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Zprávy z úřadů
Informace o realizaci projektu Městský
hřbitov v Rokytnici nad Jizerou – revitalizace veřejného prostranství a obnova zeleně
V únoru roku 2010 byly zahájeny práce na projektu
Městský hřbitov v Rokytnici nad Jizerou – revitalizace veřejného prostranství a obnova zeleně, který je financován
v rámci ROP NUTS II Severovýchod.
Práce na tomto projektu začaly odstraněním starých
vzrostlých stromů, které zůstaly z původních lipových alejí.
Odstranění původních stromů bylo mnohokráte diskutováno před i v průběhu realizace ,a to jak ve vedení města,
tak širokou veřejností. Jejich odstranění a kompletní výsadba nových alejí však bylo jediné vhodné řešení, neboť
z odborného posouzení vyplývalo, že původní stromy byly
více či méně napadené a nevratně poškozené patogeny.
Poškození se projevovalo především v oblasti koruny stromů a v případě větrných poryvů odpadávající větve vážící
i několik desítek kilogramů způsobovaly škody na náhrobcích a ohrožovaly uživatele a návštěvníky hřbitova. Původní
stromy proto byly vykáceny a v rámci projektu budou dále
nahrazeny novou výsadbou.
V dubnu 2010 byly následně zahájeny práce na výstavbě hřbitovní zdi a na rekonstrukci zpevněných ploch. Tyto
práce poměrně rychle a úspěšně pokračovaly a v současné době je zděná část oplocení téměř dokončena a jsou
realizovány přípravné práce pro osazení plotových polí.
Intenzivně se pracuje rovněž na rekonstrukci komunikací
a zpevněných ploch uvnitř hřbitova. Součástí rekonstrukce zpevněných ploch bude i oprava a doplnění mobiliáře
hřbitova (lavičky, kontejnerová stání, pítka...). Tyto práce by
měly být dokončeny do konce října 2010.
Součástí projektu měla být i rekonstrukce a oprava sakrálního objektu uprostřed hřbitova a obou vstupních bran.
Mělo se jednat o jednoduchou opravu formou otryskání a nátěru v případě vstupních bran a o opravu formou
otryskání, nátěru a stažení litinového podstavce v případě
sakrálního objektu uprostřed hřbitova. Po dohodě se zhotovitelem však město přistoupilo k rozšíření rozsahu rekonstrukce a to tak, že tato by měla být provedena odborníkem
– restaurátorem, neboť jak sakrální objekt uprostřed hřbitova, tak kované vstupní brány mají v podstatě charakter
uměleckého díla.
Bylo proto vypsáno výběrové řízení na odbornou restaurátorskou firmu, která by takovouto opravu provedla. V květnu 2010 pak byla vybrána firma Restaurátorství
a pozlacovačství s. r. o. z Nového Města nad Metují, která
provede kompletní restaurátorské práce (demontáž a rozebrání podstavce kříže a Kristova těla, odrezivění, otryskání,
pasivace a kompletní protikorozní úpravu, vyspravení rozpadlých částí svařováním, tmelení spár, prasklin a defektů,
doplnění chybějících částí a ornamentiky, kompletní proti-

korozní úprava zinkováním a následná grafitová povrchová
úprava, speciální protikorozní nátěry partií určených k pozlacení, pozlacení vybraných částí, demontáž kovových
částí vstupních bran, otryskání, odrezení, oprava a doplnění chybějících částí, protikorozní povrchová úprava zinkováním, nátěr kovových částí grafitovou barvou, oprava
a očištění kamenných částí portálů).
Poslední fází projektu pak bude kompletní obnova - výsadba zeleně. Vykácené alejové stromy budou nahrazeny
novou výsadbou stejného druhu, ale jiného kultivaru. Původní Tilia cordata bude nahrazena malokorunným kultivarem Tilia cordata „Rancho“. Linie alejí budou zachovány,
podél vrstevnicových komunikací (směr JZ-SV) budou vysázeny jen na severozápadní straně, nebude tak docházet
k trvalému zastínění cest. V sekci urnového háje bude vysázen tvarovaný živý plot, který zajistí tomuto prostředí jistou
intimitu. Ve středu urnového háje budou stávající nevhodné středně vysoké dřeviny nahrazeny půdopokryvnými
s architektonickým detailem listů a plodů pro pozorování
zblízka. Půdopokryvná výsadba bude realizována i z poliepitafních desek. Stávající dřeviny budou ošetřeny vhodným
typem řezu, případně hnojením a zálivkou.

Dosavadní spolupráce s hlavním zhotovitelem stavebních prací – firmou Brex s. r. o. zatím probíhá bez větších problémů a případné drobné problémy se vždy podařilo úspěšně vyřešit. Rovněž financování projektu,
jak ze strany banky, tak ze strany poskytovatele dotace
– Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
(www.rada-severovychod.cz) probíhá bezproblémově. Realizace projektu by měla být ukončena v březnu 2011. Rádi
bychom touto cestou poděkovali občanům a návštěvníkům
hřbitova za toleranci a pochopení, neboť realizace prací
v rámci projektu se dotýká celého hřbitova a často je tak
omezen přístup do jeho jednotlivých částí.
Petr Kadavý - místostarosta města

Změna kompetencí vodoprávního úřadu
S účinností od 1. 8. 2010 došlo ke změně zákona
č. 254/2001 Sb. , o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě této novely došlo ke změně kompetencí vodoprávních úřadů.
Městský úřad v Rokytnici nad Jizerou, jakožto pověřený
úřad, byl do tohoto data oprávněn: povolovat pro potřeby
jednotlivých občanů (domácností) odběr a jiné nakládání
s povrchovými nebo podzemními vodami, s výjimkou vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, a zřizování, změny a odstraňování vodních děl,
která s tímto odběrem nebo nakládáním souvisejí, rozhodovat v případech, kdy jim přísluší povolovat vodní dílo, též
o ostatních vodohospodářských záležitostech týkajících
se tohoto vodního díla, vydávat souhlas podle § 17 odst.
1 písm. c), d) a e) ke stavbám jednotlivých obytných budov
a k terénním úpravám v záplavových územích neovlivňujícím odtokové poměry, vyjadřovat se podle § 18 tohoto zákona v případech, v nichž jsou příslušné k udělení povolení
nebo souhlasu.
S účinností od 1. 8. 2010 tyto kompetence přecházejí
na obecní úřady s rozšířenou působností, v našem
případě na Městský úřad Jilemnice.
Blíží se:

Volby do zastupitelstva města Rokytnice n. J.

Následující komunální volby proběhnou ve dnech
15. - 16. 10. 2010. Kandidátní listiny do těchto voleb mohly
volební strany předkládat do 10. 8. 2010. Vzhledem k tomu,
že uzávěrka Rokytnického zpravodaje a období pro jeho
zpracování bylo právě v tomto termínu, přineseme informace v následujícím čísle.
V příštím čísle:
Rádi bychom dali ZDARMA prostor všem kandidujícím
volebním stranám v Rokytnici nad Jizerou v příštím čísle
Rokytnického zpravodaje. Pokud budete mít o tuto nabídku zájem a budete chtít zveřejnit seznam svých kandidátů včetně volebního programu, předložte podklady nejpozději do 17. 9. 2010 buď osobně na městském úřadě
(Šubrtová, tel. 481 549 319) nebo e-mailem na adresu:
mesto@mesto-rokytnice.cz.

Jak se třídí odpady v Rokytnici nad Jizerou
Město Rokytnice nad Jizerou má poměrně rozsáhlý systém sloužící ke třídění odpadů – občané obce mají možnost
využít síť sběrných míst s velkoobjemovými kontejnery, vy-

užít sběrný dvůr nebo třídit odpady přímo v domácnostech
do barevných pytlů. Na druhou stranu je v Rokytnici nad
Jizerou zaveden paušální systém svozu komunálního odpadu, který podle některých názorů dostatečně nemotivuje
lidi k tomu, aby odpad třídili.
Přesto si Rokytnice nad Jizerou v krajském i celostátním měřítku vede výborně.
Společnost EKO-KOM, a. s. , která mimo jiné zabezpečuje přerozdělování finančních prostředků za třídění odpadů,
vyhlašuje každý rok soutěž obcí „O Křišťálovou popelnici“.
Obce jsou v této soutěži hodnoceny podle dosažených výsledků, výtěžnosti na občana a míry aktivity v této oblasti.
V rámci Libereckého kraje bylo za rok 2009 hodnoceno 214 měst a obcí. I přesto, že Rokytnice nad Jizerou na
vítězné stupínky nedosáhla, umístila se v tomto velkém
počtu na 13. místě s vítěžností 59,93 kg na občana a rok.
Celkem bylo v roce 2009 v Rokytnici nad Jizerou vytříděno
186,51 tun odpadů. Za rok 2009 rovněž město Rokytnice
nad Jizerou obdrželo odměnu za třídění odpadů ve výši
433. 624,- Kč a tento příjem téměř pokryl náklady spojené
se zajištěním svozu tříděných odpadů. Malým důvodem,
proč Rokytnici nad Jizerou unikají přední místa je fakt, že
se v obci netřídí bílé sklo. O této možnosti se ovšem vážně
uvažuje alespoň v rámci sběrného dvora.
Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat všem občanům města Rokytnice nad Jizerou, kteří svůj odpad třídí
a využívají systému zavedeného v obci, neboť díky jim naše
město patří k těm s nejvyšší výtěžností v rámci kraje i republiky a šetří své životní prostředí.

Výstavba chodníků a přechodu
pro chodce ve Vilémově
Obyvatelé místní části Vilémov se letos dočkají výstavby
nového chodníku podél pravé strany silnice I/14 ve směru od Rokytnice, včetně obnovení přechodu pro chodce
s jeho osvětlením v místě proti stávající autobusové zastávce a krátkého přístupového chodníku z obou stran této zastávky.
Ve směru od Rokytnice bude na pravé polovině vozovky vyznačena autobusová zastávka v místě pod obchodem s potravinami. Na této straně vozovky zastávka dosud nebyla oficielně vyznačena. Součástí celého projektu
je i výstavba nového veřejného osvětlení. Jeho konečná
realizace se s největší pravděpodobností přesune na rok
2011. V letošním roce počítáme pouze s položením kabelů do tělesa chodníku a s výstavbou pouzder pro sloupy
veřejného osvětlení. To je dáno rozpočtovými možnostmi
města, kdy přednostně spolufinancujeme tu část projektu,
kterou máme pokrytou dotací od Státního fondu dopravní
infrastruktury. Tento fond podporuje takové investiční akce,
které prokazatelně splňují podmínky pro snižování rizik pěších účastníků silničního provozu a omezování rizik všech
účastníků silničního provozu všeobecně. To je především
vybudování chodníků podél silničních průtahů silnic I. tř.
v obcích, kde chodníky doposud zcela chybí, vybudování
bezbariérových osvětlených přechodů pro chodce v místech se zvýšeným rizikem úrazu chodců apod. Zásadně
nelze z těchto prostředků financovat výstavbu veřejného
osvětlení. To je v podmínkách pro přidělování dotací výslovně zakázáno.
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V letošním roce musí město proinvestovat a fakticky převzít zhotovené a dokončené dílo, uhradit konečnou fakturu
a zahájit kolaudační řízení stavby chodníků a přechodu pro
chodce. To je podmínkou poskytovatele dotace, přislíbené
prostředky na spolufinancování musí být letos zcela vyčerpány. Pokud by se tak nestalo, nedočerpaná část se vrací
do státního rozpočtu na rok 2011 bez náhrady. Ta část, která není dotací pokryta a město ji financuje zcela ze svého
rozpočtu, tedy výstavba veřejného osvětlení, neovlivňuje
podmínky přidělení dotace, a proto může být dokončena
později.
V předposledním červencovém týdnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Bylo obesláno celkem 7 velkých firem působících v této oblasti. Vítězem výběrového
řízení se stala firma Eurovia Cs, a.s., závod Liberec s nabídkovou cenou 3.302. 904 Kč včetně DPH za celek včetně
veřejného osvětlení, které bude podle této cenové nabídky stát rovných 600 tis. korun. Jen pro úplnost uvádím, že
nejvyšší cenovou nabídku podala firma M-Silnice z Hradce
Králové za cenu 4.506.418 Kč včetně DPH. Termín zhotovení je srpen až konec září letošního roku.

Z jednání rady města
RM schválila:
- výběr nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení
č. 10005 „Oprava sakrálního objektu a žulových portálů – restaurátorské práce“, která byla podána s pořadovým číslem
1 firmou Restaurátorství a pozlacovačství s. r. o. a schvaluje
zadání zakázky na „Opravu sakrálního objektu a žulových
portálů – restaurátorské práce“ firmě Restaurátorství a pozlacovačství s. r. o., 17. listopadu 787, 549 01 Nové Město
nad Metují, IČ 25931725, a to za cenu 395.000,- Kč včetně
DPH a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo.
- zadání zakázky č. 10004 „Výměna oken staré budovy ZŠ
v Dolní Rokytnici“ firmě LG Dinex s.r. o, IČ 48269972, se sídlem Liberec 4, Příbramské nám. 509/4, PSČ 46001, a to za
nabídnutou cenu 1.319.672,- Kč a pověřila starostu města
Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy o dílo.
- nákup 100 ks Turistického průvodce Krkonoše za účelem prezentace Města, jeho dalšího prodeje a zároveň schvaluje
prodejní cenu této publikace ve výši 199,- Kč/ks.
- poskytnutí finančního příspěvku Domovu sv. Josefa v Žirči na
rok 2010 ve výši 2.000,- Kč na provoz a zajištění péče lidem
nemocným roztroušenou sklerózou.
- pronájem části ppč. 1131/14 v k. ú. Dolní Rokytnice Zemědělskému družstvu Horal, Vysoké nad Jizerou, za účelem
provozování zemědělské činnosti.
- smlouvu o právu provést stavbu „kanalizační přípojka pro
čp. 126 v Rokytně“ na pozemku parc. č. 55/2 v katastrálním
území Rokytno v Krkonoších.
- smlouvu o právu provést stavbu „vrt pro tepelné čerpadlo
včetně propojovacího potrubí umístěný na pozemku parc.
č. 293, a st. pč. č. 28 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, obec Rokytnice nad Jizerou“ na pozemek 293 v k. ú.
Horní Rokytnice nad Jizerou, který je ve vlastnictví Města
Rokytnice nad Jizerou a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.

Závěrem by bylo na místě uvést, že celá akce byla vyvolána v roce 2008 sdělením odboru dopravy Libereckého
kraje, abychom buď obnovili značení přechodu pro chodce
přes silnici I/14 nebo bude tento přechod zrušen bez náhrady. Vybudování přechodu pro chodce s osvětlením podle nově platných předpisů ovšem narazilo na řadu dalších
platných předpisů a ustanovení (přechod pro chodce musí
začínat a končit na chodníku, nově povolované přechody
musí být řešeny bezbariérově s vodícími proužky pro nevidomé atd. ), že se z původní představy o investici do cca
100 tis. korun stala akce za 3,5 milionu korun. Komplexní
řešení původního problému bychom bez zásadní účasti
Státního fondu dopravní infrastruktury, který přispěje částkou až do výše 2 646 000 Kč, nebyli schopni zajistit. Velkou
podporou bylo i přiznání dotace na pořízení projektové dokumentace z Grantového fondu Libereckého kraje ve výši
50 tis korun. Kompletní náklady na pořízení projektové dokumentace přesáhly v součtu částku 270 tis. korun.
V neposlední řadě je třeba vyslovit veliký dík všem občanům Vilémova, jejichž pozemky sousedí s výstavbou chodníků nebo jsou výstavbou pozemkově dotčeni, že nebránili
vydání stavebního povolení a investiční akci umožnili.

- smlouvu o právu umístit stavbu „Kanalizační přípojka pro čp.
359 v Dolní Rokytnici, umístěné na stpč. 498/2, ppč. 2953/3
a 2952/2 v k. ú. DR.. Investor (Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje, Liberec) a pověřila starostu Ing. Petra
Matyáše podpisem této smlouvy.
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec 2, IČ: 10891508 a Městem Rokytnice nad
Jizerou pro stavbu: „Rozšíření a úprava stávajícího sjezdu
na ppč. 985/1 v k. ú. Rokytno v Krkonoších, obec Rokytnice nad Jizerou“, která je umístěna na ppč. 985/1 a 1067
v k. ú. Rokytno v Krkonoších a pověřila starostu Ing. Petra
Matyáše podpisem této smlouvy.
- Starosta informoval radu města o žádostech o dotace, které město podávalo v rámci Grantového fondu LK a Fondu
požární ochrany LK. Z Grantového fondu LK z Programu
rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích žádalo město dotaci na instalaci dvou prahů
a dopravního značení na místní komunikaci u domova důchodců. Na tuto akci nebyla dotace přiznána. Dále město
podávalo tři žádosti do Fondu požární ochrany LK na nákup
ochranných prostředků pro členy JSDH, na nákup zimních
pneumatik na hasičská vozidla a na nákup sady řetězových
úvazků pro hydraulické vyprošťovací zařízení. Ze tří žádostí
byla podpořena pouze jedna žádost na nákup ochranných
prostředků pro členy JSDH.
Na tuto akci byla požadována dotace ve výši 117. 600,Kč. Přidělená dotace je ve výši 95. 000,-Kč.
Starosta informoval RM o možnosti realizovat výběrové řízení na dodávky zemního plynu formou e-aukce. Touto formou
například provedlo v minulosti město Semily výběrové řízení
na dodávku elektřiny a tento způsob se jim velmi osvědčil.
V tuto chvíli připravují Semily výběrové řízení na dodávky
zemního plynu. Nabídku na společný postup v tomto výběrovém řízení nabídlo město Semily i dalším městům, protože
společným postupem je možné dosáhnout výhodnějších cen
(čím větší objem, tím menší jednotková cena). Město Semily
by vystupovalo jako centrální zadavatel.
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Vzájemné vztahy mezi centrálním zadavatelem a ostatními
městy by byly ošetřeny smlouvou o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání.
Starosta předložil RM ke schválení návrh, aby se město Rokytnice nad Jizerou tohoto společného výběrového řízení na
dodávky zemního plynu účastnilo.
RM schvaluje realizaci výběrového řízení na dodávky zemního plynu formou centralizovaného zadání zakázky ve spolupráci s městem Semily.
RM schválila poskytnutí následujících finančních příspěvků
– grantů – z rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou v rámci II.
pololetí roku 2010:
• Mgr. Blanka Herčíková Apropo – promítání a povídání 2. 000,- Kč
• TJ Spartak – Lyžařský klub Horský běh na Dvoračky
5. 000,- Kč
RM schválila prodejní cenu publikace „Krkonoše“ od nakladatelství Soukup & David ve výši 199,- Kč/ks a v případě odběru nad 10 ks ve výši 130,- Kč/ks.
RM pověřila úsek rozvoje města a investic zajištěním zpracování cenové kalkulace na nový nátěr fasády staré budovy
Základní školy čp. 172 v Dolní Rokytnici.

Z jednání zastupitelstva města
Informace o akci Čistá Jizera II – Ing. Milan Hejduk (předseda VHS Turnov) + návrh Libora Stobera na zastavení
zvyšování cen vodného a stočného
Ing. Hejduk informoval zastupitele a veřejnost o akci Čistá Jizera II. Zastupitelům byla v souvislosti s tímto bodem
předána Zpráva o průběhu investiční akce na území města
Rokytnice nad Jizerou. Součástí zprávy jsou základní informace o projektu, zpráva o průběhu projektu včetně stavu
fakturace k 31. 5. 2010, průběh realizovaných činností po objektech k 31. 5. 2010, příprava stavby v zimním období 2009
– 2010, aktuální realizace, rovněž informace o komplikacích
a možných rizicích i časových ztrátách v souvislosti s plněním
harmonogramu, organizační záležitosti, autorský dozor a spolupráce s projektanty, kvalita prací a materiálů, vícepráce
a méněpráce, rozbor ceny díla, financování projektu, spolupráce s Městem Rokytnice nad Jizerou.
Paní Andrea Bímová následně seznámila zastupitele a veřejnost s aktuálním harmonogramem prací v Rokytnici nad
Jizerou, který byl oproti původním návrhům přepracován
a upraven podle skutečnosti.
- Pan Libor Stober předložil zastupitelstvu města návrh týkající se dalšího zvyšování cen vodného a stočného v Rokytnici
nad Jizerou. Zeptal se, jak vypadá navyšování těchto cen
do budoucna.
- Ing. Hejduk uvedl, že v současné době proběhlo ze strany
VHS Turnov koncesní řízení na provozovatele majetku na
dalších 10 let. Přihlásily se 4 největší firmy v republice.
Nejvýhodnější nabídku předložil stávající provozovatel.
V současné době ještě plynou možné odvolací lhůty, tudíž to
ještě není zcela potvrzený výsledek koncese.
Soutěžilo se na cenu nákladů a zisku na provozování vodohospodářského majetku. Tato soutěž dopadla extrémně dobře
a výsledek dal vůli, že by se v dalších obdobích nemuselo
zásadně zdražovat. Cenu ale ovlivní i to, jak vysoké bude VHS
požadovat nájemné, tj. kolik bude potřebovat na vlastní investice v jednotlivých obcích.

Způsobů, jak tyto investice nebo spoluúčasti k dotacím
hradit, je samozřejmě víc – buď to zaplatí jednotlivá města,
nebo to zaplatí lidé, nebo se nebude dělat nic.
Na cenu působí ale i vnější vlivy, zejména možné navýšení
DPH. Předpokládá tedy, že se cena vodného a stočného nepatrně zdraží, minimálně o případný nárůst DPH. Za sebe očekává navýšení do 5 %. O tomto zdražení bude rada sdružení
jednat v září nebo v říjnu.
- Pan Stober uvedl, že v roce 2005 byla cena vodného a stočného 47,- Kč včetně DPH. Tehdy zástupce VHS přišel a řekl,
že umí zrealizovat akci Čistá Jizera a umí získat evropské
peníze. Zastupitelé uvěřili, svůj vodohospodářský majetek
vložili do VHS Turnov, akce probíhá a evropské peníze se podařilo získat. Cena se ale zatím zvedla na 69,77 Kč včetně
DPH. Když tehdy zástupce VHS přišel, říkal, že se prakticky nic neděje, o vodném a stočném bude obec rozhodovat
sama, resp. zástupci jednotlivých měst.
Cena vodného a stočného se mezitím navyšovala, ale zastupitelstvo města to neprobíralo ani jednou a nikdo k tomu
nemohl říct žádný svůj názor. Je třeba toto zvyšování cen
odůvodnit před a ne po zdražení.
Na základě dotazu pana Stobera pověřilo ZM starostu
Ing. Petra Matyáše předložením zprávy o tvorbě ceny vodného a stočného na následující jednání zastupitelstva města
s tím, že na zastupitelstvo bude přizván zástupce VHS Turnov
Ing. Milan Hejduk.
ZM vzalo na vědomí informaci Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury /SFDI/, který usnesením č. 793 schválil
příspěvky z rozpočtu SFDI na realizaci akcí z programu určeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu. Městu Rokytnice
nad Jizerou schválil SFDI na akci „Vybudování chodníků včetně přechodu pro chodce s osvětlením ve Vilémově“ částku
2.646.000 Kč.
ZM pověřilo starostu podpisem Smlouvy o poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI na akci „Vybudování
chodníků včetně přechodu pro chodce s osvětlením a veřejným osvětlením ve Vilémově, Rokytnice nad Jizerou“-ISPROFOND 5517510028, která se uzavírá na dobu určitou, tj. do
31. 12. 2010.

Konečné prodeje pozemků města
ZM schvaluje:
- prodej části ppč. 1237/3 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou
panu Jaroslavu Votočkovi, HR 342, a to za cenu 240,- Kč/m2
a za podmínky, že odměření části této parcely bude přítomen zástupce Města Rokytnice nad Jizerou.
- směnu ppč. 21/2 (vlastník Město) za ppč. 36 (vlastník Eva
a Josef Josífkovi, Františkov 56) v k. ú. Františkov v Krkonoších, a to v rozsahu pozemek za pozemek s tím, že rozdíl
výměr bude žadateli doplacen za cenu 50,- Kč/m2.
- prodej ppč. 1260/3 v k. ú. Dolní Rokytnice panu Milanu Fojtovi, DR 70, a to za cenu 400,- Kč/m2.
- prodej stpč. 1024/2 a části ppč. 1698/2 v k. ú. Dolní Rokytnice panu Františku Hanoutovi, DR 338, a to za cenu 200,Kč/m2 a za podmínky, že náklady na geometrické zaměření
části pozemku ponese žadatel.
- prodej ppč. 1935/5 v k. ú. Dolní Rokytnice manželům
Lence a Petrovi Smolovým, Dolní Rokytnice 333 za cenu
560,- Kč/m2.
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ROZPIS STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY - Jilemnice
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátky od 8. 00 – 12. 00 hodin
Srpen 2010
7. 8. – 8. 8. MUDr. M. Folprechtová
Horní 164, Rokytnice nad Jiz. tel. 481 523 876

14. 8. – 15. 8.

MUDr. Milan Prokop

Vysoké nad Jizerou 58, tel. 481 593 356

21. 8. – 22. 8.

MUDr. Hynek Štilec

Pošepného 263, Jilemnice, tel. 481 545 556

28. 8. – 29. 8.

MUDr. Mir. Michálek

Harrachov 252, tel. 481 529 241

Září 2010
4. -5. 9.

MUDr. Jan Chovančík

5. května 980, Turnov, tel. 481 322 491

11. -12. 9.

MUDr. Anna Kovbuz

J. Palacha 1931, Turnov, tel. 481 324 423

18. -19. 9.

MUDr. Luděk Šubert

Markova 8, Turnov, tel. 481 325 566

25. -26. 9.

MUDr. Dag. Cejnarová

5. května 521, Turnov, tel. 481 324 573

28. 9.

MUDr. Richard Štejfa

5. května 521, Turnov, tel. 481 325 187

Říjen 2010
MUDr. Marta Jagiellová
2. -3. 10.
5. května 64, Turnov, tel. 481 324 833

9. -10. 10.

MUDr. Jaroslav Hošek

Rovensko pod Troskami 219, tel. 481 382 372

16. -17. 10. MUDr. Renata Holasová
Bezručova 788, Turnov, tel. 481 320 055

23. -24. 10. MUDr. Hana Mrenicová
5. května 521, Turnov, tel. 481 323 123

28. 10.

MUDr. Miloš Dědek

Nádražní 1296, Turnov, tel. 481 324 282

30. 10-31. 10.

vá

MUDr. Marie Štejfo-

Přepeřská 120, Turnov, tel. 481 324 956

Aktuální informace získáte na webových stránkách Libereckého kraje, Odbory, odboru zdravotnictví na adrese www.kraj-lbc.cz.

IDOL A OPUSCARD | www.iidol.cz
Již přes rok úspěšně funguje v Libereckém kraji integrovaný dopravní systém IDOL. Vzhledem k tomu, že stále většina
obyvatel menších měst a obcí nemá základní informace o tomto systému a o bezkontaktních čipových kartách Opuscard,
přinášíme Vám následující shrnutí nejdůležitějších informací.
Tarif IDOL, který vyhlašuje Liberecký kraj, je zónově-relační. Liberecký kraj je rozdělen do 279 zón, přičemž každá
obec v kraji je reprezentována minimálně jednou tarifní zónou a všechny jízdenky i předplatní časové kupóny platí pouze
v rozsahu zakoupené zónové, resp. relační a časové platnosti. Cestující si tedy může zakoupit buď jízdenku pro jednotlivou jízdu (resp. kupón) pro danou zónu, který platí pouze pro tuto zónu (například zóna Liberec, zóna Jablonec nad Nisou
atd.), nebo si může zakoupit relační jízdenku pro jednotlivou jízdu (resp. časový kupón) mezi 2 relacemi (například relace
Liberec - Jablonec nad Nisou). U obou variant cestující může využívat všech dopravních prostředků zahrnutých v systému
IDOL (osobní a spěšné vlaky, příměstské autobusy a prostředky MHD).
Zavedení tarifu IDOL přináší cestujícím řadu nesporných výhod. Pro využívání všech těchto výhod integrovaného systému
IDOL je nutné použití bezkontaktní čipové karty Opuscard, která existuje ve 2 variantách, a to osobní a anonymní. Opuscard
jsou výhodné i pro ty cestující, kteří veřejnou dopravu nevyužívají pravidelně. Právě těm IDOL nabízí výhodnou anonymní
Opuscard.
Hlavní výhody IDOL:
• možnost cestovat osobními a spěšnými vlaky, příměstskými autobusy i prostředky MHD na jednu elektronickou jízdenku,
nebo předplatní časový kupón,
• možnost využití výhodných předplatních časových kupónů, které při pravidelném dojíždění zajišťují úsporu cca 28%*
oproti nákupu jízdenek pro jednotlivou jízdu.
Osobní Opuscard:
• pořizovací cena 140,- Kč
• nutno vyplnit potřebné formuláře a dodat fotografii
průkazového formátu
• při ztrátě nebo poškození karty lze kartu zablokovat či
vrátit zůstatek peněz uložený na kartě, případně proplatit nevyužitou část předplatního kupónu
• vhodná pro pravidelné cestující
• je nepřenosná
• lze na ni nahrávat nepřenosné časové kupóny, například sedmidenní či třicetidenní
• slouží jako tzv. elektronická peněženka.

Anonymní Opuscard:
• pořizovací cena 95,- Kč
• bez nutnosti vyplňovat formuláře, při zaplacení ihned
předána karta
• při ztrátě však nelze kartu zablokovat, či vrátit zůstatek peněz uložený na kartě
• vhodná pro nepravidelné cestující, turisty či rodiny
• je přenosná
• lze nahrávat pouze jízdenky pro jednotlivou jízdu
• slouží jako tzv. elektronická peněženka.

Kontaktní místa opuscard:
Česká Lípa (městské centrum opuscard a autobusové nádraží (AN)), Frýdlant AN, Jablonec n. N. AN, Jilemnice AN, Liberec
(Klientské centrum opuscard, AN), Nový Bor turistické informační centrum, Rokytnice n. J. informační středisko ČSAD SM,
Semily AN. Více na www.opuscard.cz.
* Zmíněných 28 % ušetří pravidelný cestující například na trase Jablonec nad Nisou - Liberec, pokud si pořídí například třicetidenní předplatní kupón. Jízdenka pro jednotlivou jízdu by na této relaci stála cestujícího 20,- Kč. Třicetidenní kupón cestujícího
vyjde na 600,- Kč. Pakliže cestující pravidelně dojíždí, například denně do zaměstnání, uskuteční tedy přibližně 42 jízd v měsíci,
a cesta ho vyjde na cca 14,- Kč. Navíc může využívat MHD v obou zónách. Při vyšší frekvenci cestování, např. odpoledne za kulturou lze ušetřit ještě víc.
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Čistá Jizera Rokytnice nad Jizerou – 07/2010
Vážení občané Rokytnice nad Jizerou,
i v letošním roce pokračují práce na výstavbě kanalizací,
vodovodů, vodojemů a komunikací v rámci akce Čistá Jizera.
Co se týká prostavěných metrů, postoupila akce již do druhé
poloviny celkového objemu prací. Práce probíhají na některých úsecích oproti harmonogramu stavby se zpožděním. Situaci komplikuje skalní podloží, stávající podzemní zařízení,
rovněž dopravní obslužnost.
Během 30. 7. a 2. 8. 2010 bude probíhat po dokončení dalších úseků asfaltování komunikací. V Dolní Rokytnici na komunikaci po části řadu T2, B1, v Horní Rokytnici po řadu J, J1,
po kanalizaci u Mateřské školy v HR. Rovněž budou do doby
finálního povrchu vyspraveny rýhy po pokládce sítí. Další asfaltování proběhne v druhé polovině srpna 2010 (pokračování
úseku T2, B1).
Co se týká vodojemů v Dolní Rokytnici (1x na Letní Straně,
1x na Zimní Straně) jsou kompletně dokončené vrchní konstrukce, střecha, obklady, v současné době se oba VDJ vybavují technologií, jsou prováděny vnitřní příčky.
V letošním roce byly opraveny mosty Archiv, Korej, A club,
nyní jsou již průjezdné, rovněž byla realizována opěrná zeď
v Dolní Rokytnici na Letní Straně. V letošním roce zbývá opravit most u Zemexu, dále u RTK (Lyžařská cesta) – práce na
obou mostech budou zahájeny v srpnu 2010, dokončeno bude
do konce září 2010.
V současné době je již možné napojení Vašeho objektu na
následujících řadech:
Kanalizace:
Dolní Rokytnice – B, B1, B1-1, B1-2, A3, A3-1, D1 (po šachtu
147), D1-1 (po šachtu 146), A5 (po šachtu 106)
Horní Rokytnice - A10, MŠ - HR, I, I1
Rokytno – K, K5 (po šachtu 473)
Vodovod:
Horní Rokytnice – R6, R6-1, R5
Rokytno – HP1
V případě, že již na zprovozněných řadech plánujete realizovat soukromou část přípojky, je nutné pokračovat následovně: (celý text k dispozici na informačním materiálu pro
Čistou Jizeru na www.vhsturnov.cz, Čistá Jizera – Rokytnice
nad Jizerou)
- podepsat smlouvu o poskytnutí příspěvku s VHS Turnov (zajišťuje p. Lukáš David, tel. 725 047 943, e-mail:
asistentrokytnice@seznam.cz) a následně uhradit příspěvek
ve smlouvě sjednaným způsobem
- po uhrazení příspěvku obdržíte projektovou dokumentaci
(pokud byla zpracována)

- zajistíte výkop pro přípojku, před zakrytím výkopu musí být
bezpodmínečně provedena kontrola přípojek zástupcem
provozovatele (zajišťuje Ing. Aleš Sirůček, tel: 481 522 030,
606 786 230, e-mail: ales. sirucek@scvk.cz, nebo jím pověřený pracovník) – po kontrole obdržíte protokol
- sepsat Smlouvu o vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace nebo smlouvu na dodávku pitné vody u provozovatele SčVK, a. s., v technickém útvaru v Turnově na Kotlerově
nábřeží (s sebou: protokol o kontrole přípojky, projektovou
dokumentaci (pokud byla zpracována), občanský průkaz,
z internetu výpis z katastru nemovitostí, číslo účtu nebo
SIPA, stav vodoměru)
- propojit kanalizační přípojku, následně provést změnu užívání septiku – po vymytí se může nechat jako jímka na dešťové vody, nebo se může úplně zrušit (zasypat zhutnitelným
materiálem), u vodovodní přípojky Vám po uzavření smlouvy na dodávku pitné vody osadí provozovatel vodoměr
Od září 2010 budou v Rokytnici nad Jizerou v kontaktním
místě pro Čistou Jizeru zajištěny cca 1 - 2x měsíčně úřední
hodiny SčVK, a. s. , kde bude možné uzavřít smlouvu na dodávku pitné vody (vodné) a smlouvu pro odvádění odpadních
vod (stočné) – dosud možné v úředních hodinách pouze v Turnově na SčVK, a. s. ). Bližší informace o termínech budou během srpna 2010 zveřejněny na internetových stránkách Čisté
Jizery.
V současné době se pracuje na následujících staveništích:
Dolní Rokytnice – A4, D1-1 (další úsek), D2-1, Ab
Horní Rokytnice – Ac, CH1, J2, A14
Rokytno – K5 (koncový úsek)
Během poslední doby byly dokončeny úseky J, J1, část A15,
F1, G2 – tyto úseky nejsou ještě zprovozněny (nutno provést
kamerové prohlídky, případně má vliv na zprovoznění navazujícího úseku).
Úřední hodiny v kontaktním místě v Rokytnici n. J.:
(č. p. 154 DR, bývalá cukrárna u Nechanických)
Pondělí
14. 00 – 17. 00 hod.
Středa
09. 00 – 12. 00 hod.
Pátek
15. 00 – 17. 00 hod.
Projednání přípojek zajišťuje asistent p. Lukáš David,
tel.: 725 047 943, e-mail: asistentrokytnice@seznam.cz.
V případě, že potřebujete projednat náležitosti ohledně přípojek mimo úřední hodiny, domluvte se na výše uvedených
kontaktech s asistentem. Pokud z časových důvodů nemůžete
nebo jste během pracovních dnů mimo Rokytnici n. J., využijte e-mail.
Omlouváme se za komplikace způsobené stavbou.

AQUA - INSTAL

Andrea Bímová, investiční technik VHS Turnov, 07/2010

VAŠKOVIÈ MILAN
153 285
malenvas@gmail.com

+420 605

vodoinstalace | topenáøství
èištìní odpadù

TØÍSKA JAN
+420 732 706 877
janeral60@seznam.cz
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KRNAP informuje
Správa KRNAP je se svými projekty úspěšná
Správa Krkonošského národního parku je v posledních letech
velice úspěšná v čerpání dotací z fondů EU na různé projekty.
Do finále vstupuje přeshraniční projekt „Via Fabrilis – cesta
řemeslných tradic“. Ve fázi realizace jsou například projekty
Bezpečné Krkonoše a Krkonoše bez bariér. Naopak na začátku
jsou projekty Rozvoj turistické infrastruktury v KRNAP a KPN,
Společné vzdělávání pracovníků KRNAP a KPN, Krkonoše v INSPIRE – společný GIS v ochraně přírody a několik projektů na
rekonstrukce lesních cest a turistických chodníků. V očekávání rozhodnutí o případné podpoře jsme i u projektu Krkonošského centra environmentálního vzdělávání.
„Jednou z mých priorit, poté co jsem se před dvěma lety
stal ředitelem Správy KRNAP, bylo pokusit se získat pro náš
region co možná nejvíce finančních prostředků z Evropské
unie,“ říká současný ředitel Jan Hřebačka. „Uvědomoval jsem
si, že ze státního rozpočtu bude přicházet méně a méně peněz. Promrhat nynější příležitost na dotace z fondů EU by
bylo trestuhodné, a proto považuji přípravu kvalitních projektů, jež by mohly být financovány z Evropské unie, za jednu
z našich priorit,“ dodal Hřebačka. Důkazem tohoto přístupu
je řada projektů, které již v minulosti byly realizovány. „Nyní
přicházíme s celým balíkem úplně nových projektů, které
v nedávné minulosti byly či v nejbližší době budou zahájeny.
Jejich celková výše přesahuje částku sta milionů korun,“ doplnil Hřebačka.
Tyto projekty se však nezrodily samy od sebe. Za úspěšnou
žádostí o projekt se skrývají desítky až stovky hodin práce
jednotlivců (v případě malých projektů) i celých týmů pracovníků Správy KRNAP a externistů, výborná spolupráce s kolegy
z partnerského Karkonoskiego Parku Narodowego a regionální
rozvojovou agenturou Euroregionu Glacensis. Bez této snahy
by však do Krkonoš neplynuly finanční prostředky, za které
mohou být například rekonstruovány turistické chodníky či
rozvíjena turistická infrastruktura i s přihlédnutím k potřebám hendikepovaných občanů.
I v současné době pracujeme na dalších projektech, které
budou pro celý region přínosem.

Mapový server Správy KRNAP
nabízí opět o něco víc
Mapový server Správy KRNAP (http://mapy.krnap.cz) je ode
dneška zase o něco štědřejší a nabízí více informací. „Je to
jeden z kamínků mozaiky, kterou je náš cíl – naprosto otevřená a transparentní, přátelská správa národního parku. Vycházíme tak vstříc našim obcím, odborné veřejnosti, ale i turistům, cyklistům a dalším návštěvníkům Krkonoš,“ říká ředitel
Správy KRNAP Jan Hřebačka.
Mapový server Správy KRNAP v sobě nově sdružuje potřebné informace na jednom místě, bez nutnosti volit a přepínat
si pro jednotlivé úkoly různé mapy, tak jak tomu bylo doposud. Podařilo se tak učinit mapový server mnohem přátelštější uživatelům. „Nepochybně je stále co vylepšovat a na
tom také dál pracujeme,“ říká odborník Správy KRNAP na geografické informační systémy (GIS) Miroslav Válek. „Současné
změny považujeme nicméně za významný krok vpřed,“ dodává Válek.
Správa KRNAP k dnešnímu dni na mapovém serveru zveřejnila i některé doposud nepublikované mapové vrstvy, obsahující zajímavé údaje týkající se Krkonoš. Jde například o pře-

hled bezbariérových turistických tras nebo lavinových drah.
Jednotlivé mapové vrstvy jsou pro lepší orientaci řazeny do
tematických skupin.
Budeme rádi za další připomínky a nápady veřejnosti, jak
mapový server Správy KRNAP ještě dále vylepšit.
Mapový server Správy KRNAP je k dispozici na adrese
http://mapy.krnap.cz
Bližší informace:
Bc. Miroslav Válek, odborný pracovník GIS, Správa KRNAP,
tel.: 499 456 286, 737 732 066, e-mail: mvalek@krnap.cz,
www.krnap.cz

Správa KRNAP rozjíždí programy
Nás učí příroda
Nový seriál programů s názvem Nás učí příroda připravila Správa Krkonošského národního parku. Tyto programy
jsou součástí environmentálního vzdělávání, kterému se
Správa KRNAP věnuje. Po lednovém startu se zoologicky
zaměřeným programem Jelen lesní, seznamte se…, jsme
nyní zahájili další, jehož tématem je geologická minulost
a geomorfologický vývoj Krkonoš – Po stopách krkonošských ledovců.
Včera poprvé realizovaný program Po stopách krkonošských
ledovců přiblížil účastníkům, kde se v Krkonoších ledovec
rozprostíral, jaké po sobě zanechal stopy, kdy roztál a kam
až došel. Téměř 20kilometrovou trasu Obřím dolem ke Slezskému domu, na Sněžku a k Luční boudě absolvovalo prvních
14 účastníků. Na uvedené trase se zastavili u několika pro
laika nenápadných mezí a terénních nerovností, které jsou
vlastně kamenitými valy – morénami nahrnutými čtvrtohorními ledovci, na úbočí Sněžky hledali souvislosti s hromadou
písku a závěrem ledovcového údolí – karem. S geologickou
mapou v ruce studovali, jak krkonošské horniny ovlivňují tvary současných Krkonoš. Vedle těch poznatků si dobře uvědomili, čím jsou právě Krkonoše jedinečné nejen v České republice, ale v celé Evropě.
Programy Nás učí příroda nejsou zaměřeny pouze na děti
různých věkových kategorií, ale také dospělé. Právě jim byly
dosud mnohé připravované programy nepřístupné. Programy
jsou zaměřeny na živou i neživou přírodu Krkonoš. Při každém
z nich chceme představit jeden krkonošský druh nebo jedinečný fenomén jako součást ekosystému. Příkladem je zimní
program Jelen lesní, seznamte se…, který přibližoval tohoto
největšího krkonošského savce, ale zároveň se věnoval ekologii i etologii jeho života i tomu, jak jelen například v zimě
může škodil lesním porostům, proč a jak tomu lze zabránit.
Letos zahájený zimní výukový program Jelen lesní, seznamte se… jsme mohli připravit jen díky dlouhodobě fungujícímu
systému přezimovacích obůrek, v nichž je jelení zvěř přes
zimu uzavřena. Přes řadu omezení (limit počtu míst v pozorovatelně a maximální četnost programu jednou týdně po dobu
asi 10 týdnů v průběhu ledna, února a března) se tohoto programu v průběhu zimy zúčastnilo 135 lidí. S ohledem na jeho
úspěšnost bude program pokračovat i v roce 2011.
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Po absolvování programu z cyklu Nás učí příroda dostávají
účastníci dřevěnou klíčenku, kterou nelze získat nikde jinde.
Pro milovníky Krkonoš mohou tyto klíčenky být unikátní památkou.
Další akce z cyklu Nás učí příroda se uskuteční:
21. srpna Proč je hořký hořec?
4. září
Mravenčení
15. září
Jak kůrovec kůru kouše
9. října
Po stopách krkonošských ledovců
Další informace o plánovaných akcí najde aktuálně na webových stránkách www.krnap.cz a na našem profilu na síti
Facebook.

Omezení vstupu začíná platit
Správa Krkonošského národního parku – letos již po desáté – omezila vstup z důvodu ochrany přírody do některých
oblastí v Krkonošském národním parku. Jedná se o pouhých 15 % celkové rozlohy Krkonošského národního parku
a jeho ochranného pásma. Hlavním důvodem tohoto opatření je snaha Správy KRNAP zamezit devastaci krkonošské
přírody v souvislosti s masivním sběrem borůvek. Pracovníci Správy KRNAP označí dotčené lokality přímo v terénu.
Nařízení začne platit 20. července.
Účelem opatření obecné povahy č. 1/2010 ze dne 8. června 2010 je omezení přístupu veřejnosti do některých lokalit
Krkonošského národního parku s výjimkou značených turistických cest Klubu českých turistů a cyklotras vyhrazených
Správou KRNAP. Vydané nařízení v žádném případě neomezí běžné návštěvníky, kteří nadále budou moci po turistických cestách a cyklotrasách procházet, resp. projíždět bez
omezení.
Důvodem, který Správu KRNAP k tomuto kroku vede, je
intenzivní sběr borůvek v cenných lokalitách. Nešetrným
sběrem jsou devastovány porosty brusnice borůvky. Snižuje
se tak potravní základna pro semenožravé ptáky a savce.
V důsledku nadměrné návštěvnosti přírodovědně hodnotného
území jsou poškozovány lokality výskytu zvláště chráněných

druhů rostlin. Dalším důvodem je také rušení klidu zvěře,
zejména v době přivykání na lokality poblíž přezimovacích
obůrek a v době říje. Část území s omezeným vstupem se nachází v I. zóně národního parku, kde je vstup mimo značené
cesty zakázán celoročně zákonem o ochraně přírody a krajiny.
Současné omezení se tedy týká hlavně II. Zóny KRNAP a malé
části III. zóny KRNAP, kde je normálně volný pohyb povolen
a toto nařízení ho dočasně omezuje.
Opatření obecné povahy o omezení vstupu z důvodu ochrany přírody bylo rozesláno obecním a městským úřadům, jejichž správního obvodu se nařízení týká. Ty je vyvěsí na úřední
desce. Přílohou nařízení je mapa a slovní popis hranic oblastí
s omezeným vstupem. Z těchto příloh lze vyčíst, v kterých
konkrétních lokalitách je omezen vstup. Jedná se například
o 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, Lesní, Dlouhý a Pomezní hřeben nad
Malou Úpou, Dvorský les a okolí Černé a Světlé hory. Nařízení
je možné najít také na úřední desce před budovou Správy KRNAP ve Vrchlabí a na internetových stránkách www.krnap.cz.
Na základě zkušeností z minulých let lze konstatovat, že
česká veřejnost si na toto omezení zvykla a většinou je respektuje. Naopak největší problémy působí zahraniční „profesionální“ sběrači, kteří podnikají nájezdy na plochy zejména v blízkosti státní hranice. Fyzickým osobám, které toto
nařízení nebudou respektovat, hrozí pokuta až do výše 10 000
Kč.
Letos vydané opatření obecné povahy bude platit od 20. 7.
do 15. 10. 2010, od 20. 7. do 15. 10. 2011, od 20. 7. do
15. 10. 2012 a od 20. 7. do 15. 10. 2013. V terénu bude
území s omezeným vstupem označeno tabulkou s textem
„Omezení vstupu mimo turisticky značené cesty v období
20. 7. – 15. 10. 2010“, resp. „2011“, „2012“ nebo „2013“
v následujících letech. Text bude uveden také v polské a německé mutaci.
Bližší informace:
Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku s veřejností Správy KRNAP tel.: 737 209 900,
e-mail: rdrahny@krnap.cz, www.krnap.cz

Město Rokytnice nad Jizerou a Diakonie Broumov

pořádají ve dnech 26. a 27.srpna 2010
čtvrtek - pátek

od 9,00 do 16,00 hodin v garážích za základní školou
DoLNÍ rokYTNicE
(dvůr školy, vedle vchodu do zubní ordinace, městské policie nebo kabelové televize)

hUMaNiTárNÍ sBÍrkU
STARÉHO NEPOTŘEBNÉHO TEXTILU
(oblečení pro dospělé i děti, lůžkoviny, záclony, závěsy, atd.)

Čisté, neroztrhané oblečení a ostatní textilie - přineste v krabici nebo igelitovém pytli.
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MŠ Dolní Rokytnice
Děkujeme sponzorům.
Před 3 lety EU dala tak přísná pravidla, že jsme museli celou školní zahradu „srovnat se zemí“. (Co nemělo certifikát
platný pro EU, muselo pryč).
Nové normy se týkají jak všech houpaček, průlezek, tak
i dopadových ploch. Rozpočet města byl omezený, a tak nám
nemohlo navýšit rozpočet pro rok 2010. Město 2x žádalo EU
o grant na rekonstrukci MŠ, ale vždy byl zamítnut.
Proto si velice vážíme pomoci v podobě sponzorských darů
na obnovu školního hřiště a zahrady, kdy jsme získali 92. 000,Kč.
Děkujeme sponzorům:
Státní tiskárny cenin, Cutisin, s. r. o., Spartak Rokytnice, a. s., Zemex, spol. s. r. o. - Ing. Bachtík CSc. , Rotes,
s. r. o., všem návštěvníkům II. společenského plesu MŠ.

Rokytnice nad

Také děkujeme p. Šilhavému, který pomohl oddrnovat dopadové plochy.
Byli jsme oceněni jako nejlepší sportovní školka Libereckého kraje a s novým hřištěm jí chceme zůstat i nadále.
Děkujeme Knižnímu klubu za krásné knihy pro naše předškoláky, obchodu Sport Pech za umístění tabla, dětem ze ZUŠ
Jablonec nad Jizerou za vystoupení při slavnostním zakončení
docházky do MŠ, Městu za zapůjčení sálu.
Všem přejeme krásné léto a našim předškoláčkům hodně
štěstí v ZŠ.
PaedDr. Eva Maloňová

nad Jizerou
MÚ Rokytnice
yáš
– Ing. Petr Mat
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Turnaj partnerských měst Wojcieszów – Rokytnice nad Jiz.
Ve dnech 3. 7. – 4. 7. 2010 se zástupci města, hasičů a základní školy zúčastnili „Turnaje partnerských měst Wojcieszów – Rokytnice nad Jizerou“, který se konal v Polském Wojcieszowe v rámci akce Dny Wojcieszowa.

Hasiči
V sobotu 3. 7. 2010 vyrazili do Wojcieszowa zástupci hasičů. Vzhledem k tomu, že součástí sobotního programu měla
být ukázka naší a polské zásahové techniky a také společná
ukázka zásahu u dopravní nehody a požáru osobního automobilu, vyrazili jsme s hasičskou technikou – rychlým zásahovým
automobilem Mitsubishi L200 a cisternovým automobilem Liaz
CAS 20.

Základní škola
U příležitosti slavností Wojcieszowa byli žáci naší školy pozváni na začátku školních prázdnin na Turnaj partnerských
měst Wojcieszów – Rokytnice nad Jizerou. V neděli 4. 7. 2010
odjelo tedy 18 žáků a žákyň spolu s pí učitelkou M. Jónovou
a ředitelem školy M. Boudou, aby se zúčastnili fotbalového
(chlapci) a volejbalového (dívky) utkání na umělém povrchu
jejich školního hřiště. K nim se ještě přidali dva rybáři, kteří
si zazávodili s místními rybáři na nedaleké vodní nádrži. Sportovní utkání jsme sice prohráli, rybaření skončilo remízou,
nicméně děti velice dobře reprezentovaly naši školu. Odpoledne jsme se aktivně zapojili do různých soutěží pořádaných
pro všechny účastníky slavností (překážkový běh, střelba
z luku či vzduchovky).
Příjemně strávený, i když hodně horký prázdninový den
jsme zakončili slavnostním předáváním cen a návratem domů.
Byla to další vydařená akce podporující vznikající přátelství
mezi školami obou měst.
Miroslav Bouda, ředitel školy

Výstava
Po příjezdu do Wojcieszowa nás kromě polských kolegů hasičů přivítal starosta města Slávek Majciejcyk. Po přivítání
jsme spolu s polskými kolegy předvedli na připraveném osobním automobilu Opel zásah u dopravní nehody s použitím hydraulického vyprošťovacího zařízení. Naše jednotka prováděla
vyprošťování osob, zatímco polská zajišťovala zdravotnickou
péči zaklíněným osobám. Tato společná akce nám ukázala, že
kromě drobných jazykových zádrhelů jsme schopni společně
s polskými hasiči zasahovat u jakýchkoliv zásahů. Další ukázkou bylo hašení hořícího automobilu, který byl uhašen opět ve
spolupráci obou jednotek.
Po hasičských ukázkách následoval oběd a poté soutěž družstev Rokytnice - Wojcieszow. Soutěžilo se ve čtyřech zábavných disciplínách - pojídání hroznového vína, skákání přes
švihadlo ve dvojici, skákání přes švihadlo jednotlivci a plivání
pecek z melouna. Nakonec družstvo z Rokytnice nad Jizerou
těsně nad družstvem z Wojcieszowa zvítězilo a přivezlo tak
domů krásný pohár.
Po ukázkách a soutěži jsme se přesunuli na exkurzi do místní nově zrekonstruované hasičské zbrojnice. Poté na řadu přišlo příjemné posezení s polskými kolegy a odjezd na základnu. Nikomu se moc nechtělo, ale jak se říká ,v nejlepším se
má přestat. V každém případě se už těšíme na další setkání
s našimi polskými kolegy strážáky.
SDH Rokytnice nad Jizerou
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ŘEMESLNICKÉ LÉTO
S KRAKONOŠEM
Doprovodnou akcí Řemeslnického léta
je pokračování výstavy Kdo jsi Krakonoši?
od 13. 7., rozšířené o práce dětí na téma
Krakonoš.
Krkonošské muzeum Správy KRNAP ve Vrchlabí
v historických domcích na náměstí Míru, 7. 7. – 5. 9. 2010,
denně kromě pondělí 9 – 12, 13 – 17 hodin
Přijďte obdivovat tradiční i netradiční řemesla! Výrobky lze zároveň zakoupit.
Na výstavě budou pro děti připraveny omalovánky a kvíz.

Z historie české menšiny v Rokytnici nad Jizerou (1. díl)
Podobně jako historie české menšiny ve Františkově, tak
i organizované aktivity Čechů v Horní a Dolní Rokytnici před
rokem 1945 představují dosud takřka neznámou kapitolu z dějin města. Tento článek chce přispět k jejímu objasnění. Pozornost bude věnována zvlášť Horní a zvlášť Dolní Rokytnici,
a to z toho důvodu, jelikož obě místa měla v prvorepublikovém období své vlastní obecné a mateřské školy. Spolky měly
naopak společné.
Poměrně početná česká menšina žila v Rokytnici nad Jizerou již za dob Rakousko-Uherska. V roce 1900 zjistilo sčítání
v Rokytnici nad Jizerou 157 osob s českou obcovací řečí, a to
konkrétně 57 ve Františkově (německý název Franzenthal), 15
v Hranicích (německý název Grenzdorf), 43 v Dolní Rokytnici
(německý název Nieder-Rochlitz), 30 v Horní Rokytnici (německý název Ober-Rochlitz) a 12 v Rokytnu (německý název
Sahlenbach). Soukromé sčítání ovšem našlo v místě 728 Čechů. 179 jich mělo být ve Františkově, 73 v Hranicích, dva ve
Studenově (německý název Kaltenberg), 300 v Dolní Rokytnici, 160 v Horní Rokytnici, 12 v Rokytnu a dva v Hleďsebe (německý název Siehdichfür). V roce 1910 bylo zjištěno v Rokytnici 6 096 osob s německou obcovací řečí a 361 osob s českou
obcovací řečí (161 ve Františkově, 32 v Hranicích, 81 v Dolní
Rokytnici, 38 v Horní Rokytnici a 49 v Rokytnu). V knize České
menšiny v severovýchodních Čechách z roku 1910 najdeme
stručný popis české menšiny v Rokytnici nad Jizerou: „V Roketnici žije dle soukromého sčítání 520 Čechů (10 proc.). Jsou
tu někteří nezávislí našinci ve službě hraběte Harracha. Při
úředním sčítání objevila se i zde fanatická nenávist k Čechům. Mnozí Češi vyhýbali se úzkostlivě, aby si Němce nepopudili. Mnozí neodvislí psali „Umgangsprache deutsch und
böhmisch“, načež Němci slovo „böhmisch“ přeškrtli a v arších
zůstalo jen „deutsch“. Obuvnický dělník Jos. Valeš, který se
na několika místech pokusil o informování Čechů, byl z městečka vyštván. Jak v ostatních místech je mnoho Čechů, je
vysvětleno v přehledu číselně. Ač v Grenzdorfu a Františkově
je dnes mnohem více Čechů. Ve Františkově jsou to hlavně
dřevaři a domkáři. V Grenzdorfu jso Češi hlavně továrními
dělníky v přádelně pí. Hernychové (vdově po Riegrovi). V Sahlenbachu jsou dřevaři. V Kaltenbergu a Siehdichfüru je jedna
rodina česká… Český spolek není tu žádný. Dělníci jsou většinou smýšlení sociálně demokratického.“ I když do roku 1918
v Rokytnici nad Jizerou žádný český spolek nevznikl, tak snahy o jeho založení v místě se datují již do sklonku 19. století.
Stanovy zdejšího odboru Národní jednoty severočeské (NJS)
byly povoleny v roce 1896 pod číslem 80.305. Dotyčný spolek
tu ovšem před rokem 1918 nevznikl. Ještě v roce 1906 se připomíná jako neustavený a krátce poté bylo zřejmě definitivně
upuštěno od snah zřídit odbor NJS v Rokytnici nad Jizerou.
V nedalekém Novém Světě, který je místní část Harrachova,
byl odbor NJS zřízen 30. dubna 1905.
Vše se změnilo po vzniku Československa, kdy se tamní česká menšina dočkala svých škol, spolků, zastoupení v samosprávě atd. Zvětšila se i početně, pokud ji budeme srovnávat
s výsledky úředních sčítání za dob Rakousko-Uherska. V roce
1921 zjištěno v Rokytnici nad Jizerou 496 osob s čsl. národností (152 ve Františkově, tři v Hleďsebe, 24 v Hranicích, 157
v Dolní Rokytnici, 85 v Horní Rokytnici, 71 v Rokytnu a čtyři
ve Studenově) a o devět let později dokonce 722 osob s čsl.
národností (157 ve Františkově, dva v Hleďsebe, 33 v Hranicích, 258 v Dolní Rokytnici, 191 v Horní Rokytnici, 76 v Rokytnu a pět ve Studenově). V roce 1919 se Češi v Rokytnici
nad Jizerou dočkali svého školství. Ve škol. roce 1919/20 byly
otevřeny české obecné školy v Dolní Rokytnici, Horní Rokytni-

ci a Františkově. Obraťme nyní svou pozornost k české obecné
škole v Horní Rokytnici. Ve Státním okresním archivu Semily
jsou k její historii dochovány třídní výkazy z let 1919–1938.

Česká menšinová obecná škola
v Horní Rokytnici

Pohlednice s českou menšinovou školou v Horní Rokytnici, odeslaná v říjnu
1928 (archiv O. Vašaty)

Vyučování na jednotřídní české menšinové obecné škole
v Horní Rokytnici začalo 29. září 1919 s 21 žáky. Na konci škol.
roku 1919/20 měla škola 20 dětí z Rokytna a Horní Rokytnice.
U německé strany se její otevření, podobně jako jinde v regionu, nesetkalo s velkým pochopením. Věstník českých menšin, který vycházel v Trutnově, otiskl v čísle z 3. října 1919
tuto zprávu: „Josef Purket, soustružník v Horní Rokytnici z čp.
154, prohlásil vůči svým dělníkům, že dají li z jeho dělníků některý zapsati své dítky do české školy, která se nově zřizuje,
že je ihned z práce vyžene a že se postará, by byly i z bytu
vyhozeni. Jelikož nyní jest velká nouze o práci a o byty, jest
nám mnoho dítek odnárodňováno. Dále jest nám sděleno, se
v Horní a Dolní Rokytnici, kde jest přes 2 000 Čechů, čeští
zástupci v obci nemohou se dostati ke svým funkcím, jelikož
jsou jim všemi prostředky znemožňovány.“

Současná podoba někdejší české menšinové školy v Horní Rokytnici
(foto O. Vašata)

Škola ve svých počátcích nemohla počítat kromě přízně
německé majority rovněž s vlastní budovou, takže se učilo
v soukromých domech, a to zprvu v čp. 73. Výnosem zemské
školní rady z 23. listopadu 1920 byly pro školu zabrány místnosti v domě čp. 29, jehož vlastníkem byl majitel tkalcovny
A. Göldner. Ani toto umístění školy nebylo ideální, jak vyplývá
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ze stručného popisu budovy z prosince 1921: „Škola v Horní
Roketnici jest umístěna v soukromém dřevěném domku s malými okénky a vnitřek třídy natřen jest tmavě. Toto umístění
nevyhovuje.“ Také Noviny Nové směry se v čísle z 28. července 1922 v článku Turistika v našich Krkonoších krátce věnovaly
podmínkám pro výuku na české škole v Horní Rokytnici: „Sestoupeno dolů do Roketnice. Naše společnost odchází do této
německé obce a ihned zkraje upoutala pozornost naši malá
šindelem krytá chaloupka, nesoucí nápis „Česká škola“. Každému tane na mysli, zde se tedy učí a pro život připravují děti
našich bratrů horalů? Jak ubohá, jakoby skrčená chaloupka!
A v prsou hárá všem cosi jako vzdor, cosi jako vztek.“ Špatné umístění školy se podařilo vyřešit v druhé polovině dvacátých let 20. století. V roce 1927 se začalo se stavbou nové
školní budovy (čp. 506), která byla zkolaudována 8. listopadu
1928. Na její fasádě se kromě letopočtu 1928 a čs. státního
znaku objevil název „Jubilejní škola“. Důvod byl jasný, v roce
1928 slavilo Československo malé jubileum v podobě deseti
let od svého vzniku.

Historicky prvním učitelem školy byla Julie Buriánková, která zde učila ve škol. rocích 1919/20–1922/23. Na její místo
nastoupil ve škol. roce 1923/24 Jan Pacholík, poté tu učili
Pavel Nesvadba (škol. roky 1924/25–1925/26) a Václav Strobach (škol. rok 1926/27). Od škol. roku 1927/28 působil na
škole Bohumil Kynčl, který se zde připomíná ještě v roce
1938. Česká škola v Horní Rokytnici byla zprvu jednotřídní.
Od škol. roku 1928/29 byla dvojtřídní (výuku v druhé třídě
zprvu obstaral Jaroslav Cízler, po něm Jiří Sommer a nakonec
František Rejnart) a tento stav platil do škol. roku 1930/31.
Poté se opět stala školou jednotřídní. Nejpozději od roku
1930 v místě existovala česká mateřská škola. S největší pravděpodobností sídlila v budově české obecné školy. V roce 1938
na ní učila Jaroslava Menšíková. Vyučování na českých školách
v Horní Rokytnici skončilo na počátku října 1938 v souvislosti
s připojením oblasti k Německu. Evakuace zařízení škol probíhala ve dnech 2-7. října. Během ní se podařilo do Jilemnice převézt 106 školních obrazů bez rámů, 12 obrazů s rámy,
12 kusů vycpaných ptáků a další zvěře, 11 párů dětských lyží,
psací stůl atd.: „Cena všech předmětů je nepatrná, neboť
jsou z části poškozeny, a celkem starší a opotřebované.“ Po
roce 1938 měla škola sloužit potřebám německé nacionálně
socialistické organizace Německá pracovní fronta (Deutsche
Arbeitsfront).
Ondřej Vašata
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

Učitel Bohumil Kynčl (sedící vlevo) s učiteli z františkovské české školy (stojící
J. Hermoch a vpravo sedící J. Šorfa) při dětském dnu ve Františkově 16. června
1935 (archiv H. Zemanové)

Program Kovosochání 13. – 15. 8. 2010
Pátek 13. 8. 2010
• 14. 00 zahájení s Krakonošem, kovbojem a Slávinkou Hubačíkovou
• 19. 00 koncert country kapely Fous
z Jablonce nad Jiz.
• 22. 00 noční prohlídka muzea

Sobota 14. 8. 2010
• 11. 00 jízda na koních
• 13. 00 soutěže dětí (hod polenem,
zatloukání hřebíků, cviky s mečem, hlavolamy, vzduchovky)
• 14. 00 – 16. 00 návštěva
účastníků
motosrazu, ukázka historických vozidel
• 18. 00 soutěže pro pány a dámy
• 19. 00 hudební produkce DJ´ Libor
Saska

Neděle 15. 8. 2010
• 13. 00 soutěž o nejlepšího UTOPENCE
zdejších restaurací a nepotřebujeme ani
plavčíky
• 15. 00 slavnostní ukončení s Krakonošem a Slávinkou Hubačíkovou (změna programu vyhrazena)
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Nové knihy na červenec
a srpen:
České knihy:
Monyová – Blonďatá stíhačka
Francková – Tajná láska
Princová – Vůně malin
Hlaváčková – Osudu neutečeš
Dandová – Já, Julie a dovolená
Vítovcová – Já a tropy
Tajovská – Jarmark obnažených duší
Kunc – Na medvědích stezkách
Pastrňák – Na kopce, hory, ba i velehory
Klevisová – Zlodějka příběhů (detektivka)
Romány pro ženy, společenské a humoristické romány:
Garlock – Srdce bouře
Keleová-Vasilková – Srdce v temnotách

Körnerová – Pán hor 5
Sparks – Milý Johne
Gavalda – Báječný únik
Wallner – Duben v Paříži
Fante – Zeptej se prachu
Updike – Vdovy z Eastwicku
Samová – Utrpení za pokladnou
Lodge – Nejtišší trest

Populárně-naučná literatura:
Korfu (Smetanová)
Orchideje (Goede)
Líný rodič (Hodgkinson)
Rocková kniha mrtvých (Comfort)
Ztracená historie (Levy)
Cesta bouří (Kvapil)

Napětí – detektivky a thrillery:
Christie – Třináct záhad
Stallwood – Prokletá sbírka
Granger – Skvělé místo pro smrt
Fairsteinová – Zlá krev
Cook – Agonie
Lance – Pyrofobie
Reilly – Strašák
Briggs – Krevní pouto

Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci květnu a červnu 2010 tito naši spoluobčané včetně občanů odjinud
v místním domově důchodců:
80 let

81 let
82 let

83 let

84 let
85 let

86 let
87 let

88 let
89 let
91 let
95 let

Bašusová Helena
Lukeš Vlastimil
Šamková Juliana
Kalafutová Anna
Jandečková Helena
Jumr Oldřich
Neoproudová Miloslava
Baudišová Miloslava
Sejpal Václav
Sasková Emilie
Vránová Jindřicha
Votočková Miloslava
Veisová Vlasta
Petrák Antonín
Tauchmannová Pelagie
Kouřil Vladimír
Kubátová Anna
Janata Miloslav
Novotná Věra
Boudová Marta
Doubková Miluše
Koželský Stanislav
Soukupová Olga
Jindřišek Miloslav
Holatová Miluše
Prokůpková Marie
Veseloušová Božena
Kavanová Milada
Jerie Jaroslav
Hamanová Marta
Poláková Libuše
Vejnarová Vlasta

Všem oslavencům blahopřejeme!

Andělé z Krkonoš - poděkování. . .
Jestli žijí andělé, tak jsou v Dolní Rokytnici nad Jizerou na kopečku proti
restauraci U Kroupů. Stojí tu krásně opravený domov důchodců. Jeho okolí je
upravené se spoustou laviček, ze kterých vidíte jedinečný pohled na Krkonoše.
Tento pohled si vychutnávají i obyvatelé domova důchodců ze svých pokojů.
Maminka se jmenovala Jiřina Marková, narodila se v roce 1922 ve Vysokém nad
Jizerou. Až do listopadu loňského roku byla soběstačná. Žila jsem s ní celý život
v rodinném domku v Horním Polubném. Samo sebou, že jsem za ni práce těžšího
rázu dělala, ať se to týká žití i bydlení. V prosinci se její stav zhoršil a už to tak
nešlo. Ač nechtěla povolit, musela se nechat ode mne obsloužit, což jsem ráda
dělala. Vždyť kdo by své mamince odepřel pomoc.
V únoru letošního roku nám zůstala v bezvědomí a po zavolání rychlé pomoci
se dostala do nemocnice v Tanvaldě se slabou mozkovou příhodou. Po procitnutí
a různých vyšetření mě prosila, ať ji vezmu domů. Byla pohyblivá s pomocí.
Doma jsme to přizpůsobili a šlo to. Ještě s námi oslavila své 88 narozeniny. Později přestala maminka chodit. Já jsem po levé endoprotéze a pravá mne čeká.
Maminku jsem nemohla zvládnout, a tak mně ji vzali na oddělení následné péče
tanvaldské nemocnice na tři týdny, že ji rozchodí a já si odpočinu a naberu další
síly. Její stav se však místo toho, aby se lepšil, zhoršoval. Když jsem to viděla,
rozhodla jsem se, že maminku z Tanvaldu odvezu. Častá neochota zdravotních
sester, odřené zápěstí a nárty od řemenů, nakonec i proleženina mě nutily, co
nejrychleji ji odvézt pryč z tanvaldské nemocnice.
Navštívila jsem Domov důchodců v Rokytnici nad Jizerou, paní ředitelku MUDr.
Olgu Marešovou, kde jsem jí vše vysvětlila a setkala jsem se s nevídanou ochotou. Obvodní lékařka mně potvrdila žádost do domova důchodců, a i když jsem
nebrala příspěvek na bezmocnost, mně maminku po 10 dnech přijjali do Domova
důchodců v Rokytnici nad Jizerou. Příspěvek se sice vyřizoval dodatečně, ale ani
se nestačil vyřídit.
Maminka dostala pokoj s výhledem na Krkonoše, pod kterými se ve Vysokém
nad Jizerou narodila. S ochotou a milým jednáním všeho personálu jsem se nikde
v životě nesetkala jako zdravá a maminka byla nemocná a bezmocná. Klienti
ve vysokém věku jsou senilní, sami se nenajedí, na záchod většinou nechodí
a ošetřovatelky nezvyšovaly hlas, nedaly jídlo na stolek, ale chovaly se slušně,
ochotně, mile a maminku omyly i nakrmily.
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Společenská kronika - pokračování

Já jsem za maminkou jezdila každý den, nikdo na mne nezahlížel a večeři
jsem jí dala sama. Maminka byla vždy umytá, čistě oblečená a seděla v křesle ve
svém pokoji proti oknu a dívala se na hory. V nemocnici v Tanvaldě na následné
péči ji vyvezli na chodbu a v „andělíčkoj“, přes ni dali její deku a nechali ji tam
dvě hodiny sedět, bez pití – tak ji rozcházeli. To mně řekli pacienti z jiných pokojů, kteří maminku litovali. Nepochopím, jak zdravotní sestra může ošetřovat
s nehty, které má 1 centimetr dlouhé. Hlavně dbá na to, aby byla zmalovaná
jako plakát. A ne jestli je pacient suchý, nemá proleženiny. To snad je v kompetenci vedení oddělení.
Po týdnu v domově důchodců se maminčin stav začal rapidně zhoršovat. To
neubralo na ochotě a lidském a milém jednání ošetřovatelek. Po týdnu maminka
zemřela. Ani samotnou ji nenechaly a zůstaly u ní, aby nezemřela sama.
Chtěla bych všem lidem dát vědět, že pod Krkonošemi je domov důchodců,
kde pod vedením paní MUDr. Olgy Marešové pracuje malá armáda andělů, vždy
ochotná a usměvavá posloužit lidem, kteří celý život pracovali, a teď se, ne že
by se o ně blízcí nestarali, ale nemoc jim to nedovolí jako v mém případě.
Ještě jednou děkuji za těch čtrnáct dní celému kolektivu, které maminka
prožila v tak důstojném a krásném prostředí s děvčaty z podhůří Krkonoš, ke
kterému také patřila.
Všem moc děkuji.
Eva Dokulilová - dcera

Městské KINO
Jablonec nad Jizerou
Srpen/Září 2010

Sobota 07.08.2010 - 18:00 hodin

Jak vycvičit draka
Viděli jste už trojrozměrného draka? A Vikinga? Pokud
ne, budete mít příležitost.. Vstupné 65,- Kč, přístupný.

Středa 11.08.2010 - 19:45 hodin

A-Team
Byli nasazeni do přísné tajné mise, která byla připravena
pouze k tomu, aby je dostala za mříže. A tam měli zůstat
po zbytek života... Vstupné 60,- Kč, přístupný.

Sobota 14.08.2010 - 19:45 hodin

Princ z Perzie: Písky času
Rozpustilý princ Dastan je nucen spojit své síly s tajemnou princeznou Taminou a společně porazit temné síly.
Vstupné 70,- Kč, přístupný (12).

Středa 18.08.2010 - 19:45 hodin

Záložní plán
Zoe má za sebou spoustu let partnerských vztahů, ale
najít toho pravého se jí nikdy nepodařilo. Vstupné 70,Kč, přístupný (12).

Vítání občánků v sobotu 5. června 2010
SPOZ při MěÚ Rokytnice nad Jizerou uspořádal v sobotu 5. června 2010 slavnostní vítání novorozených občánků našeho města do života.

Přivítáni byli:

Sobota 21.08.2010 - 19:45 hodin

Kouzelná chůva a Velký třesk
Když vás vlastní děti přivedou na úplné dno, existuje jen
jeden jediný člověk, který vás z něj může dostal. Vstupné
60,- Kč, přístupný.

Středa 25.08.2010 - 19:45 hodin

Vaněček Štěpán
Kučera Matouš
Zemánek Vojtěch
Martinek Ondřej
Drtina Petr
Bulušková Marie
Kadidlo Filip
Štens Dennis
Večerník Jakub

Toy story 3: Příběh hraček
Staří známí hrdinové dostanou do školky plné rozjívených dětí a batolat. Vstupné 70,- Kč, přístupný.

Sobota 28.08.2010 - 19:45 hodin

Solomon Kane
Za smlouvu s ďáblem zaplatíš pekelnou cenu. Temné,
výpravné, akční fantasy. Vstupné 60,- Kč, přístupný
(15).

Děkujeme dětem a paní učitelce z Mateřské školy v Horní Rokytnici za velmi
hezké vystoupení a rovněž děkujeme panu Oldřichu Šturmovi za hudební
doprovod.

poudačka - Slaunej soused
Mercha čas! Sotva po narozeni párkrát merkneš vokem, už je z tebe pamětnik.
Dyž de starší čloujek Rokenicej, vytanou mu na mysel halouzny, kerý se mladem
už nevybavěj. Honně baračišťat vzalo za svý a slehla se po nich zem. Do smerti
budu nosiť v makovici krabici po „Primerosu“, co měl za vokny starej Zajiček.
Chodili sme kolem jako chasa, cestou ze školy. Zlí jazykové vo Zajičkoj trousili,
že ďůčata, co u něj vostávaj, si ten „nájem“ musej vodedřiť v posteli. Pché…
takovej zimerlik? Kde by se bralo? Pod Zajičkem byl u silnice barák, co vostával
starej Štěpánek. Fešnej chlap. Ďál u nás ve „dvojce“ vrátnýho. Donnes sem
tomu tuze rád, že se mnou ztratil kus slova. Aleberž tenhle čloujek ďál za mlada
prezidentoj Masarykoj štolbu. Seděl sem, uši napatý k prasknuti, voči naverch
hlavy a poslouchal vo Stromouce i praskejch hospůdkách, kde pan prezident
lábal píviště se štamgastama. Vostalo jen to, co se vešlo do makovice. Po baráku
nnes není ani vidu, ani slechu i tá vohromná lípa vzala za svý.
– 14 –

Středa 01.09.2010 - 19:45 hodin

Muži, kteří nenávidí ženy
Před čtyřiceti lety zmizela Harriet Vangerová z rodinného setkání konaného na ostrově, který vlastnil a obýval
mocný klan Vangerů. Vstupné 65,- Kč, přístupný (15).

Sobota 04.09.2010 - 19:45 hodin

Ženy v pokušení
Komedie s hvězdným hereckým obsazením v čele s EliSkou Balzerovou v životní filmové roli. Vstupné 70,- Kč,
přístupný.

Středa 08.09.2010 - 19:45 hodin

Vrahouni
Takový normální, tajný, nájemný zabiják, který pracuje
pro vládu. Vstupné 70,- Kč, přístupný (12).

poudačka - Slaunej soused pokračování. . . . .

Ale tolle všecko poudání přetrumf soused našich milejch krosnováku. Inu, jak už to v těch našich krásnech horách bejvá,
krosnováci velli tichou válku s Bratrouchovem. Bratrouchováci měli sokolounu i hasičnu a krosnováci perd. Hasičárnu pak
postavili nad krosnouskou hospodou, Peklem, aby daremně nešámali za pívištětem přes půl sjeta. Ale sokolounu? Né a né.
Furt nim vertalo makovicema čim by tak asi mohli Bratrouchou votrumfovať. Kebert nebyl darmo hlava starostencká, von
na to káp. Poslali prezidentoj líbezbríf. Že jako cosi a tento. No, abych nechodil darmo kolem, jak ňákej melsnej kocour
kolem misky s kašej. Bylo v něm, že horská vobec Krosnou voslaví sto roku svýho tervání a jestli by jako von, pan prezident,
nechtěl bejť jejich čestnym vobčanem.
Tu máš čerte kropáč. Tutlali to jak mohli, aby nebyli horám pro smích. Den co den ternuli jakej tolle asi asi veme konec?
Líná huba, holý neštěsti. Vobecnímu poselákoj se klepaly chňáry, dyž starostoj podával vobálku se štampilkem Praskýho hradu. Deržte mě! Pan prezident psal jaká to pro něj bude hrozná pocta a že teda jako jo, že je ten čestnej vobčan Krosnova.
Tak hoši bratrouchouský, tejdě se mužte tumlovať.
Na druhej den postavili krosnováci u Horačky hranici a zapálili fajer až bylo sjetlo do půli hor. Co jinýho se tak asi mohlo
konať? Vožrali se doklamola, až nim z toho tejden berňěly makovice. Pár ďůčat bylo samodruhejch a něčí chasa si poperve
čuchla k šiškouce.
No a co,co.. co? Novej soused si tolle třeci zasloužil. To, že se Masaryk stal čestnym vobčanem Krosnova, je jennou jistý,
a nám nezbejvá, než to horákum přáť.
Miroslav Jon

Františkovské Dřevosochání
Konečně se dočkali příznivci naší akce a již po šesté se scházeli ve Františkově při tradičním Dřevosochání.

Letošní ročník byl trochu kratší, ale přesto úspěšný, i když
začátek organizátorům nepřál. Na slavnostní zahájení, kterého se zúčastnili jak všechny mažoretky DDM, starosta obce
Ing. Petr Matyáš, zástupce KRNAPU Ing. Jaromír Gebas a také
ten nejpovolanější - pán hor Krakonoš v doprovodu Jilemského spolku paní a dívek. Hned odpoledne však dětem udělal
radost svou diskotékou p. Saska. Šťastné oči dětí a radostné
výkřiky k večeru vystřídali dospěláci, jako vždy si přišli na své
všechny věkové kategorie.
Sobotní ráno rozveselil všechny příjezd starých mopedů
a sochařů oblečených v historických oblecích. Po chvilkách
přivítání si hned stoupli k pilám a Dřevosochání se rozběhlo
v plném proudu. V deset ráno jsme otevřeli kravín, kde již

tradičně byla k vidění stará řemesla - výroba košťat, tkaní
na stavu, korálkářka, pletení košíků, soustružník, paličkování,
malování na hedvábí, pletení ošatek, dráteník a naše šikovná
děvčata z DDM. Všichni ukázali to nejlepší, co umějí, a předali nám spoustu svých zkušeností. Všem nám rozdával svými
úsměvy radost náš milý Honza Volf, ten co neumí hrát golf.
Odpoledne zahájili svoji výstavu „To Jste ještě neviděli“ kreslíři karikatur Pavel Hanák, Jiří Koštýř, Michal Hrdý, Radovan
Rakus, Marek Setíkovský. Den probíhal ve svátečním poklidu
a k tomu večer přispělo i Naboso a celý večer nám hrálo samé
krásné písničky.
Dobrá nálada, vůně dřeva ze vznikajících soch provázely
nedělní program, kdy byl veřejnosti otevřen buřanský mlýn
a večer nám zahrála skupina Patrockless.
V pondělí nás čekal nejnavštěvovanější den, a to slavnost
upálení J. Husa s přehlídkou staré hasičské techniky. Již od
dopoledních hodin se tu scházel velký počet návštěvníků a vše
se připravovalo na příjezd buřanských, jabloneckých, roztockých, rokytnických hasičských stříkaček. Roztočtí hasiči přijeli dokonce s parní stříkačkou. Všichni čekali na Mistrova slova
na hranici, opět svá slova neodvolal a popravčí zapálil hranici.
U nás ve Františkově se vše odehrává trochu jinak, a tak Mistr
byl opět zachráněn vodou z historických stříkaček. Celé odpoledne se děti mohly účastnit různých soutěží, jízdy na koni
a k veliké radosti koupání v hasičské pěně. K dobré náladě
zněla hudba kláves a kytary K. Šibravy a mnohé návštěvníky
jistě zaujal pohled na krásné staré kostýmy Jilemského spolku
paní a dívek a mohl také navštívit jejich módní přehlídku.
Všechny dny byly slunečné, a tak nás trochu překvapilo úterý. Pršelo a pršelo, museli jsme ukončit naše klání i v galerii
a odvolat dechovou hudbu.
Rádi připravujeme akci, vítáme přátele, ale loučení není
naším koníčkem. Vždy to tak musí být. Skončil další ročník,
zanechal mnoho krásných děl, přátelských setkání, úsměvných pohledů a to vše hlavně za podpory našich sponzorů
a všech dobrovolníků, bez kterých by akce nemohla vzniknout. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří mezi nás přišli,
sochařům a těm ,co akci organizovali a pomáhali. Díky moc
a těšíme se nashledanou.
SDH Františkov
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Kulturní servis
2. - 3. 10. 2010 ROKYTNICKÁ POUŤ

Na sobotní odpoledne připravujeme doprovodný hudební program - dechovka, country, rock. Program bude zakončen ohňostrojem. Občerstvení a posezení zajištěno.

Akce v okolí
14. 8. 2010

Country moto sraz v Jablonci nad Jizerou –
soutěže, projížďky a vyjížďky na motorkách.
Reprodukovaná hudba DJ UV a naživo kapela
Fous. V Pilišťatech – Hájenka.

20. 8. 2010

Bubenický večer v Semilech – unikátní show
bubenického orchestru evropské kvality Jumping. Drums. Koncertu předchází program pro
děti, trampolína. V Semilech na Ostrově.

21. 8. 2010

Jizerky Tour 2010 – závod napříč Jizerskými
horami (125 km) určený pro silniční kola, ale
jsou možná i trekkingová nebo horská hola.
Více na jizerkytour. spinfit.cz.

21. 8. 2010

Krakonošův festival v Jablonci nad Jizerou
– tradiční dechový festival. Vystoupí Jilemničanka, Podkrkonošská dechovka, Horalka,
Krakonoška, Krkonošská dechovka. V Pilišťatech – Hájenka od 13. 00 hodin.

28. - 29. 8. 2010 Enduro cross country v Bozkově – seriál motocyklových závodů MG Sport UFO
KTM Enduro cross country 2010. Více na
www.enduromotosport.com.
4. 9. 2010

Okolo Petruškových vrchů ve Vysokém nad
Jizerou, Šachty – 41. ročník přespolního běhu.

7. -12. 9. 2010 Jičín – město pohádky. Jubilejní 20. ročník
festivalu, letos na téma česká pohádková klasika. Více na www.pohadka.cz.
18. 9. 2010

Kam nedošel velbloud. TJ Sokol Jablonec
nad Jizerou pořádá XXXI. ročník dálkového
pochodu. Od KD v Jablonci nad Jizerou.

21. 9. 2010

Festival indické kultury ve Společenském
domě JILM v Jilemnici.

28. 9. 2010

Svatováclavská výstava ovcí a koz v Pěnčíně. Od 9. 00 hodin.

Zájezd na muzikál – Jesus Christ Superstar
Po úspěšném květnovém zájezdu na Simonu Stašovou, coby
Shirley Valentine, se na radnici obrátili jeho účastníci s přáním vyjet na podzim na muzikál. Naváhali jsme tedy a podíva-

li se na nabídku muzikálové scény. Za poslední roky je opravdu bohatá, a tak pro nás nebylo jednoduché se rozhodnout,
který z muzikálů vybrat. Nakonec nás ale zaujala znovuobnovená premiéra Jesus Christ Superstar autorů Andrewa Lloyda
Webbera a Tima Riceho. Muzikál s herci Hudebního divadla
Karlín – Kamilem Střihavkou, Bárou Basikovou, Bohoušem Josefem, Jiřím Kornem, Václavem Noid Bártou, Ondřejem Brzobohatým, Vojtou Dykem a dalšími – nazkouší uznávaný americký muzikálový režisér Gabriel Barre. V jednom z rozhovorů
o obnovené premiéře říká, že je to pro něho výzva udělat
oblíbený rockový muzikál znovu, ale jinak.
O tom, jak se představení vydaří, respektive vydařilo, se přesvědčíme v neděli 21. listopadu od 15:00 hodin. Cena zájezdu je 750,- Kč (doprava i vstupné). Vzhledem k odpolednímu času představení bude odjezd do Prahy před polednem.
Přesné časy odjezdů ještě jednotlivým účastníkům zájezdu
upřesníme. Zájemci nechť se hlásí v kanceláři: Úsek finanční a cestovního ruchu, Blanka Kučerová (tel.: 481 549 321,
email: info@mesto-rokytnice.cz)!

Apropo – podzim
S koncem léta vždy přichází smutné zjištění, a to že se dny
začínají zkracovat a podvečery, vlastně večery prodlužovat.
Ani venku už nebývá tak hezky a teplo jako o pár týdnů dříve.
I zahrádky připravujeme na zimní spánek. A kdo by to neznal,
u pohádek, u filmů na gauči pod dekou, nebo s přáteli u dobrého vína či pálenky, je vždycky líp.
Pro prodloužené podzimní podvečery a večery jsme pro Vás
připravili dvě zajímavá a poučná povídání a promítání. První povídání se bude konat v září a tématem bude plastická
chirurgie ruky ve Vysokém nad Jizerou. Tamní nemocnice má
bohatou historii, jejíž nejmladší součástí je právě specializace na operativu a rekonstrukci ruky. Zajímavostí také je, že
vysocká nemocnice v letošním roce slaví 35 let od zavedení
ústavu s touto specializací.
K druhému, listopadovému, promítání a povídání jsme přizvali Ľubomira Turčana, kunsthisotrika, který pro Rokytnici
a ostatně pro celé Jilemnicko zajišťuje pasportizaci malých
památek. S panem Turčanem jsme při obhlídce našich křížků
zjistili, že máme společná témata nejen v historii, ale také
v zálibě jménem cestování. Krajů, které navštívil a kde zažil
nejedno dobrodružství, je na několik přednášek. Kam nás ale
v listopadu zavede, to pro zatím zůstává otázkou.
Přeji všem krásný zbytek léta, hodně sluníčka na dovolených,
bohatou úrodu na Vašich zahrádkách a budu se společně s kolegyní Blankou Herčíkovou těšit na viděnou u nás v kulturním
domě!
Blanka Kučerová

JUDr. Ladislav Procházka

advokát, si dovoluje oznámit otevření pobočky
advokátní kanceláře na adrese
Horní Rokytnice č. p. 319.
Poskytuji právní služby v oblasti občanského, obchodního a rodinného práva, zejména:

• převody nemovitostí
• rozvody, včetně vypořádání majetku
• výživné
• vymáhání pohledávek
• různé typy smluv
• podnikání fyzických a právnických osob

Kontakt: Tel.:/Fax/záznamník: 233 371 770, Mobil: +420 602 242 670, E-mail: akletna@quick.cz
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OSMISMĚRKA
Názvy 17 českých filmů či seriálů
– po jejich vypsání zůstane 11 písmen, která
představují jednu z dominant západních
Krkonoš.
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Recepty
Vepřové plátky
v marinádě
½ kg vepřové kotlety (krkovice)
Marináda: 2 celá vejce, 1 lžíce
majoránky, lžička solamylu, trochu
worcestru, 1 lžička soli, pepř, kari
koření, 1/2 lžičky pálivé papriky,
4 stroužky lisovaného česneku.
Maso nakrájíme na plátky,obalíme
v marinádě,narovnáme do sklenice
a zalijeme zbytkem marinády. Uzavřít
a nechat 24 hodin v ledničce.
Uleželé maso pak opékáme jako
minutky. Příloha: bramborové hranolky
nebo bílé pečivo.

Jablkový trhanec
½ l mléka, 2 vejce, 80 g moučkového
cukru, 180 g hrubé mouky, špetku
soli, jablka.
V mléce rozmícháme vejce, cukr, mouku
a sůl. Na plechu rozpálíme máslo,
těsto na něj rovnoměrně rozetřeme.
Posypeme na malé kousky nakrájenými
jablky. Napolo upečený moučník
vyjmeme z trouby, vidličkou potrháme
a dáme dopéci. Upečený trhanec
pocukrujeme a ještě teplý podáváme
s kompotem.

Silový trojboj

SETKÁNÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNY

TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, o.s. ,
které se bude konat v pátek 20. 8. 2010
od 18:00 hod v jídelně ZŠ Rokytnice nad Jizerou.
Program:

Mistrovství Evropy
11.

06. 2010 MISTROVSTVÍ EVROPY juniorů
juniorek Hamar – Norsko 2010 kat. 82. 5kg 13 soutěžících
• Jakub Sedláček se umístil na 7. místě výkon v trojboji
757.5 kg v benči získal malou bronzovou medaili za výkon
212.5 kg.

1) problematika Studenova

ředitel společnosti Spartak a. s. Ing. Ceé
2) diskuse

Na setkání za celý výbor TJ Spartak zve Jiří Jirman – předseda TJ
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Volejbal

Kuželky

Rokytnické volejbalové dny

Vážení sportovní přátelé,

21. 8. 2010 – sobota
Turnaj Rokytnicka pro amatérská družstva místních
podniků a organizací
22. 8. 2010 – neděle
Memoriál Zbyňka Neumanna –turnaj pro krajská družstva mužů
Klub českých turistů

Tajný výlet
21. 8. 2010
Popis akce: Odjezd linkovým busem v 7,50 od ČSAD
Návrat pěšky cca 18 km. Cestou 3 + 1 hospoda.
Kontakt: Ivana Fischerová, Telefon: 603 386 600

Posázaví
28. 8. 2010
Popis akce: Autobusový zájezd. Propozice sólo.
Kontakt: Petr Rosůlek, Telefon: 736 754 557

HETOS

jubilejní 10. ročník Rokytnického turnaje dvojic je již
minulostí.
Zaznamenali jsme druhou největší účast hráčů z celé
ČR, hrajících soutěže u nás i v zahraničí. Letos se zúčastnilo turnaje 182 dvojic. Zhlédli jsme několik velmi pěkných výkonů ve všech kategoriích, kde za zmínku stojí již
tradičně kvalitní výkony hráčů M. Jirouše a R. Hejhala,
hájící barvy německého Staffesteinu. V ženách jsme byli
svědky překonání rekordu kuželny v podání L. Hrdinové
z SKK Jičín výkonem 482 kuželek. V silné konkurenci ligových hráčů se neztratili ani hráči našeho oddílu, kdy po
10-ti letech vystoupili dokonce i na stupně vítězů. Velice
kvalitním výkonem se blýskl Novotný Zd. st., který posunutím rekordu kuželny domácích na 499 kuželek výrazně
přispěl k celkovému 2. místu dvojice s Novotným Zd. ml.
Velmi pěkné 6. místo obsadili i hráči M. Kučera a J. Stejskal. Ačkoli jsme pouze dvoudráhová kuželna, turnaj byl
hodnocen velmi kladně. Důkazem je i to, že příští rok
v květnu bude 11. ročník zároveň součástí seriálu Mistrovství ČR dvojic v kuželkách. Na závěr bychom chtěli všem
hráčům poděkovat za hojnou účast a těšíme se na shledání
na příštím ročníku.
Rohu zdar – Novotný Zd. ml.
Kompletní výsledky najdete na www.rokytnice.com/kuzelky

11. 9. 2010
Popis akce: 36. ročník turistické soutěže pro družstva bez
rozdílu věku. Propozice sólo.
Kontakt: Jan Mikulášek, Telefon: 481 523 492

Podzimní Prachovské skály
18. 9. 2010

Popis akce: Sraz v 10 hodin u Krnapu.
Kontakt: Jaroslav Hejral, Telefon:737 248 405
E-mail: jaroslav.hejral@seznam.cz
2.

Členská schůze
16. 10. 2010

3.

Popis akce: V Amálce od 18 hodin. Promítání + debata.
Kontakt: Jaroslav Hejral, Telefon: 737 248 405
E-mail: jaroslav.hejral@seznam.cz

4.

5.
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0
2

304

169

473

1

313

159

472

2

308

154

462

2

312

160

472

4

Dvojice

Chyby

1.

Celkem

Staffestein
(GER)
Staffestein
Jirouš Michal
(GER)
Novotný
Sp. Rokytnice
Zdeněk st.
n. Jiz.
Novotný
Sp. Rokytnice
Zdeněk ml.
n. Jiz.
Žaloudík Ivan Weiden (GER)
Stašák Anton KK Slavoj Praha
Pleticha
KK Konstruktiva
Jaroslav
Pha
Doubrava
KK Konstruktiva
Antonín
Pha
Holý Martin Tesla Pardubice
Syrovátka
Tesla Pardubice
Tomáš

Hejhal Radek

9. 10. 2010

Klub

Dorážka

Jméno

Plné

Úklid Krkonoš 2010

ROKYTNICKÝ TURNAJ DVOJIC 2010- Muži registr.
Pořadí

Popis akce: Doprava auty. Odjezd v 7 hodin od ČSAD.
Účast nutno hlásit předem do 16. 9. 2010
Kontakt: Jaroslav Hejral, Telefon: 737 248 405
E-mail: jaroslav.hejral@seznam.cz

1014

952

947

945

934

KK Slavia Praha 301

161

462

0

KK Slavoj Praha 302

125

427

7

KK Slavia Praha 301

134

435

1

KK Slavia Praha 298

152

450

2

SKK Náchod

288

155

443

1

SKK Náchod

283

144

427

4

275

166

441

2

282

144

426

2

TJ Jiskra Nový
Bor
TJ Jiskra Nový
Bor

889

2.

885

3.

870

4.

867

5.

2.

3.

4.
5.

Chyby

SKK Náchod

302

153

455

3

Hejhal Radek

Staffestein
(GER)

323

170

493

0

Šťastná
Vladimíra
Kozel Martin
Cvejnová
Aneta
Jirouš Michal
Citová Lucie
Žiško Vlado
Hrdinová
Lenka
Vejvara Josef

Klub

KK Slavia Praha 292

179

471

0

KK Slavoj Praha 298

177

475

2

SKK Náchod

295

Staffestein
326
(GER)
KK Slavoj Praha 301
SKK Vrchlabí 303

134

429

1

169

495

0

139
178

440
481

2
3

SKK Jičín

304

157

461

2

SKK Jičín

300

159

459

2

948
1.
946

924

921
920

Dvojice

5.

Chyby

4.

Celkem

3.

Košťál Radek Basket Hořice 303
Kneifl Roman Basket Hořice 293
Görner
Semily
284
Jindřich
Cerman Milan
Semily
261
Rolc Ladislav Tespo Cerekvice 301
Frait Pavel Tespo Cerekvice 295
Abel Roman
Brada
290
Nekvasil
Brada
285
Luboš
Pristanda
Brada
300
Jaroslav
Vávra Jan
Brada
278

Dorážka

2.

Plné

Pořadí
1.

Klub

139
132

442
425

10
3

867

184

468

1

134
151
102
124

395
452
397
414

7
3
4
10

142

427

4

112

412

14

151

429

10

9

Semily

288

121

409

11

Brada

267

124

391

8

Brada

296

97

393

9

Punk Turisti

262

105

367

15

Punk Turisti

280

130

410

10

Nudistky

253

120

373

11

Nudistky

265

116

381

10

Nudistky

275

99

374

13

Nudistky

272

98

370

11

Dvojice

434

Jméno

Klub

Prokopová
Alena

SKP Hradec
Králové
SKP Hradec
Králové

Prokop Jiří

Chvojková
Šutrman Hořice
Dagmar
Kovalčík Boris Šutrman Hořice
Hartychová
Nudistky
Zuzana
3.
Hartych
Hatomast
Stanislav st.
Šafaříková
Kuc Muc
Jana
Vrchlabí
4.
Kuc Muc
Tomeš Petr
Vrchlabí
Kavanová
Punk Turisti
Marie
5.
Langer Martin
Šenkýři

2.

ROKYTNICKÝ TURNAJ DVOJIC 2010 Muži neregistr.
Jméno

151

843

784

777

754

744

ROKYTNICKÝ TURNAJ DVOJIC 2010- Smíšené-neregistr.
Pořadí

Celkem

Divišová
Michaela st.

Jméno

Dvojice

Dorážka

1.

Plné

Pořadí

ROKYTNICKÝ TURNAJ DVOJIC 2010- Smíšené registr.

283

863
849
841

841
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297

112

409

9

291

140

431

3

265

130

395

5

294

130

424

7

287

124

411

8

286

122

408

11

277

104

381

13

300

105

405

9

268

103

371

13

296

115

411

13

Dvojice

1

Chyby

482

Semily

Chyby

195

1.

Celkem

287

910

Cermanová
Ivana
Koubová
Květa
Nekvasilová
Jaroslava
Janďourková
Kateřina
Kavanová
Marie
Navrátilová
Eva
Hartychová
Libuše
Hartychová
Zuzana
Medková
Dana
Červenková
Lída

Celkem

SKK Jičín

Pořadí

Chyby
3

Dvojice

Celkem
428

Dorážka

5.

133

Dorážka

4.

295

Klub

Plné

3.

SKK Jičín

Jméno

Plné

2.

Hrdinová
Martina
Hrdinová
Lenka
Mizerová
Blanka
Sailerová
Anna
Šťastná
Vladimíra
Žďárková
Daniela
Adamů Dana
Mankovecká
Emilie
Karbanová
Krystýna
Sunková
Marie

Klub

Dorážka

1.

Jméno

ROKYTNICKÝ TURNAJ DVOJIC 2010- Ženy neregistr.

Plné

Pořadí

ROKYTNICKÝ TURNAJ DVOJIC 2010- Ženy registr.

840

819

819

786

782

Fotbal
37. ročník Setkání Rokytnic ČR
Ve dnech 25. - 27. 6. 2010 se v Rokytnici nad Rokytnou konal
37. ročník Setkání Rokytnic ČR. Atmosféra byla jako vždy po
celou dobu výborná. Počasí přálo. Organizaci celého turnaje
zvládla pořádající obec spolu s fotbalisty, hasiči a stolními
tenisty na výbornou. Již tradičně se v rámci setkání konal turnaj fotbalových týmů, soutěž hasičských družstev v požárním
útoku a štafetě 4 x 100m a turnaj ve stolním tenise.

Výsledky- stolní tenis:
1. Rokytnice nad Rokytnou
2. Rokytnice nad Vlárou
3. Rokytnice nad Jizerou A
4. Rokytnice nad Jizerou B
Další fotky
http://picasaweb.google.cz/117907196889699125563/
SetkaniRokytnic2010?feat=directlink

Výsledky - fotbalový turnaj:
1. Rokytnice u Přerova
2. Rokytnice nad Vlárou
3. Rokytnice nad Rokytnou
4. Rokytnice nad Jizerou
5. Rokytnice v Orlických horách
6. Rokytnice v Orlických horách - Union
Výsledky- hasičská soutěž:
1. Rokytnice nad Rokytnou
2. Rokytnice u Přerova
3. Rokytnice nad Jizerou
4. Rokytnice nad Vlárou
5. Rokytnice v Orlických horách

Rokytnický zpravodaj vydává MěÚ Rokytnice nad Jizerou, Horní 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Příspěvky shromažďuje sekretariát starosty. Informace a inzerce na
tel. 481 549 319, e - mail : mesto@mesto - rokytnice.cz. Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 17. 9. 2010.

Chcete podnikat v zemích Evropské unie a nevíte kde začít?
Jednotné kontaktní místo může být řešením!
Co jsou jednotná kontaktní místa (JKM)?
Úlohou Jednotných kontaktních míst je především pomoci
podnikatelům při začátku podnikání na území České
republiky a v dalších zemích Evropské unie, zemí EHS
a Švýcarska. Legislativní základ je dán zákonem č. 222/2009
Sb., o volném pohybu služeb.
Jednotná kontaktní místa jsou zacílena na pomoc
podnikatelům v oblasti poskytování služeb. Úlohou
jednotného kontaktního místa je především usnadnění vstupu
do podnikání, i když je zde samozřejmě pro všechny
podnikatele. JKM má dvě hlavní funkce. Poskytnout
maximum informací, které klient potřebuje k tomu, aby
mohl podnikat a zprostředkovat klientovi kontakt
s příslušným úřadem, který se povolováním konkrétních činností zabývá. Jsou součástí celoevropské sítě,
díky čemuž mohou pomoci i v případě podnikání v jiném členském státě EU.
Projekt Jednotných kontaktních míst zastřešuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
JKM poskytuje:
- informace nutné pro získání oprávnění, zejména náležitosti žádosti a kontaktní údaje správních orgánů
- obecné informace o poskytování služeb v jiných členských státech
- obecné informace o opravných prostředcích a o řešení sporů
- obecné informace o ochraně spotřebitele v jejich členských státech
- kontaktní údaje osob, které firmám i zákazníkům poskytnou praktickou pomoc v případě problémů
s domácími úřady, ale i úřady jiných států EU
JKM naleznete na obecních živnostenských úřadech v těchto městech:
Brno, Černošice, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava,
Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín, Praha 1, Praha 7
KONTAKT NA JKM V LIBERCI
Frýdlantská 183/4, Liberec I – Staré Město, Liberec
jkm@magistrat.liberec.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa
úterý a čtvrtek
pátek

08.00 – 17.00 hod.
08.00 – 16.00 hod.
08.00 – 14.00 hod.

(každý poslední pátek v měsíci zavřeno – sanitární den)

sobota

08.00 – 12.00 hod.

(v rámci JKM je možné v sobotu pouze podat žádost o informace)

Blanka Martiníková - referentka oddělení Živnostenský úřad, budova Nového magistrátu, přízemí,
přepážka č. 8,
485 244 849,
martinikova.blanka@magistrat.liberec.cz
Bc. David Fátor - vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel, budova Nového magistrátu, 1. patro,
kancelář č. 104,

485 243 713,

fator.david@magistrat.liberec.cz

Velké množství informací a praktických rad pro podnikatele (nejen pokud chtějí poskytovat své služby
v rámci zemí EU, EHS a Švýcarska) je možné najít na webových stránkách www.businessinfo.cz.

