práce s ohledem na řešení přesčasů?
Ing.Matyáš - ano, ale předpokládá se, že plány služeb jednotlivých strážníků budou stanoveny tak, aby přesčasů bylo
minimum. Velitel městské policie bude podřízen jeho osobě
jako starostovi Rokytnice, některé úkoly bude moci zadávat
i starosta Harrachova.
Paní Hejralová - dle předložené zprávy vychází náklady na
jednoho strážníka ve výši 420 tis. Kč ročně. Týká se toto i je-
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jich velitele?
Ing. Matyáš - tento propočet je průměrný, jsou to celkové
provozní náklady na 1 osobu, tedy i včetně velitele.
Pan Janata - jak to bude s příjmem z vybraných pokut?
Ing. Matyáš - veškeré pokuty budou odevzdávány v Rokytnici a na konci roku bude provedeno vyúčtování, přičemž 1/2
tohoto příjmu připadne Rokytnici a druhá ½ připadne Harrachovu.
Harrachov v současné době žádnou městskou policii nemá,
bude tedy nutné nabrat nové zaměstnance, ale v tom by neměl být problém s ohledem na zrušenou pohraniční policii.
Pokud dnes zastupitelé tento záměr schválí, budou na následujícím jednání schvalovat text veřejnoprávní smlouvy, jejíž
návrh jim již byl předložen a nyní ho schvalují v Harrachově.
Ing. Jína - přesto by bylo vhodné zvážit potřebný počet
strážníků na léto a jiný počet na zimu, kde je potřeba daleko
větší.
Ing. Matyáš - tuto věc zjišťoval a bohužel to není možné.
Dále doplnil, že podobný model dobře funguje již v celé řadě
okolních měst, např. Městská policie Desná pro Albrechtice
a Kořenov, Městská policie Vrchlabí pro Špindlerův Mlýn, apod.
Tento model je efektivnější a městská policie je lépe zajištěna i po odborné stránce, neboť bude mít svého velitele. Dále
doplnil, že velitel nebude osoba sedící přes týden v kanceláři,
ale aktivně sloužící strážník.
ZM po projednání:
- schválilo rozšíření působnosti Městské policie Rokytnice nad
Jizerou na území města Harrachov,
- souhlasilo s předloženým návrhem veřejnoprávní smlouvy
mezi Městem Rokytnice nad Jizerou a Městem Harrachov
o zajištění výkonu agendy městské policie,
- pověřilo starostu města projednáním návrhu smlouvy s Městem Harrachov a předložením konečného znění smlouvy ke
schválení na další jednání zastupitelstva města.
3. Prodeje pozemků města
ZM schválilo prodej ppč. 2241/17 v k.ú. Horní Rokytnice
nad Jizerou, a to Společenství vlastníků čp. 544 – 545 Horní
Rokytnice za cenu 200,- Kč/m2.
ZM schválilo prodej ppč. 1593 v k.ú. Dolní Rokytnice paní
Zdeňce Zbrojové, Harrachov, za cenu 100,- Kč/m2.
ZM schválilo směnu části ppč. 1369/6 (vlastník manželé
Kottovi) za část ppč. 1369/15 (vlastník Město Rokytnice n.J.),
a to dle GP č.1550-278/2007 s tím, že směna bude provedena
až po zbavení směňované části pozemku zástavy.
ZM schválilo prodej části pozemku parc.č.1228/7, na němž
bude umístěna stavba penzionu Pila Rokytnice. Prodej bude
uskutečněn po realizaci a zaměření stavby chodníkového tělesa a rekonstrukce a rozšíření komunikace a mostku – zábor
části pozemků investora stp.č.638 a ppč.1228/5 bude řešen
směnou za část 1228/7, zbývající část tohoto pozemku bude
řešena prodejem za stanovenou cenu 1000,- Kč.
Další využití budovy Základní školy v HR
Dne 9. 4. 2008 se uskutečnilo setkání zastupitelů města v
budově Základní školy v Horní Rokytnici nad Jizerou, jehož
účelem bylo prodiskutovat další využití budovy základní školy
v nejbližších letech, ale i další využití budovy v letech následujících.
Zastupitelé se také zabývali náměty, které byly na základě
výzvy uveřejněné v Rokytnickém zpravodaji doručeny od občanů.
Zastupitelé se shodli na tom, že v současné chvíli je předčasné s konečnou platností vybrat způsob dalšího využití celé

budovy horní základní školy, neboť její využití je na několik
následujících let zajištěno (od následujícího školního roku
sice dojde ke zrušení výuky v budově horní základní školy, ale
budova bude využita jako náhradní prostor, kam bude přesunut provoz v případě rekonstrukce mateřských škol, budovy
ZŠ Dolní,případně rekonstrukce budovy radnice) a během této
doby mohou také nastat nové skutečnosti, které výběr dalšího
využití budovy ovlivní. Během jednání bylo rovněž konstatováno, že by bylo vhodné využít starou část budovy pro umístění ordinací lékařů.
Silnice na Rezek
Ing. Matyáš informoval zastupitele, že z Krajské správy
a údržby silnic Libereckého kraje obdržel informaci, že oprava silnice vedoucí na Rezek bude zahájena již v letošním roce.
Pouze počáteční úsek v Rokytně bude muset být řešen v souběhu s akcí Čistá Jizera.

Z jednání rady města
RM schválila opatření obecné povahy – územní opatření
o stavební uzávěře, zakazující a omezující stavební činnost,
která by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území
podle připravovaného Územního plánu města Rokytnice nad
Jizerou.
RM schválila zadání zakázky malého rozsahu č. 08003 na dodavatele stavebních prací opravy a statického zajištění krovu
hasičské zbrojnice ve Vilémově v Rokytnici nad Jizerou stavební firmě JANDA, spol. s r. o., Jablonec nad Jizerou za cenu
140.380,- Kč včetně DPH a pověřila starostu města podpisem
smlouvy o dílo.
RM schválila následující uzavření mateřských škol v období
letních prázdnin s tím, že provoz bude zajištěn vždy ve druhé
mateřské škole:
Mateřská škola Dolní Rokytnice - uzavřeno v měsíci srpnu.
Mateřská škola Horní Rokytnice - uzavřeno v měsíci červenci
RM schválila umístění mapy čísel popisných Rokytnice nad
Jizerou na webové stránky města a pověřila místostarostu
města Petra Kadavého umístěním mapy na webové stránky
města.
RM pověřila starostu města podáním písemné stížnosti Českým radiokomunikacím, a.s. na přerušení televizního signálu televize Nova v období od 18.4.2008 od 10.00 hodin do
21.4.2008 .
RM v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů jmenovala do
funkce vedoucí finančního úseku Městského úřadu Rokytnice
nad Jizerou paní Petru Stojanovou, DiS..
RM schválila v souladu s § 166 odst. 2 zákona č.561/2004
Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášení
konkurzu na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace
„Dům dětí a mládeže Pod střechou, Rokytnice nad Jizerou,
okres Semily“.
RM pověřila tajemnici MěÚ Martinu Šubrtovou přípravou
textu konkurzního řízení a zasláním žádosti o nominaci čle-
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nů do konkurzní komise na obsazení funkce ředitele Domu
dětí a mládeže Pod střechou, a to ze strany České školní
inspekce, Krajského úřadu Libereckého kraje a Domu dětí
a mládeže Pod střechou.

Výše poplatků z ubytovací
kapacity a za lázeňský pobyt
srovnání s ostatními městy v Krkonoších:
Ubytovací kapacita (platí ubytovatel)
láz.poplatek (platí host).

RM schválila opravu plotu v dolní části zahrady Mateřské
školy Dolní Rokytnice 210, Rokytnice nad Jizerou s tím, že
materiál bude pořízen na náklady Mateřské školy v Dolní
Rokytnici a opravu provedou pracovníci Drobných služeb
města. RM zároveň doporučila paní ředitelce mateřské školy uplatnit požadavek na opravu brány při sestavování rozpočtu města na rok 2009.

Harrachov
Kořenov
Pec pod Sněžkou
Rokytnice nad Jiz.
Špindl.Mlýn
Vrchlabí
Vysoké nad Jiz.

2 Kč
15 Kč
2 Kč
12 Kč
4 Kč
15 Kč
4 Kč
15 Kč
4 Kč
15 Kč
0 Kč
15 Kč/10 Kč
vedl.sezóna
2 Kč
15 Kč

Rokytnice PLUS

Benefit program léto 2008
Benefit program Rokytnice PLUS je bonusový program pro
návštěvníky Rokytnice nad Jizerou ubytované v ubytovacích
zařízeních členů Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou. Těmto návštěvníkům Rokytnice nad Jizerou je na dobu jejich pobytu poskytována karta Benefit
programu Rokytnice PLUS, se kterou návštěvník získá řadu
výhod.
V letní sezóně 2008 se jedná například o slevy v půjčovně
motokár, v půjčovně travních lyží, o slevy na stravovací služby, služby informačního centra, slevy na letní programy nebo
o slevy v půjčovně horských kol nebo v lanovém centru. Host
zároveň získá veškeré slevy, které nabízí Benefit program
Severní Čechy. Aktuální informace o výhodách připravených

pro hosty členů Sdružení v rámci Benefit programu Rokytnice
PLUS a informační materiály ke stažení naleznete na webových stránkách www.rokytnice.com/sdruzeni. V rámci zimní
varianty benefit programu Rokytnice PLUS pak držitelé karet
získavají 15% slevu na bodové a vícedenní jízdenky Skiregion.
cz (www.skiregion.cz).
Chcete pro své hosty získat něco navíc?? Staňte se členy
Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou! Pro více informací kontaktujte předsedu Sdružení Petra
Kadavého na tel. Čísle 481 549 327.

Závěrečný účet města Rokytnice nad Jizerou za rok 2007
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 předkládám zastupitelstvu města závěrečný účet města
Rokytnice nad Jizerou za rok 2007. Součástí závěrečného účtu
jsou přehledy o příjmech, výdajích a financování města (rozvaha, výkaz zisku a ztrát a výkaz FIN 2-12 M k 31. 12. 2007)
a hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem
je město Rokytnice nad Jizerou.
K závěrečnému účtu za rok 2007 je rovněž přiložena i zpráva o přezkoumání hospodaření města Rokytnice nad Jizerou
za rok 2007, které byla provedeno Ing. Janou Uhlířovou –
C.P.A. Audit spol. s r.o. Ze zprávy vyplývá, že při přezkoumání
hospodaření města Rokytnice nad Jizerou za rok 2007 nebyly
zjištěny nedostatky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Rokytnice nad Jizerou schvaluje závěrečný účet města za rok 2007, souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2007, a to bez výhrad.
Hospodaření města Rokytnice nad Jizerou za rok 2007
Rozpočet města za rok 2007 byl upraven celkem 10 rozpočtovými opatřeními, která ve větší míře vycházela z nutnosti
čerpat rozpočet s ohledem na narůstající ceny energií, pohonných hmot apod. Také byly v rozpočtových opatření zapracovány přijaté dotace od Krajského úřadu Libereckého kraje.
Daňové příjmy tř. 1
Nedaňové příjmy tř. 2
Kapitálové příjmy tř. 3
Dotace tř. 4
Celkem
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33.664 tis. Kč
4.733 tis. Kč
6.174 tis. Kč
9.084 tis. Kč
53.655 tis. Kč

Výdaje běžné tř. 5
Kapitálové výdaje tř. 6
Celkem

Základní škola praktická a Základní škola speciální, Dolní
Rokytnice 172, Rokytnice n./J.
– hlavní činnost
32.451,95 Kč
– vedlejší činnosti
2.646 Kč

42.126 tis. Kč
5.622 tis. Kč
47.748 tis. Kč

Financování tř. 8

5.907 tis. Kč

Převod finančních prostředků
do rozpočtu roku 2008

8.306tis. Kč

Mateřská škola, Horní Rokytnice 555, Rokytnice n./J.
– hlavní činnost
325,83 Kč
– hospodářská činnosti
4.725 Kč

Závazky města vůči Komerční bance, a.s. ke 31. 12. 2007
činily celkem 19.765.000,Tato částka se skládá ze dvou úvěrů:
Přeúvěrování ČKA zůstatek Kč 18.765.000,Úvěr na úhradu závazku vůči Capital Consulting, s.r.o. zůstatek Kč 1.000.000,Úvěrová smlouva na úhradu závazku vůči firmě Capital Consulting, s.r.o. byla uzavřena v roce 2006, zbývající úvěr byl
přijat již v roce předchozím.
Město Rokytnice nad Jizerou také uzavřelo smlouvy o úvěru
na zakoupení 2 služebních vozidel Škoda Fabia Combi .
Zůstatek ke 31. 12. 2007 činil Kč 197.564,58
Konečné stavy účtů města Rokytnice nad Jizerou:
ZBÚ 231 Kč 8.306.386,93
Sociální fond 236/10
Kč 83.494,24
Přijaté dotace za rok 2007
Dávky sociální péče (UZ 13306)
3.690.000 Kč
(vratka v roce 2007 - 211.852 Kč)
Dotace od úřadu práce (UZ 13101) 100.865 Kč
Dotace za kompenzaci ztrát
obcím KRNAP (UZ 15291)
83.695 Kč
Dotace na likvidaci povodňových škod
(UZ 17466)
2.839.399 Kč
Dotace na provoz Czech Point (UZ 98116)Kč
50.000 Kč
Poskytnuté příspěvky – granty za rok 2007 (*viz tabulka)

DDM Pod střechou, Horní Rokytnice 467, Rokytnice n./J.
- hlavní činnost
70.762 Kč
Výkazy zisků a ztrát těchto PO jsou přílohou závěrečného
účtu.
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 Kč 266.741,66 včetně převodu konečného zůstatku účtu z roku 2006. Celkové výdaje sociálního fondu činily Kč
157.788,-. Konečný zůstatek sociálního fondu ke 31. 12. 2007
byl Kč 83.494,24.
Krkonoše – svazek měst a obcí (DSO)
Město Rokytnice nad Jizerou je členem dobrovolného svazku obcí „Krkonoše – svazek měst a obcí“ a v roce 2007 činil
členský příspěvek do tohoto DSO celkem 10.850,-- 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
2007:
Základní škola, Dolní Rokytnice 172, Rokytnice n./J.
– hlavní činnost
250.073,70 Kč

– hospodářská činnost
48.980,45 Kč
Žadatel

Mateřská škola, Dolní Rokytnice 210, Rokytnice n./J.
– hlavní činnost
- 45.323,85 Kč
– hospodářská činnost
66.533,50 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 2007 neinvestiční dotaci v celkové výši Kč 600.000,a neinvestiční dotaci na opravu komunikace Horní Ves ve výši
Kč 2.500.000,- jako příspěvek na jejich opravu.
Upozornění:
Občané obce mají právo ve lhůtě 14 dní od zveřejnění tohoto dokumentu na úřední desce do závěrečného účtu obce za
rok 2007 kdykoliv nahlédnout, a to v úředních dnech v kanceláři finančního úseku nebo po dohodě na tel. 481 549 321 a zároveň do tohoto data mají právo uplatnit své připomínky buď
písemně, nebo ústně na následujícím zasedání zastupitelstva
města, které se předpokládá dne 25. 6. 2008 od 17.00 hodin
Naformátováno: Vlevo: 70,9 b.,
ve školní jídelně na Dolním náměstí.
Vpravo: 70,9 b., NahoĜe: 70,9 b.,

Název projektu

Požadovaná
þástka

Schválená
þástka

Vyplacená
þástka

Klub dĤchodcĤ Rokytnice n.J.

DĤchodci dĤchodcĤm – Aby nikdo nebyl sám

8 000 Kþ

7 000 Kþ

7 000 Kþ

Svazu dĤchodcĤ Vilémov

na þinnost

7 000 Kþ

5 000 Kþ

5 000 Kþ

SDH Rokytnice nad Jiz.

Hasiþský ples

6 500 Kþ

5 000 Kþ

5 000 Kþ

SDH Vilémov

Spoleþenský veþer s hudbou

4 000 Kþ

3 000 Kþ

1 500 Kþ
5 000 Kþ

Alpin club

O dĜevČného Krakonoše 2007 – skialpinistický závod

6 000 Kþ

5 000 Kþ

LyžaĜský klub pĜi TJ Spartak

LyžaĜské závody v sezónČ 06/07

25 000 Kþ

0 Kþ

0 Kþ

Janata Daniel

Pivní rej

15 000 Kþ

8 000 Kþ

8 000 Kþ

Myslivecké sdružení HoĜec

na þinnost

7 000 Kþ

5 000 Kþ

5 000 Kþ

SDH Františkov

DĜevosochání

55 000 Kþ

20 000 Kþ

20 000 Kþ

Soví vrch, o.s.

Letní tábor MaĜenice

12 000 Kþ

8 000 Kþ

8 000 Kþ

TJ Spartak – LyžaĜský klub

BČh na Dvoraþky

4 000 Kþ

2 000 Kþ

2 000 Kþ

149 500 Kþ

68 000 Kþ

CELKEM
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66 500 Kþ

Dole: 70,9 b., ŠíĜka: 841,9 b., Výška:
595,3 b., Vzdálenost záhlaví od okraje:
35,45 b., Vzdálenost zápatí od okraje:
35,45 b.

O Z N Á M E N Í

o obnově katastrálního operátu přepracováním do digitálního podoby
Město Rokytnice nad Jizerou podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České
republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, katastrálního pracoviště Jilemnice (dále jen „katastrální úřad“), sp.zn. OO-3/2007-631

vyhlašuje

v katastrálním území Dolní Rokytnice obce Rokytnice nad Jizerou obnovu katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby.
Obnova katastrálního operátu přepracováním do digitálního vyjádření (dále jen „obnova katastrálního operátu“) se
provádí postupně na celém území České republiky a je vyvolána potřebou vést katastrální mapu i písemné údaje katastru
nemovitostí v digitální (počítačové) podobě.
Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem.
Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen „vlastníci“) se upozorňují na tato ustanovení katastrálního zákona:
1) Součástí obnovy katastrálního operátu není zjišťování průběhu hranic pozemků v terénu (§ 14 katastrálního zákona).
2) Při obnově katastrálního operátu
a) se doplňuje katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují
a jsou sloučeny do větších půdních celků, a to podle zobrazení v mapách bývalého pozemkového katastru (§ 13 katastrálního zákona), přitom tyto parcely budou označeny novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo
při majetkoprávních převodech k záměně parcel,
b) se zavedou do katastru nemovitostí výměry parcel vypočtené ze souřadnic grafického počítačového souboru, pokud
nebyly v dřívějším období určeny přesněji z údajů zjištěných měřením v terénu (§ 15 katastrálního zákona), výměra
parcely nepatří mezi závazné údaje katastru (§ 20 katastrálního zákona).
3) Katastrální úřad vyloží na dobu nejméně 10 pracovních dnů nový obnovený katastrální operát v obci k veřejnému nahlédnutí (§16 odst. 1 katastrálního zákona).
4) Obec způsobem v místě obvyklým oznámí termín a dobu vyložení obnoveného katastrálního operátu nejméně 30 dnů
před jeho vyložením. Současně oznámí, že obnovený katastrální operát nabude platnosti dnem, který určí katastrální
úřad. Vlastníkům, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zašle katastrální úřad oznámení o těchto skutečnostech
nejméně 30 dnů před vyložením obnoveného katastrálního operátu na jejich adresu zapsanou v katastru nemovitostí (§
16 odst. 2 katastrálního zákona). Pravděpodobný termín pro vyložení obnoveného operátu je v období mezi 25.8. a 12.9.
- přesný termín bude sdělen způsobem výše uvedeným.
5) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad. (§
16 odst. 3 katastrálního zákona).
6) Proti rozhodnutí katastrálního úřadu o námitkách je možno podat odvolání k Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Liberci (§ 16 odst. 4 katastrálního zákona).
7) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu, pokud ve stanovené lhůtě nebyly proti obsahu
obnoveného operátu podány námitky, nebo bylo o námitkách pravomocně rozhodnuto. Jestliže o některých námitkách
nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, může katastrální úřad vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu pouze
za předpokladu, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto
vyrozumění odstraní (§ 17 odst. 1 katastrálního zákona).
8) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále
se používá obnovený katastrální operát (§ 17 odst. 2 katastrálního zákona).

Statistika v Rokytnici nad Jizerou za rok 2007
Podle oficiálních informací Českého statistického úřadu
zveřejňujeme zajímavé údaje, týkající se Rokytnice nad Jizerou za rok 2007.
Počet narozených:
Počet zemřelých:
Počet přistěhovalých:
Počet odstěhovaných:
Počet obyvatel k 31. 12. 2007:
z toho věk 0-14 let
z toho věk 15-24 let
z toho věk 25-44 let

z toho věk 45-64 let
z toho věk 65 a více let

24
50
45
101
3.112
z toho ženy: 1.531
396
402
928
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874
512

O Z N Á M E N Í

Město Rokytnice nad Jizerou podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí
České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje

na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Jilemnice (dále jen „katastrální
úřad“) sp.zn. RO-1/2008-631, že v katastrálním území Dolní Rokytnice obce Rokytnice nad Jizerou bude dne 1. 6. 2008
zahájena částečná revize katastru nemovitostí a potrvá přibližně do 30.6.2008.
Vlastníci nemovitostí v tomto katastrálním území a jiní oprávnění se upozorňují na jejich povinnosti, vyplývající z ustanovení § 10 odst. 1 katastrálního zákona, zejména
a) zúčastnit se na vyzvání katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku
a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu
do katastru nemovitostí,
c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru.
Jednání se zaměstnanci katastrálního úřadu bude v době revize možné na katastrálním úřadě v Jilemnici vždy v úředních
dnech od 8 do 17 hodin nebo na telefonním čísle 481 543 040.
Jednotliví vlastníci nemovitostí budou k revizi údajů katastru písemně zváni jen ve zvlášť odůvodněných případech.
Vlastníci nemovitostí se upozorňují, aby při revizi splnili své výše uvedené povinnosti, pokud se tak již dříve nestalo.
Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci (dále jen “oprávněné osoby“) jsou podle §7 odst.1 zákona
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (dále jen “zákon o zeměměřictví“), ve znění pozdějších předpisů, oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na
nemovitosti; do staveb, mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele. Oprávnění ke vstupu
na nemovitost prokazují služebním průkazem. Vlastník nebo provozovatel zařízení, které může ohrozit život nebo zdraví,
je povinen poučit oprávněné osoby před vstupem do tohoto zařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Oprávněné osoby jsou povinny šetřit práva a majetek vlastníka a oprávněného uživatele nemovitosti a po ukončení
zeměměřické činnosti uvést nemovitost do původního stavu; přitom jsou povinny dbát, aby co nejméně rušily hospodaření
a užívání nemovitosti. Mohou také po předchozím upozornění, v nezbytném rozsahu provádět na vlastní náklad nutné úpravy
terénu, oklešťovat a oddstraňovat porosty překážející zeměměřickým činnostem včetně využívání značek bodových polí.
Podle § 8 odst. 4 zákona o zeměměřictví je vlastník nemovitosti nebo oprávněný uživatel povinen strpět umístění měřických značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo zničit. Kdo
poškodí, zničí nebo neoprávněně přemístí měřickou značku, dopustí se porušení pořádku na úseku zeměměřictví a může být
za to pokutován.

Cyklobusem za jeden den

TAM

ZASTÁVKA

ZPĚT

07:05

16:25

Harrachov, aut. nádr.

11:00

19:55

07:07

16:27

Harrachov, centrum

10:57

19:52

Autobusy vyjely již 31. května 2008

07:10

16:29

Harrachov, sklárna

10:55

19:50

07:15

16:35

Harrachov, Nový Svět, Na Mýtě

10:50

19:47

Krkonošské cyklobusy provozované autobusovými
dopravci ČSAD Semily, Osnado Trutnov a KAD Vrchlabí
díky finančnímu přispění Královéhradeckého (grant)
a Libereckého kraje (zařazení do základní dopravní
obslužnosti), příspěvku města Trutnov a Podzvičinska
i organizační práci a vlastním prostředkům Svazku Krkonoše je realizován projekt, který výrazným způsobem v letní sezóně zlepšuje dostupnost krkonošských
měst a obcí turistům, cykloturistům i obyvatelům,
kteří tu žijí.

07:17

16:37

Kořenov, odb.

10:45

19:45

07:20

16:40

Kořenov, Martinské údolí

10:42

19:43

07:25

16:45

Kořenov, žel.st.

10:40

19:41

07:27

16:47

Kořenov, Martinské údolí

10:32

19:39

07:29

16:49

Kořenov, odb.

10:28

19:37

07:31

16:51

Harrachov, Nový Svět, Na Mýtě

10:25

19:35

07:40

17:00

Rokytnice n.Jiz., Vilémov

10:14

19:28

07:45

17:05

Rokytnice n.Jiz., host.

10:10

19:25

07:50

17:10

Rokytnice n.Jiz., nám.

10:05

19:20

Statistika:
V roce 2007 ujel cyklobus 57 534 kilometrů při 86
jízdních dnech. V letošním roce ujede 59 832 kilometrů při 84 jízdních dnech.

07:55

17:14

Rokytnice n.Jiz., prov.ČSAD

10:00

19:15

08:00

17:19

Rokytnice n. Jiz., Františkov, odb.

09:55

19:10

08:05

17:24

Jablonec n.Jiz., Rezek

09:50

19:05

08:12

17:29

Vítkovice, kostel

09:42

18:57

Jízdní řád:
V červnu jezdí během víkendů, o letních prázdninách (v červenci a srpnu) denně, v září každý čtvrtek,
sobotu a neděli.

08:15

17:30

Vítkovice, hotel Praha

09:40

18:55

08:19

17:33

Vítkovice, škola

09:36

18:51

08:35

17:45

Jilemnice, Hrabačov, křiž.

09:25

18:40

Veřejnou dopravou poznáte podstatnou část nejvyšších českých hor
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Jízdní řád základní páteřní linky zveřejňujeme.

08:42

17:53

Benecko, Prachovice

09:15

18:32

Informace:
Podrobné jízdní řády naleznete na plakátech
a letácích s mapkou, které pro vás budou připraveny zdarma v turistických infocentrech a na
www.krkonose.eu

08:48

18:00

Benecko, Skalka

09:10

18:25

08:52

18:05

Benecko, Hotel Kubát

09:05

18:20

09:05

18:15

Vrchlabí, Tesla

08:55

18:10

09:20

18:25

Vrchlabí, aut.nádr.

08:50

18:05

09:24

18:29

Lánov, křiž.

08:41

17:56

Tipy na výlety cyklobusem naleznete v propagačních letácích a novém čísle turistických novin Krkonošská sezona, které jsou k dispozici zdarma.

09:30

18:34

Černý Důl, Čistá, křiž.

08:35

17:50

09:37

18:40

Černý Důl, nám.

08:30

17:45

09:43

18:47

Janské Lázně, Hoffman.bouda

08:23

17:38

09:45

18:50

Janské Lázně, lanovka

08:20

17:35

09:48

18:52

Janské Lázně, Lesní dům

08:18

17:33

09:52

18:55

Svoboda n. Úpou, Hotel PROM

08:15

17:30

10:00

18:57

Svoboda n.Úpou, aut.st.

08:13

17:28

10:03

18:58

Svoboda n.Úpou, Maršov I.

08:09

17:24

10:08

19:01

Horní Maršov, most

08:05

17:20

10:13

19:05

Pec p.Sněžkou, odb. Malá Úpa

08:00

17:15

10:18

19:10

Pec p.Sněžkou, Velká Úpa, nám.

07:55

17:10

10:25

19:15

Pec p.Sněžkou, aut.st.

07:50

17:05

10:30

19:20

Pec p.Sněžkou, Velká Úpa, nám.

07:45

17:00

10:35

19:25

Pec p.Sněžkou, odb.Malá Úpa

07:40

16:55

10:43

19:35

Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn

07:32

16:47

10:55

19:50

Horní Malá Úpa, Pomezní boudy

07:20

16:35

Pomozte nám zhodnotit finanční prostředky z EU
ve prospěch našeho regionu!
MAS „Přiďte pobejt!“ o.s.

jednoho měsíce budou projekty přijímány v kanceláři MAS
(budova pošty v Jilemnici). Po ukončení výzvy rozhodovací
orgány MAS „Přiďte pobejt!“ o.s. ohodnotí projekty a vyhlásí
podpořené žadatele.

na jaře 2008
byla vybrána Hodnotitelskou komisí MZe k financování
v Programu rozvoje venkova osa. IV Leader.

Co to znamená pro region?

MAS „Přiďte pobejt!“ o.s. bude disponovat cca 8 miliony
Kč ročně na podporu projektů v rámci svých výzev, a to po
dobu 5 let.

Kdo může žádat o podporu a předložit svůj projekt
MAS s žádostí o financování?



Pro předkladatele projektu je důležité sledovat naše
internetové stránky, kde budou zveřejňovány aktuální
informace!!!
www.maspridtepobejt.cz
kontakt: Věra Nosková, mob.:+420 605 557 126

Podnikatelé, obce, neziskové organizace, které svým
projektem naplní schválený Strategický plán Leader MAS
„Přiďte pobejt!“ o.s. na roky 2007-2013.
Pozor! Důležitou podmínkou je místo realizace projektu.
Musí to být na území působnosti MAS „Přiďte pobejt!“o.s..
Území působnosti MAS je totožné s oblastí mikroregionu
Jilemnicko - svazek obcí, s rozšířením o obce Jablonec n/J,
Vysoké n/J, Rokytnice n/J a Paseky n/J.

Kde získáte další informace?

Všechny důležité informace o zaměření projektů, které
budeme podporovat, najdete na internetových stránkách
www.maspridtepobejt.cz v rubrice Leader.
V červnu uspořádáme školení se zkušeným lektorem Mgr.
Michalem Jarolímkem z MAS Sdružení růže. Zde se dozvíte,
jak sestavit svůj projekt a jaké přílohy je nutné doložit. Zde
bude Vaše účast nezbytná!!

Kdy můžete předložit svůj projekt s žádostí o finanční
podporu?

Výzvy k předkládání projektů proběhnou dvakrát ročně.
První výzva je naplánovaná na konec července 2008. Po dobu
–9–

Taktické cvičení složek IZS - Rokytnice nad Jizerou 2008
Dne 29.května 2008 bylo taktické cvičení složek IZS na požár lesa v oblasti Janovy skály. Ve 14,00 hodin bylo na operační středisko profesionálních hasičů v Semilech nahlášeno, že
v blízkosti Janovy skály hoří les. Operační středisko okamžitě
na místo vyslalo několik jednotek hasičů, a to dobrovolné hasiče z Rokytnice nad Jizerou a Harrachova a profesionální hasiče
ze stanice Jilemnice. Na místo události přijeli najednou obě
dobrovolné jednotky. Jelikož se jednalo o událost na katastru
Rokytnice nad Jizerou, její velitel se stal velitelem zásahu. Po
průzkumu velitel zásahu požádal operační středisko o podporu
dalších jednotek, zřízení čerpacího úseku a také o pomoc hašení ze vzduchu za pomoci dvou letadel a jednoho vrtulníku.
Operační středisko také požádalo Městskou policii Rokytnice
nad Jizerou a Dopravní policii Semily o pomoc při řízení dopravy z důvodu provedení dálkové dopravy vody.
Po příjezdu profesionální jednotky z Jilemnice bylo velení
zásahu předáno jim. Byly vytvořeny hasební úseky. Hasební
úsek č. 3, který se staral o ochranu chaty pod Janovou skálou,
byl svěřen naší jednotce. Zásobování vodou do úseků bylo prováděno kyvadlovou dopravou od Harrachovské pily. Na konci
cvičení bylo ještě za pomoci vrtulníku provedeno simulované
vyzvednutí turistů z Janovy skály.
Při vyhodnocení po skončení cvičení bylo konstatováno, že
toto cvičení splnilo svůj účel a napomohlo k orientaci při vedení hasební činnosti jak na místě zásahu, tak i v operačním
vedení.
Taktického cvičení se účastnily jak jednotky z okresu Semily,
tak jednotky z okresu Jablonec nad Nisou. Celkem se účastnilo
12 dobrovolných jednotek s 18-ti cisternami a dvěma dopravními vozidly a tři profesionální jednotky s čtyřmi cisternami,
Městská policie Rokytnice nad Jizerou, Policie ČR Rokytnice
nad Jizerou, Policie ČR dopravní Semily, zástupci KRNAP, letecká služba se dvěma letadly a vrtulník Policie ČR.
Cvičení skončilo po 17-té hodině.
Za JSDHO Rokytnice nad Jizerou VOLF Zdeněk
velitel jednotky

Ráj pro mladé kuchařinky
Když padne slovo „školství“, tak se v poslední době očekává
nejspíše nějaký nářek. A my nenaříkáme, my se radujeme.
Podařila se skvělá věc a snad se nám to vrátí v podobě úsměvů
a spokojenosti našich dětí. Tedy možná spíš toho něžnějšího
pohlaví, i když kdoví, i někteří kluci přeci rádi vaří. Ano, jde
o naši novou školní kuchyňku. Těžko psát o něčem, co jste
neviděli a tak kdybyste chtěli, přijďte se podívat a já vás
provedu, ukážu a pochlubím se za naši školu.
Již dlouho to bylo třeba. Naše děvčata jsou velmi šikovná
a vaření je baví. A co je důležitější pro rodinný život, než dobře uvařená svíčková nebo voňavá bábovka? Léta jsme bojovaly
v prostoru sice dostačujícím, ale podmínkami již velmi chabým a vařily různé dobrůtky. Však někteří z vás jistě ochutnali
třeba i koláčky v den Sjezdu pašeráků, ano i ty jsme společně
pekly a všem chutnaly…
Ale teď – teď už to bude skutečný koncert. Krásná kuchyňka, nově zařízená, vždyť jen to prostředí dělá lidi tak ně– 10 –

jak kulturnějšími. Je tam krásně. Vše je laděno do modré
a barvy třešně – tedy oranžové. Nábytek, závěsy, lino…První
jídelníček si mohla děvčata sestavit sama, a tak asi se není co

divit, že jsme navařily výbornou kroupovku s uzeným, řízek
s bramborovým salátem a výborné Míša-řezy, i když třešinkou na dortu jistě byla pozvaná návštěva pana ředitele Boudy
a s panem zástupcem Buluškem a všichni po očku koukali, jak
jim chutná. Chutnalo!
Ale protože vše má svůj rub a líc a my jsme si radosti už
užili, musel se objevit jakýsi škarohlíd, co zkouší najít nějakou chybičku. A tak…pane Škarohlíde, něco se Vám nelíbí?
Kuchyňku nám podle objednávky (přiznám, mých představ
a měla jsem v tom volnou ruku, děkuji pane řediteli) vytvořila
firma, sídlící nedaleko Opavy a zabývající se školními sestavami (firma Klassa), z místních se přidal za zednické práce pan
Valášek, za vodáky pan Soukup a za elektrikáře pan Koucký
z Vysokého n. Jiz, lino položila firma Liko z Jablonce n. Jiz.
Kuchyňka vypadá krásně a vaří se nám tam dobře, chutná ještě víc. Panu Škarohlídovi to snad postačí a my se s dětmi už
těšíme na další hodinu vaření, protože s tak báječnými dětmi
v tak nádherné kuchyňce – to je prostě radost být.
Jarmila Vávrová

Týden praktické ekologie na základní škole
MŠMT vypsalo dotační rozvojový program s názvem Podpora enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách
v roce 2008. Paní učitelka Ing.Ivana Gebrtová a ředitel školy
pan Mgr. Miroslav Bouda vypracovali žádost o dotaci na grantový program, který nazvali Týden praktické ekologie. Úspěch
tohoto programu je o to větší, že z celého Libereckého kraje
získalo grant pouze osm škol – a Základní škola v Rokytnici nad
Jizerou je jednou z nich.
Týden praktické ekologie probíhal u nás na škole od 25.5.
do 29.5. 2008. Každá třída měla jiný úkol, jiné zaměření.
1. – 4. ročník navštívil Zoologickou zahradu v Liberci. Pátá třída absolvovala vycházku do Pasek nad Jizerou zaměřenou na
poznávání léčivých bylin a ochranu životního prostředí v souvislosti s tříděním odpadu. Vycházka byla spojena s návštěvou
muzea v Pasekách. Děti ze šesté třídy se vydaly do Harrachova a prohlédly si tamější doly. Žáci sedmé třídy se zúčastnili
exkurze do Zoo ve Dvoře Králové, kde byl pro ně připraven

program s názvem „Deštný les“. Osmá třída navštívila místní
čističku odpadních vod a žáci deváté třídy si prohlédli jeskyně
v Boskově a výstavu polodrahokamů v turnovském muzeu.
Díky úspěšnému grantovému programu měly děti zaplacenou veškerou dopravu a materiál potřebný na zpracování získaných poznatků. Hradily si pouze vstupné.
Chceme, aby se tento program stal trvalou součástí ŠVP naší
školy a aby byl Týden praktické ekologie pravidelně každým
rokem zařazen do výuky. Každá třída tak projde postupně jednotlivými tématy. Letos žáci všech tříd v týdnu od 2.6. do
6.6. 2008 vypracovali pracovní listy, které budou v budoucnu
využívané pro samostatnou práci dětí a stanou se metodickým
materiálem pro Týdny praktické ekologie v příštích letech.
Tyto práce dětí spolu s fotodokumentací budou vystaveny
v budově školy.
BZ

MŠ Dolní Rokytnice nad Jizerou
Sportovní hry mateřských škol
26. 5. se naše škola zúčastnila krajského finále Libereckého kraje Sportovních her mateřských škol.
Naše družstvo reprezentovalo všechny mateřské školy
Semilska. A zhostilo se této zodpovědnosti se ctí – obsadilo
1. místo.
Pořadí na prvních čtyřech místech:
1. MŠ Dolní Rokytnice nad Jizerou
2. Turnov
3. Česká Lípa
4. Liberec
Každý okrsek mohla reprezentovat pouze jedna škola. Družstva byla 10 členná (5dívek +5chlapců) a 2 náhradníci. Soutěžilo se v 5-ti disciplínách (hod, štafeta na 60m, pětiskok, skok
v pytli, překážková dráha), které musel absolvovat každý člen
družstva. Pořadí se pak sečetla a zvítězilo nejlepší družstvo.
Naše děti bojovaly s velkým nasazením, například při hodu
Vítka Prokůpka tenisovým míčkem museli pořadatelé prodloužit dopadovou výseč.
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Děti byly nadšené stadionem, drahami s umělým povrchem
– hned po skončení závodu místo odpočinku běhaly v drahách
na atletickém ovále až do odjezdu.
Pořadatelé měli výborně zorganizovaný průběh závodu, připravili bohaté občerstvení v podobě banánů, jablek, občerstvení „Nový věk“, pití, smetánků, obložených baget.
Děti si užily i několik minut mediální slávy, když jako vítězné družstvo pózovaly s medailemi a poháry (jeden je putovní)
fotografům Libereckých novin.
Patronkou her byla Kateřina Neumannová. Závodů byli přítomni čeští reprezentanti: D. Kožíšek, J. Magál, N. Sudová,
kteří zahájili Sportovní hry zapálením „olympijské“ pochodně, s kterou na stadion přiběhl Jiří Magál.

I když nemáme atletické dráhy a trénujeme na loukách
a polních cestách – ukázali naši malí závodníci, že mají velkého sportovního ducha.
Poháry a medaile budou vystaveny společně s tablem
Dráčků.
MŠ Dolní Rokytnice děkuje:
TJ Spartak Rokytnice, manželům Jandovým Sport hotel
– za odvoz dětí na Sportovní hry do Liberce. Panu M. Jonovi
a P. Doubkovi - za odvoz na Sportovní hry a pomoc při soutěžení. Hudební skupině Naboso – za zpříjemnění našeho letního
karnevalu, který se vydařil ke spokojenosti malých i velkých
návštěvníků. Všem, kteří si nakoupili v našich karnevalových
stáncích naše výrobky - příspěvek na nákup keramických glazur. Sport – hračky Pech – za umístění tabla. TJ Spartaku
Rokytnice – za zapůjčení trampolíny.

MŠ Dolní Rokytnice upozorňuje
• od září budeme mít několik nových míst na odběr obědů
pro cizí strávníky. Obědy si můžete zajednat na telefonním čísle: +420 733 124 096 (oběd 48,- Kč)
• 19. 6. v 15.00 se koná slavnostní zakončení docházky
do MŠ na městském úřadě (letos odchází 14 předškoláčků do ZŠ Rokytnice nad Jizerou, 4 do ZŠ Jablonec nad
Jizerou a 2 se odstěhovali).
PaedDr Eva Maloňová
ředitelka MŠ
www.msrokytnice.skolniweb.cz
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Pozvánka na výstavu v budově městské
radnice v Rokytnici nad Jizerou
Chtěli bychom touto cestou pozvat místní občany i návštěvníky Rokytnice nad Jizerou na expozici fotografií našeho města umístěnou v prostorách I. patra budovy radnice. Jedná se
o celý soubor fotografií zachycujících minulost i současnost
Rokytnice nad Jizerou a života místních obyvatel. Většina
fotografií pochází z archivu pana Miroslava Kubáta, který se
historii a vývoji našeho města věnoval téměř celý život.
Velká pozornost je zde věnována rozvoji lyžařského sportu
od jeho prvopočátku až po dnešní dobu. Je tedy například
možné sledovat budování prvních lyžařských vleků až po výstavbu nové lanovky na Lysou horu nebo vznik Horské služby.
Také zde mohou návštěvníci porovnat některá charakteristická stavení zachycená v různých letech jejich existence
(mlýn v Pasekách nad Jizerou, lokalita náměstí v Rokytnici
nad Jizerou atd.)
Fotografie jsou doplněny komentářem, který obsahuje podrobné informace k jednotlivým zachyceným obdobím.
Na závěr bychom chtěli poděkovat Spolku přátel Regionálního muzea a galerie Krkonoše se sídlem v Rokytnici
nad Jizerou, který exponáty městu Rokytnice nad Jizerou
zapůjčil.

Jablonec nad Jizerou
Sobota 21. 6. 2008
JABLONECKÝ COUTRY  FESTIVAL  v přírodním amfiteátru
v Pilišťatech. Na podiu se představí kapely: JOHNY WALKER
BAND, KAMARÁDI TÁBOROVÝCH PÍSNIČEK, MODRÝ KŠANDY,
FOUS a možná i další překvapení.
Taneční parket pod podiem. V programu se počítá s exhibičním vystoupením nejlepších českých trialových jezdců, nebudou chybět ani špásovné soutěže pro diváky. Vstupenky budou
slosování, hlavní cena opět akustická kytara.
Neděle 22. června 2008 od 11 hodin
JARNÍ SETKÁNÍ BÝVALÝCH HRÁČŮ fotbalového oddílu Sokol
Jablonec nad Jizerou starších 60ti let.
Odpoledne se pak na hřišti odehraje poslední mistrovské utkání domácího dorostu a mužů v sezóně 2007-2008.
Sobota 19. července 2008
SDH Jablonec nad Jizerou pořádá hasičskou soutěž NOČNÍ ÚTOK. Přijďte se podívat na tuto zajímavou hasičskou disciplínu a povzbudit domácí družstvo.
Soutěží se v kategorii 2B uzké + kategorie bez úprav - široké.

Harrachov
Společenský dům JILM Jilemnice
Neděle 6. 7. 2008 od 17.00 hodin
Tradiční koncert Evy Henychové - v Křižlických v Evangelickém kostele
Čtvrtek 16. 7. – sobota 19. 7. 2008 (středa – pátek od 16.00
do 22.00 hodin, sobota od 14.00 do 22.00 hodin)
Krakonošovy letní podvečery – jilemnické náměstí nebo
zámecký park, pořádá Svazek měst a obcí Jilemnicko

Sobota 19. července 2008
5. ročník Harrachovských pivních slavností
v areálu Sklárny a Minipivovaru Novosad a syn Harrachov s.r.o.
Pátek 8 a sobota 9. srpna 2008
Open air festival Keltská noc 2008. Letošní ročník se
bude konat opět v Harrachově pod skokanskými můstky.

Neděle 3. 8. 2008 od 14.30 hodin
18. Festival dechových hudeb – v Zámeckém parku,
za špatného počasí v sále SD Jilm.

ÚČETNÍ SLUŽBY
Oblasti naší činnosti :
• Komplexní ekonomický servis
• Kvalitní vedení účetnictví
• Zpracování daňové evidence s optimalizací daňového
zatížení včetně →
• Zpracování daňového přiznání (DPH, daň z příjmů, silniční daň, daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí)
• Mzdová agenda a zpracování mezd
• Daňové poradenství a konzultace
• Zastupování při jednáních a kontrolách u finančního
úřadu, zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení

Výhody externího zpracování účetnictví :
• Úspora mzdových nákladů
• Zajištění požadovaných výstupů v termínu
• Úspora času a nákladů při doškolování zaměstnanců
• Úspora při pořizování softwaru
• Profesionalita, flexibilita, rychlost, spolehlivost
• Zachování mlčenlivosti samozřejmostí
• Praxe v oboru 15 let
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Cena: Dohodou (paušálně či položkově)
Sídlo: Praha, Rokytnice nad Jizerou
Kontakt: Mobil: 603 155 656 (E.Tesaříková)
E-mail: e.v.i.k@centrum.cz
aola@seznam.cz (A. Olaszová)

Nové knihy na květen
České knihy
Řeháčková – Lásku zlatem nevyvážíš
Janouchová – Ukradené dětství
Procházková – Otcové a bastardi
Němcová – Andula a ty druhé
Janečková – Unesená
Ortová – Století vhodné pro ženu
(fejetony)
Rottová – Případ dárkové kazety
(detektivka)
Romány pro ženy
Krug – Dáš si ráno kávu nebo čaj?
Brown – Mrazivý chlad
Collins – Nebezpečná žena
Roberts – Žhavý led
Lutz – Akta Spellmanová
Snellman – Světadíly lásky
Canfield - Slepičí polévka pro inspiraci
ženské duše (příběhy)
Ostatní próza
Mitchell – Třináct měsíců (citlivá
výpověď dospívajícího chlapce)
Frey – Milion malých střípků (příběh
o boji se závislostí)
King – Holčička, která měla ráda Toma
Gordona (další kniha mistra hororu)
Dick – Blade runner (sci-fi povídky)
Napětí (thrillery) a detektivky
Clark – Děvčátka v modrém
Parker – Vražda z titulní strany
Parrish – Bezměsíčné noci
Vandenberg – Zelený skarabeus
Caruso – Zahrada pozemských rozkoší
Načná literatura
Kenner - Symboly a jejich skrytý
význam
Avila – Partnerské typy aneb Kdo se ke
mně hodí
Novák – Sourozenecké vztahy
Kubelka – Začínám znovu
Cole – Naučte se vyprávět svým dětem
- Příběhy před spaním
Cassuto – Když chce dcera hubnout
Margolius – Praha za zrcadlem
Jánský – Vzpomínky nebeského jezdce
Krumlovský – Krvavé příběhy z hradů
a zámků

Nové knihy na červen
České knihy
Řeháčková – Matkou na půl úvazku
Kubátová – Co je v domě
Tajovská – Matky matek
Hejkalová – Kouzelník z Pekingu
Hrachovcová – Radosti a starosti ženy
v domácnosti
Romány pro ženy
Trollope – Bratr a sestra
Steel – Nerovný vztah
Long – Výměna manželek

Hislop – Ostrov
Roberts – Zkouška důvěry
Coulter – Večerní hvězda
Ostatní próza (psychologická, historická)
Chopin – Probuzení
McEwan – Na Chesilské pláži
Proulx – Ostrovní zprávy
Vandenberg – Faraonka
Napětí (thrillery a detektivky)
Crombie – Polibek na rozloučenou. Hlas
pomsty
Christie – Sešli se v Bagdádu
Cooper – Tudy cesta nevede
Vondruška – Zdislava a ztracená
relikvie
Rendell – Rafinovaná vražda
Naučná literatura
Nešpor – Návykové chování a závislosti
(současné poznatky a perspektivy
léčby)
Fengšuej – lexikon od A do Z
Mluvte k věci! (jak se rychle vyjádřit a
být správně pochopen)
Halama – Rastafari (vznik a vývoj
hnutí, styl života)
Taussig – Hvězdy českého filmového
nebe
Jech – Kolektivizace a vyhánění
sedláků z půdy
Knápek – Po nejkrásnějších místech
Čech, Moravy a Slezka
Richter – Třeba i železem a krví
(prusko-rakouské války 1740-1866)
Nové knihy v dětském oddělení –
duben, květen, červen

Pro začínající čtenáře
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kouzelné pohádky na dobrou noc
Poklad starého brouka
Vytahaný koblih
O mašince Tomášovi 10
O mašinkách (J.Kahoun)
Veverek Koudelka a jiná slohová
cvičení (napsal a nakreslil M. Jágr)
Rákosníček a jeho rybník (J. Kincl)
Staráme se o zvířátko
Čarodějnice Lilli slaví narozeniny
Eliška a tajná jeskyně

Pro větší čtenáře
komiksy: Prvních 12 příběhů Čtyřlístku
Krab se zlatými klepety (Tintin)
Dobrodružství Oldy a Poldy
Asterix a Kleopatra. Asterix a věštec.
Obelix a Caesarova galéra.
Pohádky
Bichsel – Povídání pro děti
Nejkrásnější pohádky o psech
Šrut – Pohádky brášky Králíka
Werich – Fimfárum
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Básničky
Jak se učil vítr číst.
Šišatý švec a myšut (P. Šrut)
Pro holky
Masini - Baletní střevíčky 1.,2.,4.
Dahl – Matylda
Kästner - Luisa a Lotka
Fischerová – O Dorotce a psu Ukšukovi
Pro kluky i holky
Dahl – Jirkova kouzelná medicína
Breuil – Filipova dobrodružství
Meisterovi – Dračinec Ohnivec.
Poklad skalního města
Janssonová – Mumini. Kometa
Palme – Tadeáš a hradní tajemství
Příběhy českých knížat a králů

Pro dospívající
Fantasy
Pullman – Zlatý kompas. Jedinečný
nůž. Jantarové kukátko
Gordon – Ztracený svět v podzemí
Rowlingová – Harry Potter a relikvie
smrti
Dobrodružné
Braunová – Neuvěřitelné září (Tajný
deník Tomáše S.)
Bárta – Ostrov trosečníků
Horory
Jinksová – Eustach (Alliini lovci duchů
-2.příběh)
Shan – Upíří kníže. Lovci z přítmí
Pro dívky
Franková – Čarodějnice bez koštěte
Alexanderová – Pony klub 2.,4.,6.
Braunová – Prázdniny za všechny
prachy
Gohlová – Julie na koňské farmě
Březinová – Jmenuji se Martina (Holky
na vodítku)
Rennisonová - … a pak se mi to vymklo
z rukou
Bryantová – Dívky v sedlech
19.,20.,21.,22.
Snadowsky – Jak holky přicházej o
iluze aneb…

Zábavně-naučná literatura
Konečně sám doma!, Mysli si číslo,
Auta a kamiony kolem nás, Víš nebo
nevíš?(2.díl), Starověký Egypt (+
komiks)
Drazí zesnulí: Spartakus. Tutanchamon
Děsivá literatura
Ještě hororovější příběhy
Děsivá věda
Smrtící jedy
+ nová vydání knih J.Foglara a E.
Štorcha (doplní chybějící a nahradí
opotřebované)

Poudačka

Program KINO

Stačí málo

Tak se tak pomalu kodercáme tim kerkonošskym kamínčím vod narození ke hrobu.
Jeden projde jak pšic, neublíží a škody nenadělá. Kolem jinýho sou tři vokopišťata
závisti a zlý kerve. Co zlá huba vodře, to Pámbu nezahojí.
Otylka Hajská byla bába princmetálová. Na nikom, koho cesta vella kolem jejího
baračištěte, nenechala suchou jennu jedinou režnou niť. Vod rána, do kvečerou
neďála nic jinýho, než že soudila sjet. Vyložená na kabřinci fňákala vo tom, kerej
s kerou a co by se mělo, aby to bylo recht. Vo sousedoj, Franckoj Berňákoj, snad
mohla poudať i vo tom, kdy si uperd nebo utřel ferňák facalikem. Kdo zrouna nemusil pěšinkou polle, nadešel si rači příhonem. Nevymáchanou, jedovatou, hubou
rozvella i kolik spořádanejch rodin. S každym šplechtem lítala jak s teplou bábou
vod numera k numeru.
Všeho do času. Jennou se u ní stavila na kus řeči tá s kůsou a bylo po fialkách.
Našli ji na vokně, na kabřinci. Vopřená vo ruce „čuměla“ na Krosnou. Nemerkala,
nedejchala. Konec. Utrum. Uložili ji do truhly a v průvodu šámali na kerchou k Jablonci.
Enu, to vám povim, faráři to taky někdy nemaj lehký. Co na takovou bábu při její
poslenní cestě vyslepičiť? Hledejte slova, dyž vo mertvejch jen v dobrym. Milýmu
děkanoj nevostalo nic jinýho než vháť až to skoro ani nebylo hezký. Honná, pracovitá, milá, udělající... Byl to vopraudu zázrak, že kerchovem nelítaly derny z hrobu.
Musel to bejť setsakra tumel, jak se neboždici, co ji znali, musili v hrobě votáčeť.
Dva, co byli hned velle vykopaný díry, si rač svý hroby vonnesli na druhej konec
kerchova. S tou nekalou bábou nechtěl žánnej vostať ani po smerti.
Vytanulo vám na mysel, že měl Krosnou konečně pokoj? Ale kde by se bralo? Jen
se merkněte kolem sebe, kolik takovejch sudiček a hub nepravejch se imervére
rejpe v bolesti a starostech těch druhejch.
A při tom stačí málo, aby si každej moh, až naposledy zauře voči, pošeptať: „Neubližil sem, ani nenasral!“
Miroslav Jon

Společenská kronika
Životní jubilea slaví v měsíci lednu a únoru tito naši spoluobčané včetně občanů
odjinud v místním domově důchodců:
80 let

81 let
82 let
83 let
84 let

85 let

86 let

Jiroušová Věra
Jón Josef
Jará Jaruška
Vrána Josef
Janatová Miluše
Slavíková Jiřina
Pluchová Květuše
Valdmanová Anna
Pelikán Vratislav
Motyčková Marie
Škoda Stanislav
Holubcová Zdeňka
Radoňská Emilie
Martinková Marie
Albrechtová Emilie
Prchalová Marta
MUDr. Topičovský Jan
Janouch Jaroslav
Knopová Lidmila
Vondrová Rozália
Polák Otto
Hájková Emilie
Číhal Antonín
Roubová Vlasta
Crha Miroslav

87 let
88 let

Votoček Bohuslav
Štaflová Anna
Skřiváčková Sláva
Vízková Marie

Poděkování:
Děkujeme touto cestou paní matrikářce Věře Soukupové a paní Lídě Sejpalové za osobní návštěvu, blahopřání
a dárky u příležitosti naší diamantové
svatby.
manželé
Miluše a Miloslav Janatovi
Zlatou svatbu – 50 let společného života oslavili v měsíci květnu manželé
Jaruška a Josef Zlámalovi z Horní Rokytnice.

Srdečně blahopřejeme.
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Jablonec nad Jizerou
červen 2008

sobota 14.6. v 19.45 h.

SPEED RACER
Americké filmové širokoúhlé akční dobrodružství (134
min.). Film je dabovaný – v českém znění. Přichází svět
stvořený pro rychlost. Vstupné 70,- Kč, přístupný

středa 18.6. v 18.00 h. !!

PAN VČELKA
Animovaná pohádková komedie pro malé i velké diváky
(86 min.) v českém znění. Vyrůstali jsme sice všichni s
Včelkou Májou. Zdaleka však o tomto sympatickém hmyzu nevíme všechno... Vstupné 60,- Kč, přístupný

pátek ! 20.6. v 19.45 h.

LET`S DANCE 2 Street Dance
Americké hudební a taneční romantické drama (98 min.).
Není to o tom, odkud jsi, ale o tom, co chceš. Vstupné
65,- Kč, přístupný (12)

středa 25.6. v 19.45 h.

TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ
Americký širokoúhlý thriller 122 min.). Žádná úniková cesta není bezpečná. Ostatně – co byste udělali, kdybyste v
poušti našli hromadu mrtvol a auto s kufrem narvaným
drogami a penězi? Vstupné 60,- Kč, přístupný (15)

sobota 28.6. v 19.45 h.

AMORŮV ÚLET
Americká komedie (90 min.). Jaká je šance, že se stačí
rozhlédnout po přeplněné kavárně, aby člověk našel ten
„pravý“ protějšek, se kterým bude chtít strávit zbytek života? Vstupné 65,- Kč, přístupný (12).
*

*

*

Ve vstupném je započítán příplatek 1,- Kč,
určený ve prospěch Státního fondu pro rozvoj české
kinematografie. Filmy značené symboly (12, 15, 16, …)
jsou mládeži přístupné, pro děti do 12, 15, 16 … let jsou
však nevhodné.
Změna programu a výše vstupného vyhrazena.
Program KINA též na adresách:
www.jablonec-krkonose.com,
www.krkonose-smo.cz,
www.kina.365dni.cz
Tel.: 481 591 437, 481 591 106

Společenská kronika - vítání občánků

SPOZ při MěÚ Rokytnice
nad Jizerou
uspořádal v neděli 20. 4. 2008
slavnostní Vítání novorozených
občánků do života
Při této příležitosti děkujeme p.
učitelkám Aleně Kvastničkové a Leoně Neumannové a dětem z Mateřské školy v Horní Rokytnici a p. učitelkám Monice Dostálové a Jolaně
Pokorné a dětem ze Základní školy
v Dolní Rokytnici za velmi hezké
vystoupení v krojích a rovněž děkujeme p. varhaníkovi Oldřichu Šturmovi.

Přivítáni byli tito noví
občánci města:
Malík Jan
Kobos Adam
Škoda Filip
Šturma Vojtěch
Hýbl Jimmy
Kynčl Filip
Marek Dominik
Javůrek Antonín
Zemánek Lukáš
Háková Veronika
Procházková Anna
Chmelíková Aneta
Hájková Martina
Langerová Nicol

Ať rostou ve zdraví a pohodě.
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Recepty

Osmisměrka

Svůj rodinný recept nám tentokrát do Rokytnického zpravodaje přinesl pan Ivan Macháček, kterému tímto velmi děkujeme.

Pohoří a hory ČR – v osmisměrce jsou názvy 23 českých
pohoří a hor. Po jejich vyškrtání zůstane 12 písmen, jejich
vypsáním zjistíte přání vám, čtenářům, do následujících
dní.

Pokud by se kdokoliv ze čtenářů Zpravodaje chtěl
s ostatními podělit o nějaký svůj rodinný zaručený
recept, velmi to uvítáme a rádi zveřejníme.
Recept se jménem zpracovatele stačí poslat na
e-mail: mesto@mesto-rokytnice.cz nebo přinést
osobně na městský úřad k rukám M. Šubrtové.

.................................................
Plackový dort od babičky
Do mísy smícháme: 200 g cukru
2 celá vejce
2 polévkové lžíce medu
přiměřeně citrónové kůry
1 vanilkový cukr
1 lžičku skořice

Tuto směs zahříváme za stále míchání (nesmí přijít
do varu!) až do zhoustnutí. Přidáme 1 prášek do pečiva a promícháme.
Směs přidáme do 450 g hladké mouky a dobře
promícháme. Pak rozdělíme na 12 dílů, které jednotlivě vyválíme a kastrolem či formou vykrojíme
kulaté placky cca velikosti talíře, natenko. Placky
v troubě upečeme do růžova.
Náplň:
Uvaříme hustou kaši z 0,5 l mléka a 8 polévkových
lžic hrubé mouky, necháme vychladnout. Zvlášť utřeme 200 g moučkového cukru a 200 g hery. Vše smísíme a utřeme dohromady (cca 15 minut).
Příprava dortu:
Placky plníme střídavě náplní a marmeládou. Navrch doporučuji posypat strouhaným kokosem, eventuelně čokoládou. Možno přizdobit sekanými oříšky či
mandlemi, apod.
Dobrou chuť

zpracoval
z rodinného
archivu Ivan
Macháček
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Nabízíme
- Výkopové práce mini bagrem 3,5t
(výkopy pro stavby, kanalizační přípojky, bazény,
zámkové dlažby, přípojky pro vodu, elektřinu
apod.)

- Zednické práce.
Informace na tel.
+420 604 343 909
+420 774 428 881

Provádíme nátěry střech.

Tel. 605 577 320
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Ohlédnutí za letošní zimní sezónou
Letošní zimní sezóna začala velmi brzy. Nová lanovka Horní
Domky se roztočila už 17.listopadu společně s dětským vlekem
Kaprun. O víkendech jely i vleky na Studenově. Od prosince
se provoz zařízení rozšířil o lanovku na Lysou horu a Zalomený
vlek. Před Vánocemi byla už všechna zařízení obou středisek
v provozu.
I když letošní zima nebyla až tak bohatá na sníh, i přesto
byla velice úspěšná. Bylo to hlavně díky vyrobenému technickému sněhu v Horních Domkách, neboť přírodního sněhu
jsme se ve velkých dávkách dočkali pouze v listopadu a pak
až v březnu. Důkazem toho je provoz vleků na Studenově, kde
bylo pouze 58 provozních dnů. Důvodem byl právě nedostatek
přírodního sněhu, na němž je areál Studenov závislý. Síť technického zasněžování tam zatím není vybudována. V Horních
Domkách se jezdilo díky technickému sněhu 142 dnů.
V letošní sezóně se Spartak Rokytnice, a.s. posunul o krok
dál a nabídl lyžařům další nové služby. Ve vstupní hale lanové dráhy Horní Domky byl do provozu uveden nový skiservis
s prodejem doplňkových sportovních potřeb a byla zde otevřena nová restaurace. V areálu Horní Domky byl realizován
dětský koutek s pojízdným kobercem.
Pod Lysou horou se v zimě konalo několik akcí. První velká akce byla v prosinci u příležitosti zahájení zimní sezóny.
Součástí byla tisková konference, akrobatické skoky na lyžích
a vyvrcholením byl ohromující ohňostroj s příjezdem osvícených roleb. Konalo se zde několik závodů ve slalomu. Nejzajímavější byl rozhodně závod tělesně postižených. Jejich
dovednosti jsou nepředstavitelné.

Za zmínku rozhodně stojí i Pašeráckej vejkend. Tato akce se
konala již potřetí. Zahajuje ji Sjezd Pašeráků na Studenově,
sobota patří lyžování Pašeráků v Horních Domkách s doprovodným programem a v neděli vždy vše končí dětskými amatérskými závody v obřím slalomu.
Lyžování a snowboardování s sebou přináší také úrazy. V letošní sezóně jich bylo necelých 400, což je o cca 100 úrazů
méně než vloni. Je to zřejmě dáno krátkým provozem v areálu Studenov a ne tím, že by se začalo jezdit bezpečněji.
Lyžařů „letců“ naopak stále přibývá.
Ohlédneme-li se za letošní zimní sezónou, musíme říci, že
byla úspěšná. Za to patří dík všem zaměstnancům Horních
Domků a Studenova, kteří se na úspěchu podíleli. V zimní sezóně tu pracuje okolo 100 zaměstnanců. Skiareál Horní Domky
byl v provozu do 6. dubna denně. Do 27.dubna byla v provozu
už jen lanová dráha Lysá hora o víkendech pro běžkaře. V Horních Domkách nás navštívilo 265 745 hostů a na Studenově
35 427 hostů. Rekordní denní návštěvnost byla 5 000 hostů,
což vypovídá o tom, že Rokytnice začíná být čím dál tím více
zajímavější a známější středisko. Velice nás to těší. Děkujeme touto cestou všem za návštěvu a nashledanou příští zimu,
která bude, jak doufáme, ještě lepší než ta letošní.

Fotbal

době na 11té pozici ze čtrnácti - dosáhlo prozatím 20 bodů.
Tabulku vede Sokol Martinice s 47 body.
- a konečně družstvo mužů A je v okresním přeboru na 4. místě ze čtrnácti - dosáhlo prozatím 43 bodů. Vedoucím tabulky je FC Víchová s 50ti body.

Okresní soutěže končí posledními utkáními o víkendu 21.
a 22. června 2008.
Další víkend je fotbalový oddíl pořadatelem 35. ročníku turnaje Rokytnic ČR za účasti pěti Rokytnic. Turnaj je zároveň
spojen se setkáním Rokytnic na úrovni městských a obecních
úřadů a mimo fotbal budou účastníci soutěžit ve stolním tenisu družstev ve sportovní hale a dále proběhne soutěž hasičů
v upravené variantě v areálu vleků Modrá hvězda.
Ve večerních hodinách v pátek 27. 6. se pořádá diskotéka
a v sobotu 28. 6. doprovodí tanec živá hudba. Celá akce bude
plakátována s podrobným programem.
A nyní již k průběžným výsledkům okresních přeborů
a soutěží:
- v okresním přeboru mladší přípravky je družstvo Spartak Rokytnice na 5. místě ze sedmi - s celkovým počtem 25 bodů.
Vede družstvo SK Jilemnice s 42 body.
- v okresním přeboru starší přípravky je družstvo Spartak
Rokytnice na 7. místě z jedenácti - s celkovým počtem
23 bodů. Vede jako v předchozím případě družstvo SK Jilemnice s 39 body.
- v okresním přeboru žáků je Rokytnice na 9. místě z jedenácti. Má celkem 9 bodů. Tabulku prozatím vede TJ Poniklá
s 52 body.
- družstvo mužů B Rokytnice je v okresní soutěži v současné

Za Spartak Rokytnice, a.s.
Renata Žalská

Sportu zdar a fotbalu zvlášť
Miroslav Kousal

SETKÁNÍ ROKYTNIC 2008
PROGRAM + ROZPISY UTKÁNÍ

Pátek 27.6.2008
19.30 Zábava na hřišti – diskotéka – DJ Saska
Sobota 28.6.2008
9:00 – 9:30 Slavnostní zahájení na fotbalovém hřišti
Fotbal - fotbalové hřiště
9:30
Rokytnice u Přerova – Rokytnice nad Vlárou
10:45 UNION Rokytnice v Orl.h. - 1.FC Rokytnice
v Orlických horách
13:30 Rokytnice nad Jizerou – Rokytnice u Přerova
14:45 1.FC Rokytnice v Orlických horách – Rokytnice nad
Rokytnou
16:00 Rokytnice nad Vlárou – Rokytnice nad Jizerou
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17:15

Rokytnice nad Rokytnou – UNION Rokytnice
v Orlických horách

Stolní tenis – sportovní hala
10:00 – 17:00 Turnaje tříčlenných družstev
(bez rozdílu pohlaví), systém každý s každým
Hasiči – lyžařský areál Modrá hvězda
9.30 – 12.00
Hasičský pětiboj
19:30 Zábava na hřišti - vystoupení kapely Suffering Souls
Neděle 29.6.2008
fotbal - fotbalové hřiště
9:30
Utkání o 5. místo
10:45 Utkání o 3. místo
13:30 Finále o 1. místo
Hasiči – lyžařský areál Modrá hvězda
09.30 – 12.00 soutěž – požární útok
15.00 – 15.30 Vyhlášení výsledků, předání cen, ukončení
Setkání Rokytnic ČR 2008
VSTUPNÉ
Pátek – neděle (zápasy, večerní program) . . . . . . . 100,- Kč
Sobota (zápasy, večerní program) . . . . . . . . . . . .  60,- Kč
Neděle (pouze zápasy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,-Kč
děti do 15 let ZDARMA

Volejbal
Výsledky tabulka - muži
družstvo

Utkání

V

P

S

sety

Míče

1.

TJ Benešov
u Semil A

26

22

4

0

70:31

2338:1976

48

2.

TJ Baník
Žacléř A

26

21

5

0

64:28

1981:1740

47

3.

TJ Spartak
Rokytnice
n./J. A

26

16

10

0

57:54

2365:2382

42

4.

VK Harta
Podhůří A

26

12

14

0

56:51

2127:2107

38

5.

TJ Jičín A

26

12

14

0

53:52

2090:2083

38

6.

TJ Sokol
Dřevěnice B

26

12

14

0

48:54

2224:2096

38

7.

TJ Sokol Libáň A

26

7

19

0

38:62

1935:2149

33

8.

TJ Sokol Radim A

26

2

22

2

21:75

1742:2269

26

Celkové tabulky po podzimní a jarní části
Tabulka - Východočeská divize
1. TJ Červený Kostelec A  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31
2. Spartak Rokytnice nad Jizerou A .  .  .  .  .  .  .  .  30
3. SKK Hořice A  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
4. KK Vysoké Mýto A .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
5. TJ Lokomotiva Česká Třebová B .  .  .  .  .  .  .  .  24
6. TJ Tesla Pardubice A .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24
7. TJ Jiskra Hylváty A .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24
8. TJ Dvůr Králové nad Labem A .  .  .  .  .  .  .  .  .  23
9. SKK Náchod C  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20
10. TJ Lokomotiva Trutnov .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
11. KK Zalabák Smiřice A  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2
12. TJ Sokol Dobruška A .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7
Tabulka - Východočeský přebor
1. TJ Milovice  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  35
2. TJ Jilemnice  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
3. TJ Nová Paka A  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
4. SKK Vrchlabí B .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29
5. SKK Jičín C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
6. SKK Hořice B  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
7. TJ Lokomotiva Trutnov C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20
8. TJ Červený Kostelec C  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19
9. Spartak Rokytnice nad Jizerou B  .  .  .  .  .  .  .  . 18
10. TJ Červený Kostelec B .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16
11. KK Josefov .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
12. TJ Nová Paka B .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Pod záštitou 1. náměstka hejtmana Libereckého kraje
Ing. Karla Dolejšího

p.

Momentálně probíhá na kuželně jíž 8. ročník Rokytnického
turnaje dvojic. Zatím odehrálo cca 100 dvojic a další se hlásí.
Výsledky vám sdělíme v příštím čísle Rokytnického zpravodaje.
Rohu zdar
Zdeněk Novotný

Body

Tabulka - Východočeská soutěž
1. TJ Milovice B  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  35
2. SKK Hořice C  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
3. SKK Vrchlabí C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26
4. TJ Jilemnice C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24
5. SKK Jičín D .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
6. TJ Jilemnice B .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20
7. SKK Vrchlabí D .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18
8. TJ Dvůr Králové nad Labem B .  .  .  .  .  .  .  .  .  14
9. Honer club Březovice  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13
10. TJ Dvůr Králové nad Labem C .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
11. Spartak Rokytnice nad Jizerou C  .  .  .  .  .  .  .  .  6

KUŽELKY
Vážení sportovní přátelé, další ročník kuželkářských soutěží
je již minulostí. Naší milou povinností je Vás informovat, že to
byl ročník úspěšný. Začneme „A“ družstvem – nechybělo mnoho a postup do III. ligy mohl být realitou. Nakonec družstvo
skončilo druhé o pouhý bod za postupujícím Kostelcem. „B“
družstvo-skončilo ve své skupině 9. a splnilo tak svůj výkonnostní cíl. Jen družstvo „C“ slevilo ze svých výsledků a skončilo poslední. Co je však především třeba vyzdvihnout, je fakt,
že náš dorost ve druhé dorostenecké lize skončil celkově třetí
a na jaře neokusil hořkost porážky. Dobře se představil i „B“
dorost a celkové 6. místo v Krajském přeboru je úspěchem.

Tabulka - II kuželkářská liga dorostu
1. TJ Červený Kostelec  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
2. SKK Hořice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
3. Spartak Rokytnice nad Jizerou  .  .  .  .  .  .  .  .  .
4. TJ Start Rychnov nad Kněžnou  .  .  .  .  .  .  .  . 
5. SKK Vrchlabí .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
6. SKK Jičín  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
7. SK Kosmonosy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
8. TJ Lokomotiva Liberec .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
9. TJ Dynamo Liberec . . . . . . . . . . . . . .
10. SKK Náchod B  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Tabulka - Východočeská divize dorostu
1. TJ Jilemnice  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25
2. SKK Hořice „B“  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
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29
25
23
22
21
19
15
14
.7
5

3. KK Zalabák Smiřice  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
4. SKK Vrchlabí „B“ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14
5. Computer Systém Dvůr Kr. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
6. Sp. Rokytnice n.J. „B“  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
7. Uragán Milovice  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
8. Lokomotiva Trutnov .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Jako vždy turnaj dobře organizovali Josef Pohořalý a Luboš
Šimůnek, za což jim patří dík!

Silový trojboj
Mistrovství České republiky v silovém trojboji
14. 4. 2008

Šachy
Rapid šach výsledky
Rokytnice „A“ – Loko Liberec „B“ 5:3
Důležité vítězství v 10. kole KP družstev zajistilo našemu
mužstvu účast i v příštím ročníku této nejvyšší krajské soutěže. Z našich hráčů zvítězili: Z. Hollmann, Z. Lenc, J. Kostlán
a M. Saska. Nerozhodně: K. Snížek a T. Kopecký
Nový Bor – Rokytnice „A“ 6:2
V posledním 11.kole prohráli naši hráči s velmi kvalitním
soupeřem, který nastoupil v nejsilnější sestavě. Našim naopak
chyběli dva hráči základní sestavy. Z našich hráčů zvítězil
V.Gernet. Nerozhodně: Z.Hollmann a T.Kopecký. I přes tuto
porážku skončili naši hráči na celkovém 9.místě z 12 oddílů
a v soutěži se zachránili. Sestupují poslední tři oddíly.

Karegorie - 75kg
1. Jakub Sedláček (88)

TJ SPARTAK ROKYTNICE n.Jiz.

výkon 700kg
2. Marcel Rosner (76)

TJ Frýdlant

výkon 635kg
3. Ondřej Polák (89)

TJ Jablonec nad Nisou

výkon 550kg
Náš borec přivezl tři rekordy České republiky !!!
Gratulujeme.

Krajský přebor jednotlivců v Rapid šachu
26.4. 2008 pořádal náš oddíl tento turnaj již popáté. Startovalo 26 hráčů z jedenácti oddílů. Zvítězil jeden z favoritů
Jiří Kadeřábek z Tanvaldu před Stanislavem Lamačem z Turnova. Z našich hráčů se dařilo Zdeňku Hollmannovi, který
obsadil 3.místo. Karel Schober skončil 10., Vl.Červinka 16.,
J.Kubát 19., J.Beran 22., J.Hanuš 24.
Byl také vyhlášen nejlepší hráč do 20-ti let, kterým se stal
Jan Patočka ze Semil (celkově 18.místo). Nejlepší žena Adéla Zákoucká rovněž ze Semil (celkově 6.).
Turnaj měl dobrou úroveň. Vítězové obdrželi diplomy, prvních osm hráčů i věcné ceny.

RozšíĜení služeb v penzionu Chata pod Lipami:

SOLÁRIUM (turbo, vertikální) – 10,- Kþ / 1 min.
WHIRLPOOL – 20 minut – 300,- Kþ / 3 osoby
SAUNA - 60 minut – 250,- Kþ / 4 osoby
POSILOVNA – 60 minut – 40,-Kþ / 1 osoba
MASÁŽE – dle dohody s masérem
!!!!! Objednávky na telefon: Ouhrabková Hana 603 857 798 !!!!!

Otevírací doba Relax Clubu: dennČ 15,00 – 17,00 hod.; 19,00 – 21,00 hod.
Rokytnický zpravodaj vydává MěÚ Rokytnice nad Jizerou, Horní 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Příspěvky shromažďuje sekretariát s tarosty. Informace a inzerce na
tel. 481 549 319, e-mail: mesto@mesto-rokytnice. cz. Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem r edakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 28. 7. 2008.

sobota 12. 4. v 18. 00 h.

LOVCI POKLADŮ:
KNIHA TAJEMSTVÍ
Americký širokoúhlý dobrodružný film v českém znění (124
min. ) v produkci studia Walt Disney. Podívaná pro všechny
věkové kategorie. V hlavní roli Nicolas Cage. Vstupné 70,- Kč,
přístupný

sobota 19. 4. v 19. 45 h.

POKÁNÍ
Britský film (122 min. ). Romantický příběh, zasazený do pochmurné éry, v níž se nacházelaAnglie na prahu a uprostřed
druhé světové války, vám přinese intenzivní prožitek. Spojila
je láska. Rozdělil je strach. Zbyla jim naděje.
Vstupné 60,- Kč, přístupný (15)

sobota 26. 4. v 19. 45 h.

OBČAN HAVEL
Český Film Občan Havel nahlíží do zákulisí politických i soukromých dramat prezidentského období Václava Havla. Snad
žádný světový politik si ještě nepustil filmaře tak blízko k tělu
jako Václav Havel. I z tohoto pohledu se jedná skutečně o
unikátní dokument.
Vstupné 70,- Kč, přístupný

sobota 3. 5. v 19. 45 h.

SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ HOLIČ
Z FLEET STREET
Americký hororový muzikál (116 min. ). Sweeney sní jen
a jen po pomstě – ke škodě své i svého okolí...
Vstupné 65,- Kč, přístupný (15)

středa 7. 5. v 18. 00 h.

NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
Nová filmová pohádka Zdeňka Trošky (98 min. ). Venkovský
chasník Matěj miluje sedlákovu dceru Majdalenku. A... ostatní se dovíte v KINĚ. Vstupné 65,- Kč, přístupný

sobota 10. 5. v 19. 45 h.

10 000 př. n. l.
Americký výpravný dobrodružný film (109 min. ) z doby
dávno minulé. Skupina nedobrovolných hrdinů se při svém
putování musí utkat se šavlozubými tygry, prehistorickými
stvůrami i sami se sebou... Vstupné 65,- Kč, přístupný (12).

středa 14. 5. v 19. 45 h.

NEŽ SI PRO NÁS PŘIJDE
Americká komedie (97 min. ). s Jackem Nicholsonem a Morganem Freemanem v hlavních rolích. Světy miliardáře Colea
a obyčejného mechanika Chamberse se už asi více lišit nemohou... Vstupné 65,- Kč, přístupný (12)

sobota 17. 5. v 18. 00 h.

ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Francouzská koprodukční širokoúhlá komedie v českém znění (117 min. ). Asterix a Obelix jsou tu zas! Tentokrát vás čeká
příběh plný sportovního zápolení mezi Galy a jejich soupeři z
celého světa. Vstupné 65,- Kč, přístupný

středa 21. 5. v 19. 45 h.

TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
Nová česká komedie (90 min. ). Máte pocit, že je vaše rodina
praštěná? Seznamte se s Hanákovými!
Vstupné 65,- 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
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