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Upozornění

na splatnost
místního poplatku za komunální odpad

Upozorňujeme občany a vlastníky objektů sloužících k individuální rekreaci, že dne 30. 9. 2008 končí splatnost druhé
poloviny místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Termín konání námitkového řízení pro
katastrální území Dolní Rokytnice
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Jilemnice upřesňuje, že má záměr provést námitkové řízení
(= vyložení obnoveného katastrálního operátu k veřejnému
nahlédnutí, při kterém vlastníci nemovitostí mohou vznést
námitky vůči změnám údajů katastru nemovitostí) v říjnu
2008, případně v listopadu 2008.
Přesný termín konání řízení o námitkách (dále NŘ) bude
oznámen minimálně 1 měsíc před vlastním konáním NŘ - veřejnou vyhláškou na vývěsce Města a vlastníkům s trvalým
pobytem mimo obec Rokytnice nad Jizerou písemně doporučeným dopisem.

Výměna průkazů profesní způsobilosti
řidičů
Od 1.dubna 2008 došlo k zásadním změnám v oblasti zdokonalování odborné způsobilosti řidičů.
Řidiči, kteří byli k 1. dubnu 2008 držiteli platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče, jsou povinni do 30.9.2008
(tj. do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona), podat
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle místa
bydliště žadatele (Městský úřad v Jilemnici) žádost o vydání nového průkazu profesní způsobilosti řidiče. Na základě
žádosti bude vydán nový průkaz dle platného znění zákona.
Pokud tak řidič neučiní a průkaz profesní způsobilosti pozbude
platnosti, musí absolvovat vstupní školení (v rozsahu 140 až
280 hodin v závislosti na skupinách řidičského oprávnění).
O výměnu průkazu žádá každý řidič osobně na registru řidičů příslušné pověřené obce s rozšířenou působností. K žádosti
je nutno předložit platné osvědčení profesní způsobilosti řidiče, doklad totožnosti, řidičský průkaz a 1x foto.
Podání je zpoplatněno správním poplatkem 200,-Kč.

DOKONČENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Pořízení Územního plánu města Rokytnice nad Jizerou (dále jen ÚP Rokytnice nad Jizerou) a jeho projednávání již bylo dokončeno.
Ve spolupráci s určeným zastupitelem byly vyhodnoceny námitky a připomínky a zpracována část odůvodnění pořizovatelem. K vyhlášení platnosti ÚP Rokytnice nad Jizerou tak již stačí pouze jediné, a tím je schválení opatření obecné povahy zastupitelstvem města, ke
kterému by mělo dojít v první polovině září tohoto roku.
Konečná podoba ÚP Rokytnice nad Jizerou nebude zřejmě vyhovovat úplně všem. Jedná se však o výsledek dohod s dotčenými orgány
a ústupků z jejich stran, ale i ze strany města Rokytnice nad Jizerou jako pořizovatele. Hlavním cílem celého procesu územního plánování
je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by
ohrožoval podmínky života generací budoucích, což se v celém rozsahu podařilo splnit.
Oproti stávajícímu platnému Územnímu plánu sídelního útvaru Rokytnice nad Jizerou dochází v novém ÚP Rokytnice nad Jizerou ke
změnám v možnosti zastavitelnosti některých ploch, na což měla největší vliv NATURA 2000, která byla schválena vládou. Tyto změny
však nejsou příliš velkého rozsahu. Pro jednotlivé funkční plochy jsou také stanoveny přesnější regulativy upravující stavební činnost.
Úsilím pořizovatele bylo mimo jiné prosazení propojení soustavou lanových drah se sousední obcí Harrachovem přes Studenov (Janovu skálu). Toto propojení bylo největším problémem v celém procesu pořízení ÚP Rokytnice nad Jizerou. I přes veškeré úsilí všech,
kteří se podíleli na pořízení ÚP Rokytnice nad Jizerou, se nakonec toto propojení v novém ÚP Rokytnice nad Jizerou neobjeví, protože
se nepodařilo najít společnou řeč s různými orgány státní správy (např. MŽP ČR) na úseku ochrany přírody. Jelikož by zabralo ještě
spoustu času, než by se vše podařilo dohodnout, rozhodl se pořizovatel předložit ke schválení ÚP Rokytnice nad Jizerou v podobě bez
zmiňovaného propojení.
V nejbližší době po jeho schválení bude snahou města Rokytnice nad Jizerou zahájit práce na změně ÚP Rokytnice nad Jizerou, jejímž
výsledkem by i mimo jiné mělo být schválené propojení obou měst.
Vlastníkům pozemků a staveb, kteří uplatnili námitky a připomínky k návrhu ÚP Rokytnice nad Jizerou, budou zaslány dopisy s vyhodnocením jejich námitky či připomínky. Dojde k tomu až po nabytí účinnosti opatření obecné povahy, jehož součástí je i vyhodnocení
těchto námitek a připomínek. Tuto činnost provádí pořizovatel nad rámec úkolů, které jsou mu uloženy stavebním zákonem.
Vaše případné dotazy, týkající se procesu územního plánování, Vám budou zodpovězeny na stavebním úřadu městského úřadu.

Rokytnice nad Jizerou dne 5. 8. 2008

Prodeje pozemků města
ZM schválilo:
• prodej části ppč. 2669/1 v k.ú. Dolní Rokytnice panu Karlovi
Schederovi, Kolín, za cenu 120,-/m2 s tím, že náklady na
odměření části pozemku ponese žadatel.
• prodej části ppč. 2669/1 v k.ú. Dolní Rokytnice manželům
Jiřímu a Janě Markvartovým, Kolín, za cenu 120,-/m2 s tím,
že náklady na odměření části pozemku ponesou žadatelé.
• prodej části ppč. 2669/1 v k.ú. Dolní Rokytnice manželům
Janě a Jiřímu Zahrádkovým, Nová Ves u Bakova, za cenu
120,-/m2 s tím, že náklady na odměření části pozemku ponesou žadatelé.
• prodej části ppč. 2664 v k.ú. Dolní Rokytnice manželům Marii a Jaroslavovi Zahrádkovým, Nová u Ves u Bakova, a to za
cenu 120,-/m2 a za podmínek stanovených v usnesení ZM ze
dne 21. 5. 2008 č.322.
• prodej ppč. 1484/4 v k.ú. Dolní Rokytnice panu Martinu Čížkovi, Praha 10, a to za cenu 180,-/m2.
• směnu části ppč. 3420/4 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou za část pozemku, na kterém se bude nacházet veřejný
chodník vybudovaný spol. LEGOS, s.r.o., Kolín.
• směnu stpč. 533/2 a části ppč. 3005/34 v k.ú. Dolní Rokytnice (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za ppč. 1295/7
a část stpč. 532 v k.ú. Dolní Rokytnice (vlastník Miroslav
Štěpánek) s tím, že rozdíl výměr směňovaných pozemků
bude žadatelem doplacen za cenu 800,-/m2.

• odkoupení ppč. 1158/7 a 3427/8 v k.ú. Horní Rokytnice nad
Jizerou od manželů Naděždy a Jiřího Rezkových, Horní Rokytnice 155, za cenu 300,-/m2.
• převod pozemků od Pozemkového fondu ČR na Město Rokytnice nad Jizerou, a to parcelní číslo 1238/9 o výměře
81m2 a pozemek parcelní číslo 1238/10 o výměře 778 m2,
vše v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou. Tyto pozemky jsou
součástí místní komunikace. Převod se uskuteční bezúplatně podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č.95/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

„Revitalizace centrálních parkovišť“
v Rokytnici nad Jizerou
ZM vzalo na vědomí řešení rekonstrukce centrálních parkovišť dle předložené studie „Revitalizace centrálních parkovišť
v Rokytnici nad Jizerou“ zpracované projektovou kanceláří
Vaner, s.r.o. Liberec.
Pověřilo komisi pro řešení problematiky centrálních parkovišť předložením návrhu možných variant dalšího provozování
centrálních parkovišť a z něho plynoucích možností financování stavebních úprav a investic vyplývajících ze studie zpracované projekční kanceláří Vaner s.r.o.
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Prezentace záměru výstavby hotelu „P“
v Horní Rokytnici
(pozemek pod centrálními parkovišti)
Městu byl předložen záměr výstavby hotelu „P“ na pozemcích parc.č. 877/1, 877/2 a 989/1 ve vlastnictví investora
a na části pozemků parc.č. 989/2 a 1225/20 ve vlastnictví
Města Rokytnice nad Jizerou, vše v k.ú. Horní Rokytnice nad
Jizerou, obec Rokytnice nad Jizerou (pod centrálními parkovišti). Záměr byl projednán stavební komisí,která stanovila
podmínky, při jejichž splnění lze stavbu realizovat. Souhlas
k umístění stavby lze udělit až po opětovném projednání návrhu zastupitelstvem města, které bude sledovat stavební
komisí stanovené parametry a uzavření Dohody o spolupráci mezi Městem a stavebníkem. Zastupitelé byli seznámeni
s projektem navrhovaného záměru.
Rozprava:
Pan Janata - jakým způsobem bude objekt provozován.
Předložený záměr má název hotel, ale koncepce se tváří jako
apartmány. Pokud se jedná o formu apartmánových bytů,
nemůže se záměrem souhlasit.
Ing Matyáš - objekt bude sloužit jako hotel, předpokládá
se jedno vlastnictví s koncentrovanými službami, ačkoliv se
koncepce může tvářit jako apartmány. Oproti klasickému hotelu ovšem hosté mohou v pokojích využít kuchyňku, apod.
Od počátku je tento záměr prezentován jako objekt hotelového typu.
Mgr. Nechanická - předložený záměr sice řeší zvýšení ubytovací kapacity, nenabízí ovšem nic pro vyžití návštěvníků.
Mgr. Vávrová - jak to bude s převodem 2 pozemků města,
které mají být součástí tohoto záměru.
- o způsobu převodu se bude teprve jednat, po prvotním
odsouhlasení zastupitelstvem města. Předpokládá se prodej
nebo směna pozemků. Ing. Matyáš dále doplnil, že další podmínky stavby budou řešeny v tzv. dohodě o spolupráci, a to
např. výstavba chodníků a veřejného osvětlení podél okolní
komunikace, apod.
Ing. Pavlata - předložený záměr mně nepřipadá architektonicky vhodný do této oblasti a doporučil navržený vzhled
ještě zvážit.
Ing. Jína - architektonicky mně navržený objekt připadá
pěkný, ale je škoda, že kromě terasy a restaurace nenabízí další služby, např. pro kolemjdoucí, kdy by např. kolem
komunikace mohla vzniknout upravená zástavba typu ulice,
předzahrádek, apod.
ZM schválilo záměr výstavby hotelu „P“ na pozemcích
parc.č. 877/1, 877/2 a 989/1 ve vlastnictví investora a na
části pozemků parc.č. 989/2 a 1225/20 ve vlastnictví Města
Rokytnice nad Jizerou, vše v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, obec Rokytnice nad Jizerou. Souhlas k umístění stavby
udělí Město Rokytnice nad Jizerou po opětovném projednání
návrhu zastupitelstvem města, které bude sledovat stavební
komisí stanovené parametry a uzavření Dohody o spolupráci
mezi Městem a stavebníkem.
Stanovené podmínky:
- předložení min. dalších 2 architektonických řešení v podobných objemových proporcích, ale s využitím i prvků krkonošské architektury zohledňujících náročné zimní klimatické
podmínky (přesahy a sklony střech, vyloučení pádu sněhu na
veřejné prostory a komunikace). Vše při zachování objemů

podle předložené studie včetně rozložení kapacit hotelu do
menších nadzemních objektů.
- ve variantních řešeních je nutné ponechat komplexní vybavenost hotelu (restaurace, zájmová činnost, podzemní parkování apod.).
- nadále respektovat nezbytný odstup 3m od hranice pozemku přístupové komunikace do lyžařského areálu. Vzdálenost mezi stavbou a pozemkem komunikace parc.č.3227 alespoň 1 m.
- je nutné upravit počet stání min. na 42 (1,2 násobek počtu
ubytovacích jednotek). V rámci studie a dalších stupňů PD
je nutné řešit i kryté místo na uložení komunálních odpadů
v dosahu městské komunikace, realizaci veřejného chodníku
podél objektu ve vazbě na pěší komunikace hotelu, výjezdy
na městskou komunikaci včetně dopravního značení.
- pro funkčnost přístupu pěších k objektu v rámci záměru
prodloužit chodníkové těleso až k zastávce skibusu u čp.81
(stpč.174).

Jednání rady města
RM - schválila uzavření nájemní smlouvy se společností Spartak Rokytnice, a.s., Horní 461, Rokytnice nad Jizerou na pronájem centrálních parkovišť na pozemcích ppč. 838/2, 838/4,
838/5, 850/5, 850/4, 850/6, 850/1,850/3,3468 a stpč. 916/1
v Horní Rokytnici včetně obslužného WC za účelem zajištění bezplatného parkování pro návštěvníky lyžařského areálu
Horní domky za cenu 500.001,- za nájemní období 1 roku.
RM schválila uzavření Smlouvy o provedení přezkoumání
hospodaření Města Rokytnice nad Jizerou za rok 2008 se společností C.P.A. Audit, spol. s.r.o., U Hájovny 1022, Liberec1 za
cenu 30.500,- bez DPH..

Poskytování sociálních služeb
Členům rady města byl předložen dokument ohledně zhodnocení stávajícího stavu a návrhů do budoucna na úseku poskytování sociálních služeb v Domě s pečovatelskou službou
a v terénu, zpracovaný paní Janou Černou, která pro Město
Rokytnice nad Jizerou zajišťuje pečovatelské služby na základě mandátní smlouvy.
Podle zhodnocení ze strany paní Černé jí byla v tomto roce
od MPSV poskytnuta dotace pouze ve výši 47 % požadovaných
financí, tudíž jí na pokrytí nákladů chybí cca 100 tis. Kč. Ihned
po zjištění výše přidělené dotace požádala Krajský úřad Libereckého kraje o doplňující dotaci chybějících prostředků, ale
zatím není jisté, zda tuto dotaci dostane. Paní Černá členy
RM zároveň informovala o svých návrzích ohledně možného
řešení této situace a dále o problematice pořízení vozidla pro
sociální služby
Rada města vzala poskytnuté informace na vědomí a pověřila starostu a místostarostu jednáním s paní Černou ohledně
výhledu na rok 2009.
RM na svém jednání dne 14. 4. 2008 schválila prodejní cenu
magnetů s tématikou Města Rokytnice nad Jizerou v rámci
programu Magnetománie 2008. Cena byla stanovena ve výši
30,-/ks při odběru minimálně 50 ks a pro jednotlivý prodej
byla cena stanovena ve výši 40,-/ks včetně DPH. Bohužel zájem o tyto magnety je velmi nízký a minimální počet odebraných magnetů 50 ks pro nižší cenu je pro místní prodejce
nevýhodný.
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Rada města proto schválila následující prodejní cenu magnetů v rámci programu Magnetománie 2008:
• alespoň 10 odebraných kusů .  .  .  .  .  .  .  .  . 26,• 1 ks  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30,RM schválila poskytnutí finančních příspěvků – grantů –
z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou v rámci II. pololetí
roku 2008:
Svaz důchodců Vilémov
na celoroční činnost  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7.000,SDH Františkov
na dlouhodobé technické zajištění akce Dřevosochání 20.000,TJ Spartak – Lyžařský klub
na pořádání akce Horský běh na Dvoračky  .  .  .  .  .  . 5.000,-

Projekty Rekonstrukce kulturního domu
a mateřských škol
Místostarosta města Petr Kadavý informoval radu města
o zasedání monitorovacího výboru ROP NUTS II Severovýchod,
který zasedal dne 30. 6. 2008 a na jehož jednání byla schvalována podpora jednotlivých projektů podávaných v rámci
výzvy pro oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova, v rámci které
podalo dva projekty také město Rokytnice nad Jizerou.

Jedná se o projekt Rekonstrukce kulturního domu a projekt
Rekonstrukce mateřských škol. Bohužel ani jeden z těchto
projektů není na seznamu podpořených.
Místostarosta dále informoval, že jeho další snahou bude
získat co nejvíce informací o tom, jak byl projekt hodnocen
a v čem byly ostatní projekty lepší a ve které oblasti by šlo
získat více bodů, podle kterých jsou projekty hodnoceny. Oba
projekty by rád upravil a znovu podal v rámci podzimní výzvy,
která již pro oblast 2.3. Rozvoj venkova byla avizována.
RM odvolala k datu 1. září 2008 z funkce ředitelky příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Pod střechou, Rokytnice
nad Jizerou, okres Semily, paní Mgr. Blanku Nechanickou.
RM jmenovala k datu 1. září 2008 do funkce ředitelky příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Pod střechou, Rokytnice nad Jizerou, okres Semily, paní Mgr. Markétu Šmídovou .
RM schválila zadání zakázky na provádění letní údržby krajnic sečením podél místních komunikací firmě SAPA-ATELIER,
Železnice.

Zprávy z Libereckého kraje
Hejtman a polský maršálek jednali zejména
o přeshraniční železniční a silniční dopravě

Nová dopravní značka „Zimní výbava“ se
možná brzy objeví v Libereckém kraji

Hejtman Libereckého kraje Petr Skokan se dnes setkal s novým maršálkem Dolnoslezského vojvodství Markem Łapińskim.
Na pořadu jednání byly otázky přeshraniční dopravy, spolupráce v oblasti školství a vzájemná podpora rozvoje cestovního ruchu.
Podle náměstka hejtmana Karla Dolejšího se například opět
přiblížila doba, kdy vyjede vlak na trati Tanvald – Sklarska
Poreba. „Je třeba opravit jedenáct kilometrů trati na polské
straně,“ upozornil náměstek. Maršálek informoval, že projekt
rekonstrukce trati neprošel prvním kolem výzvy operačního
programu Cíl 3 Česko – Polsko, je však již připraven projekt
pro druhou výzvu.
„Předpokládáme, že by se mohlo začít stavět již v příštím roce, pravidelné spoje by mohly vyjet v roce 2010,“ řekl
Marek Łapiński s tím, že se bude vyměňovat podloží a položí
se nové těžší koleje. Celá stavba přijde na 12 – 15 miliónů
zlotých.
„Předpokládáme, že v konečné podobě budou vlaky jezdit
na trati Wroclav, Jelení Hora, Sklarska Poreba, Harrachov,
Tanvald a Praha,“ doplnil Karel Dolejší s tím, že první jednání
o možném provozovateli tratě a také jízdním řádu se uskuteční již v polovině srpna.
Jednání o rekonstrukci tratě mezi Libercem, Hrádkem Nad
Nisou, Žitavou a Varnsdorfem a výstavbě stanice v Porajowě
narazila na nezájem polských drah na výstavbě zastávky a také
na mezinárodní smlouvu mezi ČSR a Polskem z roku 1948.

Do množiny dosavadních dopravních značek přibude další.
Sbírkou zákonů č. 202/08 byla totiž doplněna vyhláška ministerstva dopravy č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích, o novu dopravní značku
„Zimní výbava“. Tato změna nabude účinnosti od 1. července
2008, přičemž v Libereckém kraji se již nyní uvažuje nad jejím využitím. „Liberecký kraj zvažuje využití nové značky
v oblastech horských silnic, a to již v letošní zimě,“ řekla
vedoucí odboru dopravy kraje Stanislava Jakešová.
Nová značka „Zimní výbava“ přikazuje řidiči motorového
vozidla kategorie M nebo N (Kategorie M - motorová vozidla,
která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu
osob, Kategorie N - motorová vozidla, která mají nejméně
čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů) v období od
1. listopadu do 30. dubna pokračovat v jízdě jen za použití
zimních pneumatik. Tuto povinnost budou dodržovat motorová vozidla o maximální hmotnosti 3 500kg, s hloubkou dezénu
hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm na
všech kolech a motorová vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg, s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 6 mm na všech hnacích
kolech.

Volby do zastupitelstva Libereckého kraje se budou konat
ve dnech 17. a 18. října 2008.
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Použití zimních pneumatik může být nahrazeno použitím
sněhových řetězů. Povinnost bude ukončena značkou „Zimní
výbava – konec“. Období platnosti může být změněno dodatkovou tabulkou.

Volby do zastupitelstva kraje
Ve dnech 17. – 18. 10. 2008 se budou konat volby do
zastupitelstev krajů, v našem případě do Zastupitelstva Libereckého kraje. S ohledem na další rozvoj našeho regionu
se jedná o velmi důležité volby, neboť zastupitelstvo kraje
je vrcholným orgánem zejména na úseku územní samosprávy.
Mezi jeho úkoly patří především rozdělování finančních prostředků pro opravy a rozvoj hlavních komunikací, dopravní
obslužnost, grantovou podporu životního prostředí a kultury,
apod.
Rokytnice nad Jizerou leží téměř na okraji kraje a mnohdy
zaznívají výtky, že veškerá podpora a finance zůstávají stejně jenom v Liberci. Chceme-li na tom něco změnit, chcemeli jakkoliv ovlivnit složení zastupitelstva kraje a tím pádem
i budoucí vývoj celého kraje i našeho regionu, je třeba jít
k volbám a využít svého volebního práva daného Ústavou ČR.

Návrat k dvoukolejnosti státní správy aneb
co nám dnes přináší kraj?
Co znamená ona dvoukolejnost? Tento termín je spojen
s transformací státní správy po roce 1989. Jako první kolej
můžeme označit obce, tedy základní územně samosprávné
celky, kterých máme okolo 6 300. Většinou každý zná svého starostu, členy zastupitelstva a radu obce. Je potřeba se
ale podívat výše, na druhou kolej státní správy, na kraj. Vedle základního máme tedy i vyšší územně samosprávné celky
- kraje - kterých je v České republice 14. Je pochopitelné,
že kraje se liší v počtu obyvatel i v rozloze. Největší je kraj

Středočeský, který se skládá z 12 okresů. Naopak nejmenší je
kraj Karlovarský se svými třemi okresy. Náš Liberecký kraj má
4 okresy: Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily a Českou Lípu.
Obec je vždy součástí vyššího územního samosprávného celku
(používanou zkratkou je VÚSC).
Kraje jsou velmi důležitou součástí státní správy i samosprávy, což je třeba, aby si každý uvědomil. Disponují kompetencemi v oblasti dopravy, zdravotnictví, školství. Právě kraj
například spravuje dětské domovy. Je to Liberecký kraj, na
který přešly Krajská vědecká knihovna v Liberci, Severočeské
muzeum v Liberci či Oblastní galerie v Liberci. Obrovským
právem zastupitelstva kraje je bezesporu zákonodárná iniciativa - možnost podat Parlamentu návrh zákona.
Kraje byly zřízeny ústavním zákonem 347/1997 Sb, který
však nabyl účinnosti k lednu 2000. Velmi důležitý je však také
zákon 129/2000 Sb., který upravuje postavení VÚSC a jejich
orgánů. Stejně jako u obcí se i zde rozlišuje přenesená a samostatná působnost. Při výkonu obou působností kraj musí
chránit veřejný zájem.
Struktura orgánů kraje, která se podobá obecní, je následující: zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje a krajský úřad. Krajské zastupitelstvo se volí v přímých, rovných
a tajných volbách dle poměrné metody. Počty členů do zastupitelstva kraje nejsou u všech krajů stejné (Liberecký má
členů 45).
První volby se konaly v roce 2000, druhé pak po čtyřletém
volebním období, tedy v roce 2004. V pořadí třetí volby do
zastupitelstva kraje se budou konat v říjnu 2008. Prezident
republiky je již vyhlásil, a to na základě rozhodnutí se stanoveným termínem 17. - 18. říjen 2008. Nízkou volební účast,
která tradičně volby do krajských zastupitelstev doprovází,
je potřeba odbourat. Musíme si uvědomit, že nežijeme pouze
v obci, ale také v kraji. Již zmíněná zákonodárná iniciativa
zastupitelů je tak významná, že občané jsou za ni v rámci
subsidiarity zodpovědní, neboť každý žijeme v jednom ze
14 krajů, musíme se proto na jeho dění bezpodmínečně účastnit.

Krkonoše - svazek měst a obcí
informuje

Konference „Cestovní ruch pro 21. století“
Univerzita Hradec Králové ve spolupráci se Svazkem měst
a obcí Krkonoše připravují odbornou konferenci „Cestovní
ruch pro 21. století“.
Hlavními tématy jsou „Manažerské a marketingové přístupy v cestovním ruchu“.
Konference se uskuteční pod záštitou děkana Pedagogické
fakulty Doc. Ing. Vladimíra Jehličky, CSc. ve středu 22. října
2008 v nové budově univerzity v Hradci Králové.
Předseda Svazku Krkonoše Jan Sobotka k tomu uvedl: „Spolupořádání konference je pro nás příležitostí k tolik žádoucímu spojení teorie s praxí. Zatímco odborné univerzitní
pracoviště vychovává nové specialisty na cestovní ruch, tak
jedním z cílů naší organizace je vytvořit pro mladé talentované lidi z celého kraje příznivé podmínky pro jejich uplatnění v turisticky významných Krkonoších. Šikovní místní lidé
mají nacházet šanci k profesnímu růstu a solidnímu výdělku
také doma a nejen v hlavním městě nebo v zahraničí. I to jim
chceme na konferenci sdělit,“ dodal předseda J. Sobotka.

Výkonný ředitel Svazku Krkonoše Michal Vávra k tomu upřesnil: „Mezi okruhy konference jsou zařazena témata: Destinační management a marketing se zaměřením na „zážitkový
cestovní ruch“. Partnerství v cestovním ruchu na regionální
úrovni. Udržitelný rozvoj a ochrana přírodních zdrojů turistické destinace. Certifikace produktů cestovního ruchu. Úloha
lidských zdrojů v cestovním ruchu. Cestovní ruch a školství.“
Do sestavy organizačního výboru konference patří:
předseda: Ing. Eva Šimková, Ph.D., členové: Doc. PaedDr.
Jiří Štyrský, CSc., Mgr. Michal Vávra, Mgr. Jana Kostincová,
Ph.D., p. Soňa Prokopcová.
Termín podání přihlášek je do 21. 9. 2008 – včetně zaslání
anotace příspěvku prostřednictvím webové stránky konference (http://www.uhk.cz/pdf).
Termín zaslání příspěvku:
do 30. 9. 2008 na adresu: sona.prokopcova@uhk.cz
Další informace naleznete na www stránkách Pedagogické
fakulty UHK - http://www.uhk.cz/pdf/

–5–

* * * Pokračování na další straně: Výběrové řízení

Výběrové řízení
na obsazení pracovní pozice:
Ekonom/ka – účetní

Pracovní náplň:
komplexní vedení ekonomické a účetní agendy Krkonoše –
svazek měst a obcí
Místo výkonu práce: Vrchlabí
Předpoklady uchazečů:
- min. středoškolské vzdělání, nejlépe ekonomického směru
- zkušenosti s vedením účetnictví obcí a jejich příspěvkových
organizací
- znalosti v oblasti správy DPH a ostatních daní
- znalosti z oblasti personalistiky a mezd
- zkušenosti s administrací evropských a krajských grantů výhodou
- dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet)
- praxe v oboru vítána
- časová flexibilita
- řidičský průkaz skupiny B
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- spolehlivost a pečlivost
- iniciativní, aktivní a koncepční přístup
- organizační a komunikační schopnosti
Nabízíme:
- zajímavou práci v aktivním kolektivu
- odpovídající platové ohodnocení
- možnost profesního růstu

Optimální termín nástupu: září 2008
Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu uchazeče
- datum a podpis uchazeče
Uchazeč připojí k přihlášce:
- životopis, s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se daného druhu
práce a pracovní náplně
- krátký motivační dopis (max. v rozsahu A4)
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášky je možné podat:
- písemně na adresu uvedenou v záhlaví tohoto listu (poštou
či osobně)
- nejpozději dne 20. srpna 2008 do 12:00
Eventuelní dotazy k výběrovému řízení
je možné směřovat na:
Mgr. Michala Vávru – výkonného ředitele
tel.: 499 405 726, mobil: 731 196 703,
e-mail: vavramichal@muvrchlabi.cz
Krkonoše – svazek měst a obcí si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů, nebo výběrové řízení zrušit.

Správa KRNAP
Upozornění na zákaz vstupu
Od 20. 7. 2008 začalo (letos již po osmé) platit omezení
vstupu do některých lokalit Krkonošského národního parku
z důvodu ochrany přírody. Hlavním důvodem tohoto opatření
je snaha Správy KRNAP zamezit devastaci krkonošské přírody
v souvislosti s masivním sběrem borůvek. Pracovníci Správy
Krkonošského národního parku označí lokality také přímo v terénu. Platnost nařízení končí 15. 10. 2008. Omezení vstupu se
týká pohybu volným terénem. Průchod po značených turistických cestách a vyhrazených cyklotrasách Správy KRNAP není
dotčen. Lokality, kterých se omezení týká, se nachází převážně v I. zóně Krkonošského národního parku, kde je vstup
mimo značené cesty zakázán celoročně zákonem o ochraně
přírody a krajiny, resp. Návštěvním řádem Krkonošského národního parku.
Důvodem, který Správu KRNAP k tomuto kroku každoročně
vede, je intenzivní sběr borůvek v cenných lokalitách. Nešetrným sběrem jsou devastovány porosty brusnice borůvky. Snižuje se tak potravní základna pro zvěř. Dochází k poškozování
přírodovědně hodnotného území s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. Dalším důvodem je také rušení klidu zvěře, zejména v době přivykání na lokality poblíž přezimovacích
obůrek a v době říje. Lokality s omezeným vstupem jsou např.
okolí Vosecké boudy, Lysé hory a Kotle, pramen Labe, okolí
Luční hory a Stříbrný hřbet, Liščí hory a Studniční hory, Obří
důl, okolí Sněžky, Lví důl, Dlouhý a Pomezní hřeben nad Dolní
Malou Úpou, Dvorský les a okolí Černé a Světlé hory.
Letos podruhé bude vedena intenzivnější informační kampaň i na polské straně Krkonoš. Po zkušenostech z roku 2006
a 2007, kdy toto nařízení porušovali téměř výlučně občané

polské státní příslušnosti, považujeme tento krok za nezbytný.
Porušení tohoto nařízení lze postihnout jako přestupek nebo
protiprávní jednání podle § 87 a § 88 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny. Fyzické osobě může být uložena
pokuta až do výše 10 000 Kč.

Nové cyklistické trasy v Krkonoších
Dne 1. července začal zkušební provoz cyklistů na Luční
boudu. Odbor státní správy Správy Krkonošského národního
parku také připravuje povolení vjezdu cyklistů na Labskou
boudu. Provoz na zkušební dobu jednoho roku byl zahájen
15. července 2008.
Jak Správa Krkonošského národního parku již avizovala, začátkem měsíce července byl zahájen provoz cyklistů v úseku
Výrovka – Luční bouda. Od 15. července Správa KRNAP povoluje roční zkušební provoz po asfaltové zásobovací cestě ze Zlatého návrší k Labské boudě. Také zde bude připraven prostor
pro uschování kol. Pracovníci terénní služby trasu označili do
15. července. Pro zmiňované trasy byly připraveny informační
tabule s upřesněním podmínek provozu a textem:
Vážení cyklisté, projíždíte I. zónou národního parku. Zdejší
cenný ekosystém trpí nejen přímým poškozením, ale i vlivem
vysoké návštěvnosti. Proto jezděte tiše, opatrně a ohleduplně k pěším turistům. Rychlostní testy své fyzické zdatnosti
ponechte na méně frekventované úseky. Přestože komunikace, po níž jedete, je asfaltová, prochází z přírodovědného
hlediska nejcennějším územím Krkonoš. Unikátní ekosystém
nacházející se v bezprostředním okolí cesty je nesmírně citlivý na jakékoli narušení. Opatrnou a ohleduplnou jízdou mu
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sice neuškodíte, jsou-li však ostatní návštěvníci nuceni před vámi uskakovat mimo cestu, k jeho poškození dochází. Než se vydáte
dále, uvědomte si prosím, že tato cyklotrasa
končí na Luční boudě/Labské boudě bez možnosti pokračovat dále a musíte se po ní vrátit
zpět.
Prosíme vás, abyste při vjezdu na tuto cestu respektovali následující pravidla:
• Vjezd je povolen pouze sezónně v období
bez jakýchkoliv zbytků sněhové pokrývky

• Vjezd je časově omezen od 9 do 17 hodin
z důvodu zachování ranního a podvečerního
klidu pro živočichy
• Respektujte prosím zákazy vjezdu dále od
Luční boudy/Labské boudy a pro návrat použijte stejnou trasu
• Plánujete-li pokračovat od Luční boudy/
Labské boudy dále, využijte prosím úschovny kol k tomuto účelu zřízené
• Berte prosím ohled na ostatní, zejména pěší
návštěvníky tak, abyste je svou jízdou neohrozili a nenutili je uhýbat mimo cestu

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČO 49295934, DIČ CZ 49295934



VÝSTAVBA VODOVODNÍCH ŘADŮ A VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK V ROKYTNICI NAD
JIZEROU při akci: „Rokytnice nad Jizerou – Řešení zásobování a kvality pitné vody“
„Informace pro vlastníky nemovitostí na území města Rokytnice
nad Jizerou, kde je navržena výstavba vodovodního řadu“.
Vážení občané,
Vodohospodářské sdružení Turnov,
jako vlastník vodovodních a kanalizačních sítí v Rokytnici nad Jizerou,
připravuje projekt „Čistá Jizera –
dostavba kanalizace v aglomeraci
Rokytnice nad Jizerou“. Na základě zpracované studie zásobování
pitnou vodou bylo vhodné řešit jako
součást akce absenci vodovodních
řadů, mnohde nekapacitní vodovody nebo nevyhovující soukromé
vodní zdroje.
Proto byl připraven další investiční projekt - „ROKYTNICE
NAD JIZEROU – ŘEŠENÍ ZÁSOBOVÁNÍ A KVALITY PITNÉ VODY“.
Součástí rozsáhlé akce je výstavba cca 12 km vodovodních
řadů, výstavba 2 nových vodojemů a rekonstrukce jedné čerpací stanice. V únoru 2008 bylo na akci vydáno územní rozhodnutí. Stavební povolení včetně zhotovení dokumentace
vodovodních přípojek se předpokládá na podzim 2008.
V dubnu 2008 podalo VHS Turnov na obě výše uvedené akce
žádost o poskytnutí finančních prostředků do Operačního programu Životní prostředí, financovaného EU. Je nutné, aby realizace výstavby vodovodních i kanalizačních řadů probíhala
současně. To přinese zásadní finanční úspory, stavební zatížení ulic jen jednou a možnost obnovit povrch komunikace do
konečné podoby. Po úspěšném vyřízení dotace předpokládáme stavební práce v roce 2009 a 2010.
Součástí akce je samozřejmě požadavek na realizaci domovních vodovodních přípojek, a to počínaje vytvořením projektové dokumentace jednotlivých přípojek (dále jen PD), až
po jejich výstavbu. V nejbližších dnech proto zahájí projekční
firma zpracování PD vodovodních přípojek. Projekt přípojky
bude navrhovat přípojku od místa napojení z vodovodního
řadu až do místa napojení nemovitosti. Projektovou dokumentaci řadů i přípojek zpracovává firma SYRINX, s.r.o. Praha
Ing. Milan Bukvář, včetně zajištění potřebných povolení.

Obracíme se na Vás, jako na vlastníky nemovitostí (objektů i pozemků určených ke stavbě) s nabídkou vypracování
PD vodovodní přípojky. V případě Vašeho zájmu informujte projekční firmu, úsek investic MěÚ Rokytnice n. J. – p.
Háka nebo VHS Turnov – p. Bímovou. V tomto případě Vám
bude zdarma zpracována projektová dokumentace včetně
zajištění potřebného povolení. K povolení přípojky bude
třeba Vašeho souhlasu s uložením vodovodní přípojky, se
vstupem na pozemek a s vydáním územního, případně stavebního povolení. To bude předmětem tzv. „Smlouvy o právu provést stavbu“, která je vyžadovaná pro povolení dle
nového stavebního zákona.
Vodovodní přípojka musí být vedena přístupným, nezastavěným terénem. Napojení je možné z čelní nebo boční strany objektu. Vodoměr je možné umístit do vodoměrné šachty
(plastová šachta DN 900 x 1200 mm, hloubka cca 1300 mm),
umístěné na pozemku vlastníka nebo přímo do objektu do obvodové zdi. Při délce do 20 m je možné bez umístění vodoměrné šachty. Konkrétní technické řešení bude řešeno přímo
s projektantem. Během léta 2008 bude geodetická firma pro
projektanta zaměřovat trasu vodovodu (tam kde není souběh
s novou kanalizací, v souběhu kanalizace je již zaměřené).
Prosíme Vás, v případě potřeby, o umožnění přístupu na
dotčené pozemky.
Dále během srpna a září 2008 Vám projektant písemně
zašle k odsouhlasení návrh umístění vodovodní přípojky
(adresa doručení dle katastru nemovitostí). V případě, že
budete souhlasit s trasou, potvrďte situaci, podepište přiloženou smlouvu o právu provést stavbu a zašlete na adresu projektanta, případně ponechte na MěÚ v Rokytnici n.
J. – p. Hák, p. Bímová. V případě, že požadujete jakoukoli
úpravu trasy, informujte projektanta.
V době realizace vodovodního řadu bude tedy k dispozici PD vodovodní přípojky včetně jejího platného povolení.
Výstavbu řadů včetně realizace přípojek v komunikaci bude
zajišťovat VHS Turnov zhotovitelem vybraným ve výběrovém
řízení. Tato část je zahrnuta v žádosti o dotaci. Část vodovodní přípojky mimo komunikaci (včetně vodoměrné šachty)
bude hradit v plné výši vlastník nemovitosti. Výkopové práce
vodovodní přípojky mimo komunikaci může zajistit nebo provést vlastník nemovitosti, montáž včetně dodaného materiálu
bude pro vlastníky zajišťovat provozní společnost.
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V případě nezájmu vlastníků (bude vyjádřeno v nesouhlasu s návrhem technického řešení) nebude vodovodní
přípojka dále projektována, tudíž ani nebude zajištěno její
povolení. Chceme zároveň upozornit na tu skutečnost, že
následně po uložení vodovodních řadů a veřejných částí
vodovodních přípojek, budou za pomocí vlastníka komunikací Města Rokytnice nad/Jizerou prováděny rekonstrukce
jednotlivých úseků místních komunikací a to finančně náročným technickým řešením konstrukčních vrstev. Z tohoto důvodu nebudou povolovány pozdější zásahy do takto
opravených komunikací. Před konečnou opravou komunikací by měli vlastníci přilehlých nemovitostí zvážit i další
nutné investice pro případné umístění i jiných než vodohospodářských sítí (plyn, elektro,VKR atd).
Doporučujeme všem vlastníkům, aby se nespoléhali na pouze stálou kvalitu vody v dnešní studni a na její dostatečné
množství v budoucnu nebo na jiné řešení. Každý majitel nemovitosti by měl odpovědně zvážit, zda je nebo není vhodné
předem si připravit alternativu zásobování, pokud by jeho
dnešní řešení zásobování vodou bylo v budoucnosti ohroženo.

Úřední hodiny Rokytnice n. J.:
Pondělí 13.00 – 16.00
(MěÚ Rokytnice n. J., Správa majetku)
Úřední hodiny Semily:
Pondělí 8.00 – 12.00
Středa 8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Projekční firma:
SYRINX, s.r.o. Teplice
Habartická 171/14, 190 00 Praha 9
Tel.: fax 286 886 885, 604 238 513 – Ing. Milan Bukvář
E-mail: milan.bukvar@syrinx.cz
MěÚ Rokytnice nad Jizerou
Horní 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
Tel.: 481 549 324, 603 348 466 Úsek investic - p. Zdeněk Hák
E-mail: investice@mesto-rokytnice.cz
Děkujeme za Váš zájem a za pochopení při vstupech na
pozemky za účelem zaměření a projektování.

Bližší informace obdržíte
Investor:
VHS Turnov, Kancelář Semily,
Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Tel.: 481 621 325, 602 786 843 – p. Andrea Bímová
E-mail: bimova@vhsturnov.cz

Andrea Bímová
investiční technik VHS Turnov

Slavnostní otevření „Stezky Dřevosochání“
ve Františkově
hužel zrušen, a tak bychom chtěli všem návštěvníkům našeho
rekreačního střediska prohlídku této stezky doporučit. Získají
tím nové znalosti týkající se vzniku a historie „Dřevosochání“
a prohlédnou si vskutku umělecká díla vytvořená rukama mistrů-dřevosochařů.

Tématická stezka „Dřevosochání“

Tématická stezka „Dřevosochání“ navazuje na základní
poznávací okruh „Okolo Rokytnice“.
Začátek stezky: křižovatka na Vrších
Konec stezky: starý kravín ve Františkově
Délka trasy: 1.1 km
Nejnižší bod: 660 m.n.m.
Nejvyšší bod: 720 m.n.m.
Náročnost: lehká trasa, 15 minut chůze
Stezka „Dřevosochání“ je tvořena celkem 4 informačními
cedulemi. Obsah těchto cedulí je navržen tak, aby stezku bylo
možné procházet oběma směry, texty na sebe tudíž přímo nenavazují. Začátek a konec stezky je označen jednoduchým
sloupkem s cedulí uvádějící základní údaje o stezce.
Podél stezky jsou rozmístěné dřevěné sochy a lavičky, které
byly vytvořeny na Dřevosochání konajícím se každoročně první týden v měsíci červenci ve Františkově.
I přes nepřízeň počasí se dne 4. července 2008 konalo slavnostní otevření „Stezky Dřevosochání“. Za účasti pana místostarosty, Krakonoše a několika vytrvalců odolávajících dešti
byla přesně v 10 hodin stezka otevřena symbolickým přestřihnutím pásky. Původní plán projít celou stezku musel být bo-

Nové rozcestníky a směrovky
V souvislosti s vytvořením nových stezek „Okolo Rokytnice“,
„Pašerácká“ a „Dřevosochání“ bylo potřeba tyto trasy ozna-
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čit značením pro místní okruhy a umístit nové směrovky na
rozcestníky. S vyznačením stezek a instalací směrovek městu
pomohli turisté - značkaři z Rokytnice nad Jizerou. Zároveň
bylo na území města umístěno 5 nových turistických rozcestníků, které jsme dostali od Krnapu. Nové turistické rozcestníky jsou umístěny na náměstí vedle autobusové zastávky, na
křižovatce před kostelem, u „Řezáčů“, na křižovatce Sachrův
hřeben a na Vrších.
Směrovky pro naučný okruh a tématické stezky máme jako
první v republice v polském, anglickém a německém jazyce.

DŘEVOSOCHÁNÍ

V letošním roce slavil Františkov 333 let od svého založení.
Oslavil je třetím ročníkem Dřevosochání, které 28.6.2008
zahájil starosta města Rokytnice nad Jizerou spolu s Krakonošem a Jilemským spolkem paní a dívek a odstartoval tak
týdenní klání s pilou a dlátem.

otevírali Soší stezku a dvě stezky okolo Rokytnice, a tak páska
spolu s místostarostou města malinko promokli a šampaňské
se již muselo vypít pod střechou. Večer naše těla rozhýbala
diskotéka p.Sasky.
Největší návštěvnost však byla v sobotu odpoledne, kdy
jsme, jako již po několikáté, změnili dějiny a historickými
stříkačkami uhasili mistra Jana Husa při jeho kostnickém procesu.O dobrou pohodu se svou hudbou postaral p.Karel Šibrava. Po skončení jsme ještě stihli přehlídku spodního prádla
Jilemského spolku paní a dívek, který přijel ukončit další ročník Dřevosochání.
To již mělo vše své místo ,vše bylo řečeno a uděláno, a tak
mohli místostarosta p.Petr Kadavý společně s Krakonošem
ukončit celé klání .
Jak jinak ukončit tento článek, než velkým poděkováním
sponzorům, návštěvníkům a všem, kteří přispěli svou trochou
do mlýna.
Zbývá jen pozvat vás zase za rok „Přijďte pobejť“.
Za SDH Františkov J.Brožová

Letošního ročníku se zúčastnilo 14 sochařů a vznikla tak
krása vonící dřevem jako : Francitolská madona, Bohyně slunce, Prozření a další, které opět budete moci vidět na stezce
soch pokračující až na Háskov. Dvě dřevěné sochy jsme také
věnovali hasičům z Jablonce nad Jizerou a Buřan.Jedna socha
měla být umístěna na křižovatce u Čtyř pánů, ale bohužel
nám Správa KRNAP nedala povolení, tak jí určitě najdeme důstojné místo i u nás na Františkově.
Celý týden ve Starém kravíně mohli návštěvníci zhlédnout
ukázky starých řemesel, jako tkaní na stavu, pletení košíků,
výroba březových košťat, navlékání korálů. Každý z účastníků
nejen že se mohl podívat, ale i u děvčat z DDM si mohl vytočit
vlastní představu na keramickém kruhu.
Všechny zručnosti doprovázel kulturní program.
Zahrály nám kapela z Rokytnice „Naboso“ a jablonecká kapela „Fous“, dechová kapela Josefa Ulricha.
Do Himalájí nás svým vyprávěním pozval Josef Kubíček a na
staré časy jsme si zavzpomínali s průvodkyní Slávinkou Hubačíkovou, kterou podpořil a zdárně jí pomohl zachovat staré
krkonošské nářečí i pan Miroslav Jón se svou autogramiádou
knížky „Pohádka mašinky Terezky“.
Nedělní odpoledne zpříjemnila loutkoherecká skupina
„Buchty a loutky“, která dětem zahrála pohádku O kůzlátkách
a dospělým svým osobitým způsobem předvedla ,,Automat na
filmy“.Jediný uplakaný den byl pátek, kdy jsme slavnostně
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Rokytnice nad Jizerou
Ohlédnutí za časy i nečasy.

foto j. HujerA z roku 1934

z Újezdce skelné hutě a k jejich řízení povolal Saské skláře.
Škola byla zahájena roku 1607. Na sklonku 18. století zde řádil hlad a mor, v roce 1832 cholera. Až do poválečného odsunu
bylo 98,6 % obyvatel Rokytnice německé národnosti. V roce
1879 byla po Vrchlabí nejlidnatějším městysem Krkonoš. Měla
8 097 obyvatel.
Průmysl
Mechan. tkalcovna a šlichtovna Franz Haney Dolní Rokytnice
Mechan. tkalcovna a šlichtovna Franz Haney Horní Rokytnice
Mechanická tkalcovna a šlichtovna Göldner Horní Rokytnice
Mechanická tkalcovna a šlichtovna Prellog Dolní Rokytnice
Mechanická tkalcovna a šlichtovna Rieger
Vilémov
Mechanická tkalcovna Müller a Grossmann Horní Rokytnice
Mechanická tkalcovna a šlichtovna Glasser Dolní Rokytnice
Mechanická tkalcovna a šlichtovna Braun
Dolní Rokytnice
Mechanická tkalcovna a šlichtovna Kuna
Horní Rokytnice
Pivovar hraběte Harracha
Horní Rokytnice
Sukárna, tkalcovna, šlichtovna A. Stumpe a syn
Rokytno
Tkalcovna lnu Burbaum
Horní Rokytnice
Tkalcovna lnu a bavlny Moravek
Dolní Rokytnice

Cestami a cestičkami pospícháme životem od narození ke
................. (je to hrob nebo život věčný? Inu čert ví kam,
jednou se to stejně všichni dozvíme). Těmi rokytnickými brouzdám již šedesát šest let. Často vzpomínám, kterou cestou
jsem šel poprvé do školy, kterou na rande, kterou k Juliáně
na pivo, k autobusu na vojnu, do Krakonoše nebo Nároďáku na
tancovačku. Jsou to ještě ty samé cesty nebo jsou jiné, změněné k nepoznání. Jsou stejné! Docela určitě! Pouze některá
je pokrytá asfaltem a jiná zarostla trávou. Jeden lidský věk
je nicka nicotná proti stáří a paměti vesniček a měst. Pojďme
a ohlédněme se.
Rokytnice nad Jizerou se připomíná již ve 14. století, kdy
zde Valdštýnové založili hutě. Roku 1490 zde založil Arnošt

Obchody a řemesla ve zkratce:
1 knihy, 3 agenturní a komisní zboží, 1 lékárna, 1 plovárna,
15 lazebníků, 1 bavlněné střižní zboží, 8 stavebních kanceláří, 1 palírna alkoholu, 4 výrobci likérů, 2 šindeláři, 2 vazači
knih, 1 tiskárna, 1 kartáčnictví, 1 provaznictví, 6 obchodníků
s máslem, 2 pokrývači, 1 drogerie, 1 sklenář, 2 sklo a porcelán, 1 hodinář, 2 prodejny dřeva, 2 prodejny žakárového
zboží, 42 metrový textil, 1 brusič nožů, 1 modistka, 10 ovoce

Tabulka počtu obyvatel a stavu hospodářství někdejšího jilemnického panství Autor Ludvík Šmíd - Praha 1879
pracovníci

tkalci

počet
domů

hřebci

kobyly

valaši

býci

krávy

voli

telata

kozy

úly
včel

zemědělci
majitelé

660

44

43

529

78

-

-

12

-

107

-

32

17

10

dolení branná

1375

38

143

466

187

-

1

48

2

282

7

105

48

6

horní branná

2287

52

165

593

250

-

5

39

1

198

1

87

44

31

název obce

počet
obyvatel

benecko

horní dušnice

441

25

36

148

61

-

-

2

1

54

-

1

10

-

harrachov

1788

16

77

32

259

1

-

10

2

173

-

28

140

15

herlíkovice

809

18

59

254

80

-

-

2

2

111

-

22

45

-

hrabačov

735

19

144

129

87

-

1

24

2

144

-

28

22

10

jablonec nad jizerou

2289

168

265

435

352

-

1

16

4

354

34

87

162

137

jestřabí

859

64

75

257

122

-

7

-

-

148

35

46

61

3

jilemnice

3718

28

81

503

337

-

4

51

1

208

2

32

36

17

karlov

373

18

46

167

47

-

1

7

-

64

2

19

11

8

krauzovy boudy

945

10

251

90

126

-

3

12

10

358

1

155

186

4

křížlice

902

53

92

234

117

-

2

16

-

172

3

38

40

16

kruh

1584

41

89

497

129

-

-

16

-

196

2

148

48

19

kundratice

875

46

71

181

124

-

-

25

2

229

9

102

87

12

martinice

818

25

52

246

102

-

3

16

2

127

4

27

1

10

mříčná

1413

55

151

431

178

-

2

25

2

283

14

138

48

17

poniklá

1586

93

158

383

230

-

-

15

4

267

18

172

679

96

rokytnice nad jizerou

8097

157

315

2782

1029

1

6

75

10

972

18

172

679

96

roudnice

427

46

42

66

56

-

-

3

-

82

-

10

17

7

roztoky

1407

62

114

413

162

3

-

33

6

256

4

153

72

43

horní sytová

387

12

39

36

51

-

-

7

2

58

14

18

36

11

dolní štěpanice

776

19

54

258

84

-

-

10

1

103

3

33

51

43
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horní štěpanice

969

67

67

254

107

-

-

12

-

164

2

74

51

11

valteřice

1163

44

127

294

149

1

2

17

3

167

12

96

59

33

vítkovice

2125

214

269

299

306

1

3

16

-

565

7

188

155

68

víchová

1206

58

219

165

160

-

2

23

3

206

13

65

57

18

víchovská lhota

336

20

64

61

46

-

-

5

-

77

6

-

26

17

žďár

391

43,

47

125

55

-

-

5

1

88

1

27

16

2

zelenina, 2 papírnictví, 5 prodej poštovních cenin, 5 holičů,
1 kominík, 3 tapetáři, 5 klempířů, 1 topidla, 3 cukráři, 2 zubaři,1 prodejce kol, 4 prodejci barev, 11 řezníků, 3 galanterie,
1 zlatník, 1 velkoobchod, 1 lotynka, 2 kožešníci, 4 mlynáři,
1 doprava, 5 zámečníků, 19 ševců, 1 hračky, 5 hotelů, 30 restaurací, 3 kavárny, 1 vinárna, 47 kramářství,1 staré oděvy,
3 porodní báby, 3 kloboučnictví, 1 kapelník, 1 pohřební služba, 2 optici, 1 fotograf,1 koňská jatka, 3 kováři, 8 krejčích,
3 pekaři, 20 truhlářů, 3 koláři, 1 deštníky, 1 cementové zboží,
1 geometr.

Úřady: Okresní úřad, depositní úřad, notářství, 2 poštovní
úřady, (Abonenti telef. centrály – 25 D. Rokytnice, 3 H. Rokytnice), policejní stanice, finanční stráž, tkalcovská škola
(38 žáků), Obecná škola D. Rokytnice (120 žáků), dívčí D. Rokytnice (106 žákyň), měšťanka D.Rokytnice (217 žáků), měšťanka D. Rokytnice – dívčí (216 žákyň), obecná H. Rokytnice
(308 žáků a žákyň), obecná Františkov (75 žáků a žákyň), privátní ve Vilémově 22 dětí., peněžní institut, spořitelna, lesní
úřad Hr. Harracha, lesní stráž.

Akce v Rokytnici nad Jizerou

11.11. 2008 od 19.30 hod. Koncert Kamil Střihavka a kapela
Leaderes
19.11. 2008 od 19.30 hod. Dejvické divadlo Praha, P. Zelenka:
Příběhy obyčejného šílenství

1. závod ve sjezdu horských kol
Kdy: 16. a 17. srpna 2008
Kde: Týda bikepark Horní Domky
sobota 16.8.
9.00 – 17.00 volný trénink, registrace
neděle 17.8.
9.00 – 11.30 volný trénink
12.00 kvalifikace (jedna jízda)
14.30 finále (jedna jízda)

Miroslav Jon

Semily a okolí
Parním vlakem Českým rájem
Kdy: 23.8.2008
Jízda vlakem s parní lokomotivkou na trasách Turnov – Semily
a zpět a Turnov – Libuň a zpět. Příjezd vlaku do Semil v 9.25
hodin, odjezd ze Semil do Turnova v 10.10 hodin.

Běh na Dvoračky
Kdy: 23.8.2008

Tour de Benešov – Pojizerská liga cyklistů 2008

Rokytnická pouť
Kdy: 4. – 5. 10. 2008
Kde: Na centrálních parkovištích v Horní Rokytnici
V sobotu odpoledne bude zajištěn doprovodný hudebnězábavný program včetně ohňostroje. Podrobný program
bude zveřejněn na plakátovacích plochách a na webových
stránkách města.

Kdy: 31.8.2008
Veřejný cyklistický etapový závod. Pořádá Klub českých cyklistů BC Sport Semily, www.bcsport.cz
Start v Benešově u Semil – Podmošně

Semilský pecen – dožínkové slavnosti
Kdy: 13.9.2008
Průvod městem, slavnostní mše, kulturní program, stánkový
prodej, ukázky zemědělské techniky a hospodářských zvířat.

Společenský dům Jilm Jilemnice
Laurent Ruquier – Uděláte mi to znova
Kdy: 16. 9. 2008 od 19.30 hodin
Představení DS Pódio Semily. Situační komedie si bere na mušku ožehavé téma ženského světa. Děj komedie nás zavede do
prostředí plastické chirurgie.

Eva a Vašek – Bílá orchidej
24. 9. 2008 od 18.00 hodin

20.9.2008 Drakiáda na Kozákově – 5.ročník akce pro děti
i dospělé
27.9.2008 Sjezd traktorů a soutěž o jablko roku 2008 – pořádá TJ Sokol Příkrý, od 14.00 hodin
4.10.2008 Enduro – Cross – Country (Příkrý) – Motocyklové
závody

Ostatní

Připravuje se:
Divadlo Palace Praha, Noel Coward:
Líbánky aneb Láska ať jde k čertu
19.10.2008 od17.00 hod. Jaroslav Uhlíř – Hodina zpívání
a zkoušení
23.10.2008 od 19.30 hod. Psychiatrio – Vlasta Redl
2.10.2008 od 19.30 hod.

Kam nedošel velbloud – XXIX. Ročník dálkového
pochodu

Kdy: 20.9.2008
pořádá Odbor Turistiky při TJ Sokol Jablonec nad Jizerou.
Pěší trasy: 14, 26, 32 a 51 km. Cyklotrasy 30 a 57 km.
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Nové knihy na prázdniny a na září
České knihy
Boučková – Rok kohouta
Plocová – Ledové stopy zapomnění
Hlaváčková – Lepší pozdě než nikdy
Šmucler – Sametová flétna (příběhy
lidí na pozadí historických událostí)
Švecová – Zrození bestie (Čachtická
paní v novém zpracování)
Chrastilová – Agáta a já (o mateřství
s humorem)
Eisner – Rychlé lodě do pekel (napínavý cestopisný román)
Mládek – Fejetony
Romány pro ženy
Coulter – Nebezpečná vášeň
Brown – Záměna
Rice – Mořská hvězda
Scanlan – Město dívek
Thomas – Příliš jednoduchý život
Garwood – Tanec stínů
Johnson – Dočasná milenka
Steel – Její královská výsost
Carrington – Štěstí na řecký způsob
Pasternak – Rozvod podle Daisy
Ahern – Cesta ze ztracena
Crosse – Dívka od řeky
Další próza

(autobiografická, společenská, humoristická)

Oufkir – Svoboda (Z temné kobky marockého vězení k novému životu)
McCarthy – Všichni krásní koně (příběh
chlapců „na cestě“ do Mexika a k dospělosti)

Dahl – Přepínám. (10 příběhů o letcích
a létání)
Jolin – Harry Trottel a posel Tálibánu
(parodie)
Napětí (thrillery a detektivky)
Scott – Křišťálová lebka
Rollins – Amazonie
Clark – Tentokrát naposledy
Gardiner – Případ Mission Canyon
Patterson – Pošta od Mary
Gardner – Vrah má mít doktorát
Lippman – Silná trojka
Vondruška – Vražda v ambitu (historická detektivka)
Dovrtělová – Má je pomsta
Velinský – Posel neštěstí. Osud motýlka
Naučná literatura
Dainov – Co mám říct? (Jak najít vhodná slova v obtížných situacích)
Brown – Magie a manipulace mysli
Novák – Proč mi děláš scény?! (aneb
Máte doma hysterického partnera?)
Peachey – Ahoj, tati. Praktická příručka pro nové tatínky (i pro ty nevlastní)
Lonsdorf – Zralá žena a ájurvéda.
(Přirozená cesta ke zdraví, kráse a
harmonii)
Vogeler – Poznáváme plemena psů
Ašsko a Chebsko – průvodce
Carell – Útok na pevnost Evropa

Nové knihy v dětském oddělení
O mašince Tomášovi 1.
Pohádky o princeznách
Kapitán Žralok
Čtvrtek – O hajném Robátkovi a jelenu
Větrníkovi
Goscinny - Asterix a kotlík
- Dárek od Caesara.
- Indián Umpa-pa
- Nové Mikulášovy průšvihy
Polívka nemá rád zmrzlinu
Štíplová – Skvělé příběhy Čtyřlístku
Hergé – Záhadná hvězda (Tintinova
dobrodružství)
Štětinová – Věneček českých pohádek
Zinnerová – Tajemství proutěného
košíku
Blyton – Záhada starého klepadla
Jak voní svět koní – příběhy o koních
a lidech okolo koní
Shan – Spřeženci noci
Naučné knihy pro děti
Nestvůry a draci
Nauč se kreslit
Poznáváme plemena psů
Letadélka z papíru
Policejní vrtulníky
To je pěkný chaos! (Ať chemie krásně
práská)

Poudačka
Cedule

Vosud mě sved dohromady se Standou Škodovym. Přes léto
dřevaříme v háji, aby tý naše hora kale vypadaly, a přes
zejmu vlekaříme.

Standa na to káp: „Napišem nim ceduli, že maj nechať
kotvu svýmu vosudu a ferčeť na perkynkách k Rokenici. Tú
ceduli dáme na poslenní sloup vod lanouky.“

Chci vám poudať vo tom, co se škverklo na Lysý u vleku.
Lufťáci se cestou ke kopci perdelili na kotvě a zapomínali
včas vyskakovať. Těch kerkolomnejch deržkopádů bych vám
přál viděť.

Jak sme se uradili, tak sme chtěli udělať. Ale nachomejt
se tam šéf a začal hartusiť jaký sme pitomci. Že prej, dyž
jedou lufťáci na kopec, čuměj na zachumelený hora a né na
ňáký pitomý cedule. A dyž prej by se už všimli, tak jedou tak
rychle, že by to ani nestačili přečíst.

Inu, co s tim? Takle to vostať nemohlo. Dyť si moh ňákej
nešmastera snanno sraziť vaz. Babo raď, dědku hrej. Dali
sme hlavy dohromady a radili se, jak nim vyslepičiť, že se
maj pustiť.

Standa si chvíli mát hlavu, co jako s tim? Pak mu z huby
vyšla tá památná věta: „ No tak tú ceduli napišeme pomalu
a voni to stačej.“
Aleš Novotný
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Společenská kronika
Životní jubilea slaví v měsíci červenci a srpnu tito naši spoluobčané včetně
občanů odjinud v místním domově důchodců:

92 let
93 let

Turpišová Eliška
Urbanová Marie
Fialová Zdeňka
Vejnarová Vlasta

Srdečně blahopřejeme!
80 let

81 let

82 let
83 let
84 let
85 let

86 let
87 let
88 let
89 let

Jumr Oldřich
Baudišová Miloslava
Sasková Emilie
Sejpal Václav
Tauchmanová Milena
Votočková Miloslava
Vránová Jindřicha
Petrák Antonín
Veisová Vlasta
Marková Věra
Tauchmanová Pelagie
Kouřil Vladimír
Janata Miloslav
Kubátová Anna
Novotná Věra
Boudová Marta
Doubková Miluše
Jindřišek Miloslav
Koželský Stanislav
Soukupová Olga
Holatová Miluše
Prokůpková Marie
Veseloušová Božena
Kavanová Milada
Jebavý Zdeněk
Jerie Jaroslav
Hamanová Marta
Kmínková Vlasta
Poláková Libuše

Poděkování:

Městské KINO
Jablonec nad Jizerou
Srpen 2008/Září 2008
sobota 23.8 v 19.45 h.

Dostaňte agenta Smarta
Svižná americká akční komedie (110min.). Zachraňuje
svět a užívá si to....Přístupné (12), Vstupné 70,-.

Středa 27.8. v 19.45 h.

Zlatou svatbu – 50 let

společného života oslavili v měsíci
červenci manželé Miloslava a Jan Hermochovi z Dolní Rokytnice a manželé
Hana a Jindřich Seidlovi z Dolní Rokytnice

Diamantovou svatbu – 60 let

společného života oslavili v měsíci
červnu manželé Miloslava a Bohuslav
Votočkovi z Dolní Rokytnice

Poděkování:

Děkujeme Všem, kteří se dne
13. 7. 2008 přišli rozloučit s naším
tatínkem a manželem panem Janem
Johnem.
Děkujeme za květiny a projevy soustrasti, kterými jste se snažili zmírnit
náš zármutek. Zvláště bychom chtěli
poděkovat panu Oto Pfeiferovi za citlivé a milé jednání a ochotu.
Zarmoucená rodina

TEMNÝ RYTÍŘ
Americký akční fantasy/film (152 min.). Batmanův boj se
zločinem je čím dál tím riskantnější. Vítejte ve světě bez
pravidel ... Přístupný (12), Vstupné 70,-.

Sobota 30.8. v 19.45 h.

STALO SE
Americký dynamický thriller (91 min.) s nečekaným začátkem i koncem. Přesně tak, jak to umí jen opravdový
mistr napětí, režisér M. N. Shyamalan. Mohli jsme to vycítit. Viděli jsme znamení. A teď se to stalo.... Přístupný
(15), Vstupné 65,-.

Středa 3.9. v 19.45 h.

KOPAČKY
Neskutečně katastrofická romantická komedie USA,
(110 min.). Podmínkou pro práci na tomto filmu byla
zkušenost s vlastním zlomeným srdcem. Přístupný (12),
Vstupné 60,-.

Sobota 6.9. v 19.45 h.

U MĚ DOBRÝ
Širokoúhlá česká komedie (102min.). Filmová komedie na
motivy povídek Petra Šabacha podle scénáře Petra Jarchovského v režii Jana Hřebejka. Přístupný (12), Vstupné
70,-.

Středa 10.9. v 19.45 h.

WANTED
Americký širokoúhlý akční film (109 min.). Vyber si svůj
osud. Film točený též v ČR (Angelina Jolie tehdy strávila
se štábem a s manželem Bredem Pitem v Praze 12 týdnů).
Přístupný (12), Vstupné 60,-.

Prodejna SKI SPORT dolní náměstí
v Rokytnici nad Jizerou

otevřela 1. 7. 2008

BAZAR
zimních sportovních potřeb

(lyže, boty, hole, snowboardy,
vázání, přilby, …)

Sobota 13.9. v 19.45 h.

NEUVĚŘITELNÝ HULK
Širokoúhlý americký akční film (112 min.) Nechte ho
vzteky zezelenat... V běžném životě je Bruce sympatický
vědec. Když se naštve, nebudete ho mít rádi. Přístupný
(12), Vstupné 60,-.

Středa 17.9. v 19.45 h.

OKO BERE
Širokoúhlé americké drama (123 min.). Pět studentů, jeden skvělý plán a Las Vegas na lopatkách. Přístupný (12),
Vstupné 65,-.

Sobota 20.9. v 19.45 h.

FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
Nová česká komedie rež. Jana Prušinovského (81 min.).
Když už nevíte koho podvádět, zbývá podvádět snad jen
sám sebe. Přístupný (12), Vstupné 70,-.

*

Po – Pá
So

10.00 – 17.00 h.
9.00 – 11.00 h.

*

*

*

Ve vstupném je započítán příplatek 1,-, určený ve prospěch Státního
fondu pro rozvoj české kinematografie. Změna programu a výše vstupného vyhrazena. Program KINA též na adresách:
www.jablonec-krkonose.com
www.krkonose-smo.cz
www.kina.365dni.cz

Tel.: 481 522 402

Mob.: 603 574 109
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Tel.: 481 591 437, 481 591 106

RECEPTY

O sm i sm ě rka

V osmisměrce vyškrtejte 21 názvů českých řek. Po jejich vyškrtání vyjdou
dvě známá jména současné Rokytnice.
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Jablková kolečka
3 jablka,2 bílky, 150 g polohrubé
mouky, 80 g cukru, 1 hrnek mléka,
1 lžička prášku do pečiva, citronová
kůra a šťáva z 1 citronu, tuk na
smažení, skořicový cukr na obalení.
Jablka omyjeme a nastrouháme na
hrubém struhadle nebo je nakrájíme na
malé kostičky. Z bílků ušleháme tuhý
sníh, zašleháme do něj lžičku citronové
šťávy a zbytkem šťávy pokapeme
připravená jablka.
Mouku smícháme s práškem do pečiva
a s nastrouhanou citronovou kůrou.
Mléko nalijeme do misky, přidáme
mouku, promícháme, přidáme jablka,
cukr a vmícháme tuhý sníh z bílků.
Na pánvičce nebo lívanečníku
rozehřejeme olej, nalejeme jablečné
těsto, vytvarujeme kolečka a po obou
stranách je smažíme.
Dozlatova usmažená kolečka posypeme
skořicovým cukrem a podáváme horká.
Kolečka můžeme potřít také jablkovou
marmeládou a ozdobit šlehačkou nebo
jogurtem.

Plněné hrušky
fotbal
Setkání Rokytnic 2008 - Rokytnice nad Jizerou
Na přelomu června a července 2008 se uskutečnilo tradiční setkání Rokytnic České republiky, které se opět po 4 letech konalo u nás v Rokytnici nad
Jizerou. V posledních několika letech bylo setkání a turnaj fotbalových oddílů
rozšířeno také o setkání a soutěž Sborů dobrovolných hasičů a také o turnaj ve
stolním tenise. Nejinak tomu bylo i v Rokytnici nad Jizerou. Setkání proběhlo
jako vždy v přátelské atmosféře.
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500 g měkkého tvarohu, 3 vejce,
4 lžíce moučkového cukru, dobře
omytá citronová nebo pomerančová
kůra, 1/4 l mléka, 1/2 balíčku
pudinkového prášku/nejlépe s ovocnou
příchutí/, 1 lžíce cukru,hrušky. Na
ozdobu lístky meduňky, drobné ovoce
a mandle.
Z mléka, cukru a pudinkového prášku
uvaříme za stálého míchání pudink
a necháme ochladit.
Žloutky oddělíme od bílků, přidáme
k nim cukr a ve šlehači umícháme do
pěny.
Přidáme strouhanou citronovou nebo
pomerančovou kůru a po částech lehce
vmícháme tvaroh.Pokud je krém příliš
hustý,přidáme 1 lžíci mléka.Nakonec
vmícháme hustý sníh ušlehaný z bílků.
Omyté hrušky rozpůlíme,jadřince
vyloupneme a hrušky ještě trochu
vyhloubíme.Pak je vložíme do
okyselené vody,aby neztmavly.
Těsně před použitím je vyjmeme
a osušíme.Krém vložíme do zdobícího
sáčku a připravené hrušky jím
naplníme.Můžeme posypat mandlovými
lupínky.Ozdobíme lístkem meduňky
a ovocem.

V hlavním fotbalovém turnaji změřilo své síly celkem 6 mužstev. Naši fotbalisté předvedli bezchybný výkon ve skupině
i v následném finálovém utkání o první místo a celý turnaj
s přehledem vyhráli.
Hasiči soutěžili ve dvou disciplínách - netradičním požárním
útoku a hasičském pětiboji. Všechny sbory podaly v divácky
velmi atraktivních disciplínách obdivuhodné výkony a nejlepší
formu prokázal Sbor dobrovolných hasičů z Rokytnice nad Vlárou, který v obou disciplínách a v soutěži celkově jednoznačně zvítězil. Sbor dobrovolných hasičů Rokytnice nad Jizerou
skončil po sympatickém výkonu na pěkném 2. místě.
Stolní tenisté se utkali jednak v soutěži jednotlivců a také
v soutěži tříčlenných družstev. Rokytnice nad Jizerou postavila dvě tříčlenná družstva, která v turnaji po výborném výkonu
skočila na 2. a 3. místě.
Za příkladnou reprazentaci města Rokytnice nad Jizerou
patří všem soutěžícím a organizátorům setkání velký dík.

Výsledné pořadí stolní tenis - jednotlivci:
1. Nosek Pavel - Rokytnice nad Rokytnou
2. Piálek Ivan - Rokytnice nad Rokytnou
3. - 4. Zuzánková Monika - Rokytnice n. Jiz.
3. - 4. Bureš Vlastimil - Rokytnice „nad Vlárou“
Petr Kadavý

Kuželky
Skončil 8. ročník rokytnického turnaje dvojic v kuželkách. Naši kuželnu navštívilo celkem 186 dvojic za účasti
kompletní české špičky - mistrů a mistryň republiky ve všech
kategoriích. Rekordy v mužské kategorii odolaly, i když k nim
měli někteří hráči blízko. Rekord v ženské kategorii byl překonán hráčkou Zdeňkou Killarovou z Trutnova na 474 kuž.. Bylo
dosaženo i několik hezkých výsledků v kategorii neregistrovaných hráčů. Na závěr bych chtěl poděkovat všem za účast
a těším se na setkání s Vámi na 9. ročníku.

Výsledné pořadí fotbalového trnaje:
1. Rokytnice nad Jizerou
2. Rokytnice nad Rokytnou
3. Rokytnice „u Přerova“
4. Rokytnice v Orlických horách - 1.FC
5. Rokytnice „nad Vlárou“
6. Rokytnice v Orlických horách – Union
Výsledné pořadí soutěže SDH:
1. Rokytnice „nad Vlárou“
2. Rokytnice nad Jizerou
3. Rokytnice nad Rokytnou
4. Rokytnice v Orlických horách
5. Rokytnice „u Přerova“

Akuma Ml.Bol.

189

73

262

26

Sp. Rokytnice

287

122

409

11

Dvoj.
elkem

Chyby

Doubek Zdeněk

Celkem

Taičová Lenka
15.

Klub

Dorážka

Jméno
+
přijmení

Plné

Pořadí

ROKYTNICKÝ TURNAJ DVOJIC - Smíšené - nereg.

671

41.

46.

64.

666.

Valášek Milan

Sp.TJ Rokytnice

291

187

478

1

Kučera Miroslav

Sp.TJ Rokytnice

288

133

421

3

Novotný Zdeněk nejml

Sp.TJ Rokytnice

273

112

385

12

SKK Vrchlabí

318

139

457

2

Vízek Jaroslav

Sp.TJ Rokytnice

299

133

432

10

Banýr Miroslav

Sp.TJ Rokytnice

275

133

408

8

Trepera Slavomír st.

Sp.TJ Rokytnice

311

96

407

18

Novák Radek

Sp.TJ Rokytnice

296

126

422

5

Kučera Tomáš

Sp.TJ Rokytnice

278

97

375

13

Janouch Petr

Sp.TJ Rokytnice

282

115

397

8

Kapras Karel ml.

Sp.TJ Rokytnice

247

113

360

13

Kapras Karel st.

Sp.TJ Rokytnice

294

98

392

16

Tryzna Pavel

Dvoj.
elkem

Chyby

39.

Celkem

Výsledné pořadí stolní tenis - družstva:
1. Rokytnice nad Rokytnou „A“
2. Rokytnice nad Jizerou „A“
3. Rokytnice nad Jizerou „B“
4. Rokytnice nad Rokytnou „B“

Klub

Dorážka

9.

Jméno
+
přijmení

Plné

Pořadí

ROKYTNICKÝ TURNAJ DVOJIC - Muži - reg.

899

842

840

829

772

752

S pozdravem Rohu zdar
Zdeněk Novotný (ředitel turnaje)

Šachy
Dne 4. 6. 2008 se konal Přebor seniorů
Libereckého kraje 2008.
Vítězem tohoto přeboru se stal pan Zdeněk
Hollmann z Rokytnice
nad Jizerou, kterému
gratulujeme a přejeme
mnoho dalších sportovních úspěchů.
Dobré umístění měl
i pan Vladimír Červinka,
který byl na 8. místě.
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Týda bikepark Horní domky
Na konci července 2008 došlo k dlouho očekávenému
otevření bikeparku ve skiareálu Horní Domky. Bikepark
je určen zkušeným i méně zkušeným jezdcům. Zatím
byly na zkušební provoz otevřeny 2 trasy pro bikery.
Lehčí trať „Překážková“ je hravější a jednodušší
trať, ve které jsou zakomponovány dřevěné překážky
(lávky, houpačky). Je určena zkušeným jezdcům, ale
i začátečníkům, kteří se mohou bez problémů překážkám vyhnout.
Těžší trať „Sjezdová“ je obtížnější, vedoucí přírodním terénem pod trasou lanové dráhy. Překážky přírodní
– kameny, kořeny. Je určena zkušeným jezdcům.
Obě tratě se opět sbíhají u dolní stanice lanové dráhy
Horní Domky a každá z nich je dlouhá 1,5 km s převýšením 350m. Areál nabízí i možnost půjčení sjezdových
Specialized kol. Kdo má zájem, může si tak vyzkoušet
nové možnosti.

Provoz Bikeparku
• denně od 9 do 17 hodin - dle jízdního řádu.
• Zvýhodněné denní jízdné 250,– Kč.
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