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Z jednání rady města 3. 6. 05

1. Pronájmy obecních
pozemků
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy o nájmu pozemku ppč.
2224/2 v k.ú. HR ze dne 21. 10. 2002
mezi Městem a paní Ředinovou a pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájmu.

2. Záležitosti města
Reklamní tabule spol.
ETERNA – INVEST, s.r.o
RM Rokytnice nad Jizerou na svém
jednání dne 2. května 2005 schválila
umístění reklamní tabule o velikosti 1×2 m společnosti ETERNA INVEST,
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s.r.o., a to na objektu čp. 143 v Dolní Rokytnici. Nájemné bylo stanoveno ve výši 1.000,- Kč/m2 s tím, že je
dále nutné uhradit místní poplatek za
užití veřejného prostranství.Společnost však zjistila, že rozměr tabule je
malý - s ohledem na velikost objektu
i s ohledem na viditelnost a patrnost
poutače .Radě města proto předložila novou žádost o schválení většího
rozměru, a to buď 1,5 x 3–4 m, nebo
1 x 4–5 m. Takto navržený rozměr by
do ničeho nezasahoval a akceptoval
by plochu na budově a její okna.
RM schvaluje změnu rozměru v případě pronájmu části venkovní zdi na
západní straně objektu čp. 143 v Dolní
Rokytnici společnosti ETERNA – INVEST, s.r.o., a to na rozměr 1,5×4 m.
–1–

9

Žádost společnosti Krakonošovo
s.r.o. o pronájem
parkoviště v Horní Rokytnici
Společnost Krakonošovo s.r.o.
žádá o pronájem parkoviště v HR ve
dnech 12. - 14. 8. 2005 za účelem zřízení odstavné plochy pro automobily návštěvníků hudebního festivalu Keltská
noc 2005. Doprava návštěvníků festivalu bude pak odtud do místa konání
festivalu (Františkov – Háskov) řešena
kyvadlovou autobusovou dopravou.
RM schvaluje krátkodobý pronájem
centrálních parkovišť v Horní Rokytnici
od 12. 8. 2005 do 14. 8. 2005 společnosti Krakonošovo s.r.o., a to za cenu
1.500,- Kč /den.

Výběr dodavatele na pronájem
technologie panoramatické kamery
– zadání zakázky
RM byl předložen protokol z jednání hodnotící komise ve věci nabídek na
pronájem technologie systému panoramatické kamery a zajištění vysílání
panoramatických záběrů regionu Rokytnice nad Jizerou jako součást projektu „Založení společného sdružení
města a podnikatelských subjektů pro
rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici
nad Jizerou“. Jediným účastníkem
výběrového řízení bez uveřejnění je ﬁrma Sitour Česká republika. Nabízená
cena za 12ti měsíční pronájem technologie činí 550.000,- Kč bez DPH.
RM schvaluje zadání zakázky na
12ti měsíční pronájem technologie
systému panoramatické kamery a zajištění vysílání panoramatických záběrů regionu Rokytnice nad Jizerou ﬁrmě
Sitour Česká republika s.r.o. se sídlem
Hamsíkova 29, 150 00 Praha 5.
•••••••••••••••••••••••••••••

Nabídka na možnost převedení
informačních boxů zapůjčených
Euroregionem Nisa
do majetku města .
RM byla předložena k projednání
záležitost informačních boxů, které
jsou umístěny v Rokytnici nad Jizerou
a jsou v majetku Euroregionu Nisa.
Tyto informační boxy spravuje pro
Euroregion Nisa společnost Infohelp
s.r.o. na základě mandátní smlouvy.
V červnu 2005 končí účinnost smlouvy o výpůjčce informačního boxu mezi
Městem a sdružením Euroregion Nisa,
na jejímž základě je ve městě instalován a provozován informační box.
Podmínky projektu v současné době
umožňují převod vlastnictví IB. Euroregion Nisa zvažuje převedení těchto
IB do majetku měst a obcí, ve kterých
se nalézají, nebo do majetku ﬁrmy Infohelp s.r.o. V případě převedení IB
do majetku města bude město hradit
veškeré náklady spojené s opravami
poškozených či opotřebovaných částí
IB nebo s jeho zničením či náklady na
opravu v případě poruchy. Bude rovněž nutné vyčlenit osobu s poměrně
vysokou odborností pro práci s PC,
která bude mít na starosti údržbu
a správu IB. Druhou variantou je převedení IB do majetku ﬁrmy Infohelp
s.r.o. s tím, že ﬁrma Infohelp s. r. o.
bude IB dále provozovat ve spolupráci s městem, ale v tomto případě na
sebe ﬁrma Infohelp s.r.o. bere téměř
všechny závazky spojené s provozem
IB a pro město by to znamenalo řadu
výhod, např.:

• ﬁrma Infohelp s.r.o. na vlastní náklady zajistí trvalý a spolehlivý chod zařízení,
• veškeré opravy a náklady spojené
s údržbou hradí Infohelp s.r.o.,
• ﬁrma Infohelp s.r.o. zajistí pojištění
IB,
• ﬁrma Infohelp s.r.o. zajišťuje i údržbu a modiﬁkaci SW vybavení na základě požadavků obcí a měst,
• IB budou i nadále zapojeny do celorepublikové informační sítě, městu/obci nevznikne nutnost vyčlenění
osoby s dostatečnou odborností pro
práci s PC, protože tuto činnost bude
zajišťovat Infohelp s.r.o.
Město by v tomto případě hradilo
pouze náklady na el. energii a také
příspěvek na pojištění proti vandalizmu a poškození IB,a to do max. výše
1.000,- Kč ročně. Spolupráce by se
odehrávala na základě smlouvy mezi
společností Infohelp s.r.o. a městem.
RM schvaluje převedení informačního boxu zapůjčeného městu sdružením Euroregion Nisa do majetku
a správy ﬁrmy Infohelp s.r.o. s tím, že
informační box bude nadále provozován ﬁrmou Infohelp s.r.o. ve spolupráci
s městem Rokytnice nad Jizerou, kdy
jednotlivé právní a provozní vztahy budou zakotveny ve smlouvě o poskytování služeb, a pověřuje místostarostu
města Petra Kadavého jednáním s ﬁrmou Infohelp s.r.o. o podmínkách této
smlouvy.
•••••••••••••••••••••••••••••

Výběr dodavatele na rekonstrukci
části veřejného osvětlení
– zadání zakázky
Radě města byly předloženy nabídky na rekonstrukci části veřejného
osvětlení. Investičním oddělením města byla poptávána cena za kompletní
výměnu jedné lampy, včetně materiálu a prací. Byly předloženy nabídky
tří ﬁrem. Firma Rotes nabízí kompletní
výměnu jedné lampy včetně prací za
27.951,- Kč, ﬁrma Elektrovasury nabízí kompletní výměnu jedné lampy
včetně prací za 26.123,- Kč a ﬁrma
Janoušek za 22.930,-Kč (v této ceně
není započtena práce). Všechny uváděné ceny jsou ceny bez DPH. Rada
města rozhodla o přidělení zakázky
na rekonstrukci části veřejného osvětlení ﬁrmě Elektrovasury s tím, že počet vyměněných lamp bude záviset
na celkové výši ﬁnančních prostředků
k tomu určených ve schváleném rozpočtu města na rok 2005. Lampy se
začnou měnit od náměstí směrem do
Horní Rokytnice. Přednostně budou
měněny lampy umístěné uprostřed
chodníkového tělesa a budou umísťovány mimo chodník. Celkový počet
–2–

vyměněných lamp bude 12 ks - celková cena ve výši 313 475,- Kč včetně
DPH.
RM schvaluje zadání zakázky na
kompletní rekonstrukci 12ti stožárů
veřejného osvětlení v celkové ceně
313 475,- Kč včetně DPH ﬁrmě Elektrovasury s.r.o., Kladruby nad Labem
a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy o dílo.
•••••••••••••••••••••••••••••

Plán údržby zeleně
Rada města byla informována
o zpracování dokumentu s názvem
Plán údržby zeleně, který mapuje pozemky, na kterých město provádí údržbu zeleně a koordinuje tyto práce. RM
vzala tyto informace na vědomí.
•••••••••••••••••••••••••••••

Z jednání komise cestovního ruchu
Radě města byl předložen zápis
z jednání komise cestovního ruchu.
Komise předložila RM informace
o stavu cedulí převedených do majetku města sdružením Euroregion
Nisa s doporučením na jejich opravu
a obnovu obsahové části. RM konstatovala, že toto bude součástí projektu
„Založení společného sdružení města
a podnikatelských subjektů pro rozvoj
CR v Rokytnici nad Jizerou“, v rámci
kterého dojde k opravě a obnově obsahové části cedulí.
Komise CR dále doporučila RM zabývat se intenzivně přípravou a zpracováním místního značení ve městě
– městským orientačním systémem.
RM bere na vědomí zápis z jednání
komise cestovního ruchu a pověřuje
komisi cestovního ruchu předložením
návrhu koncepce místního značení
– městského orientačního systému.

Rada města – 27. 6. 05
1. Místostarosta P. Kadavý informoval členy RM o jednání se zástupci společnosti ETERNA-INVEST, s.r.o.
ohledně možné ﬁnanční spoluúčasti
na vybudování nového dětského hřiště na sídlišti v Horním Koutě, kde i tato
společnost buduje bytový dům. Prozatímní reakce byla kladná a společnost přislíbila ﬁnanční spoluúčast. RM
vzala tyto informace na vědomí.
•••••••••••••••••••••••••••••

2. Pronájmy obecních pozemků:
Radě města byla předložena žádost pana Petra a Milana Udatného
ohledně pronájmu ppč. 157/1, 158

a 157/2 v k.ú. Horní Rokytnice. Ve své
žádosti upřesňují, že pozemky by byly
z jejich strany pronajaty za účelem zemědělské činnosti (pastva pro ovce)
a v případě schválení záměru by tento
pozemek v zimním období využili jako
část sjezdovky u lyžařského vleku.
Udatní ve své žádosti zároveň uvádějí,
že by pozemek chtěli vyčistit od náletů a vzrostlých stromků a uvést jej do
původního stavu „louky“. RM schválila záměr pronájmu těchto pozemků
s tím, že v případě kácení dřevin je
nutné postupovat dle zákona č.114/
1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve správním řízení.
RM schvaluje záměr pronájmu ppč.
157/1, 158 a 157/2 v k.ú. Horní Rokytnice.
•••••••••••••••••••••••••••••

3. Záležitosti města:
Radě města byl předložen protokol o otevření obálek v rámci zakázky na posouzení ÚPO z hlediska vlivu
na životní prostředí ve smyslu zákona
č.100/2001 Sb. V rámci nově zaslaného zadání se přihlásili dva zájemci,
a to Mgr. Bauer – EKOBAU s nabídnutou cenou 201.000,- Kč včetně DPH
a spol. HBH – Projekt spol. s.r.o, Brno
s nabídnutou cenou 352.240,- Kč
včetně DPH. Na základě doporučení
komise rozhodla RM zadat tuto zakázku ﬁrmě EKOBAU, zastoupené Mgr.
Pavlem Bauerem.
RM schvaluje zadání zakázky na
posouzení Územního plánu obce Rokytnice nad Jizerou z hlediska vlivu
na životní prostředí ve smyslu zákona č.100/2001 Sb., panu Mgr. Pavlu
Bauerovi – EKOBAU, Balbínova 382,
Příbram 2 za cenu 201.000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města
Ing. Petra Matyáše podpisem smlouvy
o dílo.
•••••••••••••••••••••••••••••

Radě města byl předložen protokol
o otevření obálek v rámci zakázky na
akci „Kanalizační přípojka ZŠ Dolní
Rokytnice“. V rámci zaslané výzvy se
přihlásili dva zájemci, a to spol. Elektrovasury, s.r.o. Kladruby nad Labem
s nabídnutou cenou 531.450,- Kč
a spol. ROTES, s.r.o. Rokytnice nad
Jizerou s nabídnutou cenou 448.289,Kč. RM byl dále předložen protokol
o vyhodnocení nabídek na tuto akci.
RM schvaluje zadání zakázky na
akci „Kanalizační přípojka ZŠ Dolní
Rokytnice, stará a nová budova společnosti ROTES, s.r.o., Rokytnice nad
Jizerou za cenu 448.289,- Kč bez DPH
a pověřuje starostu města Ing. Petra
Matyáše podpisem smlouvy o dílo.

Rada města 11. 7. 05
1. Pronájmy obecních
pozemků:
Radě města byla předložena žádost stavební ﬁrmy Janda, s. r. o., 512
43 Jablonec nad Jizerou o krátkodobý
pronájem části pozemku z ppč. 2288/1
v k.ú. Horní Rokytnice o výměře 850,m2. Tento pozemek město Rokytnice nad Jizerou pronajímá za účelem
zřízení přechodné skládky zeminy při
realizaci stavby „Polyfunkčního domu
na stpč. 878 a ppč. 2288/6 v k.ú. Horní
Rokytnice“. Doba pronájmu se sjednává na dobu určitou, a to od 13. 7. 2005
do 12. 8. 2005.
RM schvaluje pronájem části ppč.
2288/1 v k.ú. HR o výměře 850m2
stavební ﬁrmě Janda, s. r. o. za cenu
12 750,- Kč, a to na dobu určitou od
13. 7. 2005 do 12. 8. 2005.
•••••••••••••••••••••••••••••

Radě města byla předložena žádost TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
ohledně pronájmu ppč. 851 a stpč.
155/2 v k. ú. Rokytno v Krkonoších.
Jedná se o výměru 544 m2. Záměr
pronájmu pozemků byl již zveřejněn
na úřední desce.
RM tento pronájem schválila, a to
za cenu 20,-Kč m2/rok
•••••••••••••••••••••••••••••

Radě města byla předložena žádost
studentky Terezy Klinerové, bytem Ke
Krči 1046, Praha 4 o pronájem části ppč. 285/1 v k.ú. Horní Rokytnice.
Slečna Klinerová je studentkou Přírodovědné fakulty KU a chce provádět vědecký výzkum na parcele ppč.
285/1 po dobu 3 let. Jedná se o výměru cca 72 m2 a parcela je zahrnuta
v plánu Údržba zeleně.
RM neschvaluje záměr pronájmu
části pozemku ppč. 285/1 v k.ú. Horní
Rokytnice.

2. Záležitosti města
Rada města byla seznámena se zadáním veřejné zakázky na nátěr střechy čp. 663 v Horní Rokytnici..
Byly osloveny 4 ﬁrmy: K+K (Kočárek a Kobr), Karel Patočka, EP EASY
Paint (Jiří Humňal) a ﬁrma Serafíno.
Nabídku nepodala pouze ﬁrma Serafíno. Kompletní cenovou nabídku
včetně skutečného přeměření střešní
plochy podala pouze ﬁrma K+K, která
jako jediná z uchazečů také provedla
skutečnou pochůzku po střeše a na–3–

bídku potřebného odrezení plochy.
Tento skutečný stav upravil cenu za
tyto práce. Ostatní uchazeči neuvádějí cenu za odrezení a protikorozní
úpravu a je tedy pravděpodobné, že
po zjištění skutečného stavu budou
požadovat úpravu ceny.
RM schvaluje zadání zakázky na
nátěr střechy čp. 663 v Horní Rokytnici ﬁrmě K+K (Kočárek a Kobr), Rokytnice nad Jizerou a pověřuje starostu
města Ing. Petra Matyáše podpisem
smlouvy o dílo.
•••••••••••••••••••••••••••••

Rada města byla seznámena s došlými nabídkami na veřejnou zakázku
na zpracování velkoformátových map
a infotabulí. Jednalo se o zhotovení:
-7 ks infopanelů o rozměrech 90 cm
x 120 cm. Byly osloveny ﬁrmy: SURA,
s. r. o. Rokytnice nad Jizerou, BORA
ADVERTISING, s. r. o. Víchová nad
Jizerou a ﬁrma KARTOGRAFIE HP
z Jičína.Výběrová komise na základě
nabídnuté ceny a především dosavadních zkušeností při spolupráci, vybrala
místní ﬁrmu SURA, s. r. o.
RM schvaluje zadání zakázky na
zpracování 7 ks infopanelů o rozměrech 90×120 cm spol. SURA, s.r.o.
Rokytnice nad Jizerou.
•••••••••••••••••••••••••••••

20 ks velkoformátových map
města. 10 ks o formátu 175×247 cm
a 10 ks o formátu 84×118 cm a 6 map
Krkonoš o rozměrech 120×175 cm.
Byly osloveny 2 ﬁrmy: KARTOGRAFIE
HP z Jičína a GEODÉZIE KRKONOŠE
s. r. o. Obě ﬁrmy předložily zhotovené
cenové nabídky, ﬁrma KARTOGRAFIE HP prezentovala jednotlivé druhy
map (pohlednicové, plastické, reliéfní,
animace a možnosti prezentací map
v elektronické podobě i na internetu). Firma GEODÉZIE Krkonoše zaslala graﬁckou ukázku mapy města
Špindlerova Mlýna. Výběrová komise
vyhodnotila došlé nabídky a doporučila radě města ﬁrmu KARTOGRAFIE
HP.
RM schvaluje zadání zakázky na
zhotovení 20 ks velkoformátových
map Města Rokytnice nad Jizerou
spol. Kartograife HP, Jičín.
•••••••••••••••••••••••••••••

Rada města byla informována
o záměru výběru poradenské ﬁrmy
na zajištění veřejné zakázky na zimní
údržbu města. RM byly předloženy
nabídky několika ﬁrem, které se touto činností zabývají. Jedná se o ﬁrmy:
ACCON, Veřejné zakázky s. r. o., Ing.
Tomek z Červeného Kostelce, VRV,

REGIOPLAN, Stavební poradna s. r. o.
Cenové nabídky jednotlivých ﬁrem
byly členům RM předneseny.

ní pracovní doby na měsíc srpen 2005
do 16.00 hodin.
•••••••••••••••••••••••••••••

RM schvaluje uzavření smlouvy
o poradenství při zajištění veřejné zakázky na zimní údržbu města se spol.
Regioplán, Liberec a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem
této smlouvy.

Rada města byla seznámena s návrhem starosty města umístit uměleckou dřevěnou sochu na Dolním
náměstí. Tato socha vznikla na slavnostech dřevosochání. Františkov
a SDH Františkov ji darovaly městu
Rokytnice nad Jizerou.

•••••••••••••••••••••••••••••

Radě města byla předložena žádost
Mateřské školy, Dolní Rokytnice č.p.
210 o zkrácení pracovní doby na měsíc srpen 2005. Původní provozní doba
6.30 – 16.30 hod. by byla změněna na
provozní dobu od 6.30 – 16.00 hod.
RM tuto žádost schválila.
RM schvaluje žádost Mateřské školy, Dolní Rokytnice č. p. 210 o zkráce-

RM bere na vědomí, že v rámci Dřevosochání ve Františkově byla městu
Rokytnice nad Jizerou darována dřevěná umělecká socha a schvaluje její
umístění na Dolním náměstí.

ných grantových programů pouze na
opravu hasičského vozidla AVIA DA
12 ve výši 170.000,- Kč. Liberecký kraj
byl dále požádán o dotaci na opravu
kapličky, na pořízení zpomalovacích
dopravních prahů a na Tradiční Rokytnickou pouť – bohužel tyto žádosti
schváleny nebyly.Ještě se jedná o dotaci na zpracování nového územního
plánu ve výši 100.000,- Kč.
RM bere na vědomí informace
starosty města ohledně schválených
a neschválených žádostí o dotace ze
strany Libereckého kraje v rámci jejich
vypsaných grantových programů.

•••••••••••••••••••••••••••••

Starosta města informoval členy
RM, že ze strany Libereckého kraje
byla poskytnuta dotace v rámci vypsa-

Veřejné zasedání městského zastupitelstva – 27. 7. 05
1. Hospodaření města
Schválení přijetí úvěru za účelem
oddlužení města vůči České
konsolidační agentuře
Starosta města informoval členy ZM
o současné výši dluhu Města Rokytnice nad Jizerou vůči České konsolidační agentuře. Uvedl, že pomocí navrhovaného úvěru ve výši 23.765.000,- Kč
by město splatilo část svého závazku
vůči ČKA. Zbytek závazku ve výši přibližně 7 mil. Kč by byl uhrazen z výtěžku prodejů zbytného majetku do konce listopadu letošního roku, čímž by
město v plné výši uhradilo své závazky
vůči ČKA. Jistina úvěru bude ve stejné
výši jako výše zbývajících směnek TJ
Spartak, které město vlastní. Její splatnost je nastavena dle splatnosti těchto
směnek. Město by tak vyřešilo hned
několik problémů, a to především:
- Splátky úvěru by byly nastaveny
dle splatnosti směnek, čímž by rozpočet města nebyl zatížen v letech 2006 2008 tak jako u splátkového kalendáře
sjednaného s ČKA,
- v případě úhrady plné výše závazku města vůči ČKA dojde ke zrušení zástav na městském majetku
(zbytného majetku, ale i ČOV, školy,
hasičárny atd.),
- v případě navrhovaného úvěru
jsou výhodnější úvěrové sazby než je
tomu v případě ČKA- tzn., že výdaje
spojené s čerpáním úvěru (příslušenství) by tak rozpočet města v dalších
letech zatěžovaly méně, než by tomu
bylo v případě splácení závazku ČKA
Záměr zakázky na poskytnutí tohoto úvěru byl zveřejněn na úřední

desce od 17. 5. 2005 do 10. 6. 2005.
Radou města byla jmenována hodnotící komise složená z členů ﬁnančního
výboru ZM, vedoucí účtárny, starosty
a místostarosty města, která se sešla
15. 6. 2005. Zápis z tohoto jednání
včetně doporučení komise a podrobných podmínek nabídnutých Komerční bankou, a.s. jsou v příloze předkládací zprávy.
ZM schvaluje přijetí úvěru ve výši
23.765.000,- Kč na přeúvěrování části závazku vůči České konsolidační
agentuře od Komerční banky, a.s.
a zajištění tohoto úvěru zástavou pohledávek Města Rokytnice nad Jizerou
za TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
vystavením 4 krycích blankosměnek.
ZM zároveň pověřuje starostu města
podpisem příslušné úvěrové a zástavní smlouvy a vystavením krycích blankosměnek.

2. Schválení prodejů
obecního majetku:
a) Zemex, s.r.o., Horní Rokytnice – žádost o prodej ppč. 2743/1a
a 2750/3 v k.ú. Dolní Rokytnice. ZM
dne 1. 6. 2005 schválilo záměr směny
těchto pozemků za část ppč. 2715/1
v k.ú. DR za podmínky, že z pozemků
města bude odměřen pruh v šířce 1 m
podél místní komunikace a geometrický plán bude pořízen na náklady
žadatele.
ZM schvaluje směnu částí ppč.
2743/1a a 2750/3 v k.ú. DR za část
ppč. 2715/1 v k.ú. DR, která je ve
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vlastnictví společnosti Zemex, s.r.o.,
Rokytnice nad Jizerou za podmínek
stanovených v usnesení č. 658 ze dne
1. 6. 2005.
b) Hásek Pavel, Františkov 42
– žádost o prodej ppč. 2224/2 v k.ú.
HR. ZM dne 1. 6. 2005 schválilo záměr
prodeje části ppč. 2224/2 v k.ú. HR
s tím, že konečný prodej bude uskutečněn po odprodání části stpč. 444/1
v k.ú. HR, jejímž majitelem je pan Pavel Hásek, a to panu Mejstříkovi za
účelem přístupu k čp. 1 v HR a dále za
podmínky, že geometrický plán bude
zajištěn na náklady žadatelů.
ZM schvaluje prodej části ppč.
2224/2 v k.ú. HR panu Pavlovi Háskovi, Františkov 42 a prodej části ppč.
2224/2 v k.ú. HR panu Ing. Romanu
Mejstříkovi, Praha 6, za cenu 2.000,Kč/m2, a to za podmínek stanovených v usnesení ZM č. 662 ze dne
1. 6. 2005.

c) Pech Milan, Horní Rokytnice
591 – žádost o prodej ppč. 2078/4
v k.ú. DR. ZM dne 1. 6. 2005 schválilo
záměr prodeje části tohoto pozemku
s tím, že z tohoto pozemku bude odměřen pruh o šířce 1,5 m od hranice
současné cesty, který zůstane v majetku města. Prodej byl odsouhlasen
za podmínky, že s žadat;;elem bude
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí a konečný prodej bude uskutečněn až po kolaudaci stavby podzemních garáží s termínem dokončení do
31. 12. 2006, dále za podmínky, že ze

strany žadatele dojde k demolici kůlen, vybudování příjezdové asfaltové
komunikace včetně odvodnění, bude
řešena přeložka dešťové kanalizace
a bude vybudováno zatrubnění stávající vodoteče.
ZM schvaluje prodej části ppč.
2078/4 v k.ú. panu Milanu Pechovi,
HR 591, za cenu 2.000,- Kč/m2, a to
za podmínek stanovených v usnesení
ZM č.672 ze dne 1. 6. 2005, vyjma zatrubnění stávající vodoteče.
d) Bouchalová Ludmila, Praha 9
– žádost o prodej části ppč. 3324/1
v k.ú. HR, popř. směnu části tohoto
pozemku za část ppč. 2073/7. ZM dne
1. 6.2005 schválilo záměr směny části ppč. 3324/1 v k.ú. HR za část ppč.
2073/1 a 2093/1 v k.ú. HR, které jsou
v současné době v majetku paní Budínské, pana Pejši a pana Ježka, a to
za podmínky zachování komunikace
podél objektu Bouchalových v šíři 5m
a za podmínky, že geometrické zaměření bude pořízeno na náklady žadatele za účasti zástupce Města Rokytnice
nad Jizerou.
ZM schvaluje směnu části ppč.
3324/1 v k.ú. HR za část ppč. 2073/1
a 2093/1 v k.ú. HR v rozsahu m2 za m2
s paní Ludmilou Bouchalovou, Praha
9 za podmínek stanovených v usnesení ZM č.672 ze dne 1. 6. 2005.
e/ Hásek Pavel, Františkov 42
– žádost o zřízení věcného břemene
přístupu a příjezdu po vyznačené části
ppč. 3441 k.ú. HR. SK schvaluje zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu. GP na náklady žadatele.
ZM schvaluje zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu po ppč. 3441
v k.ú. HR ve prospěch nemovitosti čp.
2 na stpč. 444/1 v k.ú. HR s tím, že
geometrický plán bude pořízen na náklady žadatele.
Prodej bytů a nebytových
prostor v čp. 365 v Dolní Rokytnici
(Kovárna)
Místostarosta P. Kadavý seznámil zastupitele s výsledkem nabídky
na prodej bytů a nebytových prostor
v čp. 365 v Dolní Rokytnici. Jedná se o
zbytný majetek města, jehož výtěžek
z prodeje bude použit na úhradu dluhu vůči České konsolidační agentuře.
Minimální výše kupních cen byly stanoveny na základě ocenění ze strany
ČKA a byly navýšeny o náklady města
na opravu střechy na objektu.

Dne 22. 6. 2005 zveřejnilo Město
Rokytnice nad Jizerou nabídku na
prodej 2 bytů a 3 nebytových prostor
v čp. 365 v Dolní Rokytnici. Ve stanoveném termínu se přihlásilo celkem
5 uchazečů o všechny prostory, a to
jejich stávající nájemci.Výjimkou je
pouze jednotka č.365/102, kde byla
ukončena nájemní smlouva se spol.
Panﬁn, s.r.o. Semily ke dni 28. 2. 2005.
Zastupitelé obdrželi text výběrového
řízení a protokol o otevírání obálek, ze
kterého je patrné, že všichni uchazeči,
kromě manželů Králíčkových, respektují výši stanovené minimální kupní
ceny. Z tohoto důvodu je doporučeno
schválit prodej obou bytů a jednoho
nebytového prostoru uchazečům, kteří podmínky výběrového řízení splnili.
V případě uchazečů, kteří minimální
kupní cenu nenabídli, je doporučeno
prodej neschválit a předmět výběrového řízení nabídnout novým oznámením. Podmínkou nového výběrového
řízení by nadále zůstala minimální
výše kupní ceny a dále by bylo zrušeno předkupní právo stávajícímu nájemci.
ZM schvaluje následující prodeje
bytů a nebytových prostor v čp. 365
v Dolní Rokytnici, Rokytnice nad Jizerou:
- byt č.365/1 v II. NP o výměře
89,20 m2 paní Pavle Doubkové,. trvale
bytem Dolní Rokytnice 365, Rokytnice
nad Jizerou za cenu 356.800,- Kč.
- byt č.365/2 manželům Zdeňku
Buluškovi a Dagmar Buluškové, oba
trvale bytem Dolní Rokytnice 365, Rokytnice nad Jizerou za cenu 368.400,- Kč.
- jednotku č.365/103 manželům
Haně Buluškové a Mgr. Jaroslavu
Buluškovi,oba trvale bytem Dolní Rokytnice 443, Rokytnice nad Jizerou za
cenu 467.220,- Kč.
ZM neschvaluje prodej jednotky
č.365/101 v čp. 365 v Dolní Rokytnici, Rokytnici nad Jizerou panu Josefu Králíčkovi, bytem Semily a prodej
jednotky č.365/102 v čp. 365 v Dolní
Rokytnici, Rokytnici nad Jizerou manželům Josefu a Haně Králíčkovým,
bytem Semily, z důvodu nedodržení
podmínek výběrového řízení, kdy byla
nabídnuta menší výše kupní ceny než
stanovená minimální výše kupní ceny.
ZM pověřuje starostu města Ing.
Petra Matyáše novým zveřejněním nabídky na prodej neprodaných nebytových prostor v čp. 365 v Dolní Rokytnici, Rokytnici nad Jizerou za cenu dle
stanovené minimální kupní ceny a zároveň ruší předkupní právo v případě
prodeje jednotky č.365/101 v čp. 365
v DR stávajícímu nájemci.
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3. Různé:
a) Změna zřizovací listiny „Zvláštní
škola Rokytnice nad Jizerou“
V důsledku nabytí účinnosti nového školského zákona č.561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělání se
původní „zvláštní školy“ dostávají na
úroveň základního školství. Z tohoto důvodu je proto nezbytné provést
změnu zřizovací listiny „Zvláštní školy“ v úplném znění, kdy kromě citace nových zákonů dojde zejména ke
změně názvu příspěvkové organizace,
novému vymezení předmětu činnosti
a dále k doplnění další její součásti.
Další součástí školy je „základní škola
speicální“, která vzdělává žáky s mentálními vadami, žáky s více vadami
a žáky s autismem. Dosud vzdělávání
těchto žáků probíhalo v tzv. „pomocné třídě“ zvláštní školy. Podle nového
zákona je ovšem nutné schválit tuto
formu vzdělávání jako novou součást
školy, a to i s ohledem na zabezpečení ﬁnancování ze strany státního rozpočtu. Součástí navrženého usnesení
je i potvrzení stávající ředitelky školy
Mgr. Jany Janouchové ve funkci.
ZM schvaluje s účinností od 1. ledna 2006 „Změnu zřizovací listiny“ č.j.
892/2005-1, kterou se mění zřizovací
listina Zvláštní školy Rokytnice nad
Jizerou, okres Semily, č.j. 502/2005
ze dne 31. 8. 2002 v úplném znění
a zároveň schvaluje s účinností od
1. ledna 2006 nový název školy, a to
Základní škola praktická a Základní
škola speciální, Rokytnice nad Jizerou. ZM zároveň schvaluje novou součást této příspěvkové organizace, a to
základní školu speciální s účinností od
1. 9. 2006.
ZM potvrzuje ve funkci ředitelky Základní školy praktické a Základní školy
speciální, Rokytnice nad Jizerou, Mgr.
Janu Janouchovou.
ZM pověřuje tajemnici úřadu Martinu Šubrtovou zajištěním provedení příslušných změn plynoucích ze
schválení nové zřizovací listiny Zvláštní školy Rokytnice nad Jizerou, a to
v obchodním rejstříku, rejstříku škol
a školských zařízení a registru ekonomických subjektů.
b) Schválení závěrečného účtu
Svazku měst a obcí Krkonoše za
rok 2004, schválení příspěvku do
„Eurofondu“
Místostarosta P.Kadavý krátce seznámil zastupitele s činností Svazku
měst a obcí Krkonoše a dalších zá-

měrech. Zastupitelům byl předložen
„Závěrečný účet za rok 2004“, který
zahrnuje údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2004 Sdružení měst a obcí
Krkonoše, kterého je Město Rokytnice
nad Jizerou členem. Závěrečný účet
dále zahrnuje komentář k běžnému
účtu, účelovým fondům, vyúčtování
ﬁnančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtům veřejné úrovně, dále
komentář ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a doplňující
informace o majetku tohoto svazku.
Pan Kadavý dále uvedl, že na
dnešním jednání je třeba rozhodnout
o poskytnutí zvláštního příspěvku
do tzv. Eurofondu na podporu rozvoje Krkonoš.. Zřízení Eurofondu bylo
schváleno na poslední valně hromadě
Svazku, které se konalo 30. 6. 2005.
Zápis z valné hromady byl zastupitelům rovněž poskytnut. Hlavním cílem
Eurofondu je sdružení ﬁnančních prostředků na možnost předﬁnancování
některých akcí, na které byly podány
žádosti o dotace. Tyto prostředky se
po poskytnutí dotace do Eurofondu
opět vrátí.
Výše zvláštního příspěvku byla
stanovena ve výši 10,- Kč na trvale
žijícího občana. Město Rokytnice nad
Jizerou přispívá ročně Svazku měst
a obcí jednak 2,- Kč na trvale žijícího
občana jako řádný členský příspěvek
a dále 24.000,- Kč do Fondu propagace. Zvláštní příspěvek do Eurofondu je
v tuto chvíli ovšem jednorázovou záležitostí.
ZM schvaluje poskytnutí zvláštního
příspěvku ve výši 10,- Kč na trvale žijícího občana do Eurofondu na podporu rozvoje Krkonoš, který spravuje
Svazek měst a obcí Krkonoše v rámci
svého rozpočtu a účetnictví v souladu
se statutem tohoto fondu.

4. Starosta města vyzval přítomné
ke vznášení dotazů a připomínek
v rámci diskuse:
– Starosta představil Mgr. Zdeňku
Kukalovou, předsedkyni Spolku přátel
regionálního muzea a galerie Krkonoše. Uvedl, že proběhla jednání se
Správou KRNAP ohledně možnosti
využití jejich informačního střediska
za účelem umístění expozice, ovšem
Správa nabídla pouze část objektu,
která je prostorově nedostatečná. Nyní
je projednávána možnost vytvoření expozice včetně zázemí muzea v čp. 143
v Dolní Rokytnici (bývalý archív). Tento
objekt je prostorově vyhovující, ovšem
je zde problém s vytápěním. Pokud by
mělo muzeum a galerie vzniknout zde,
muselo by dojít k rekonstrukci topení.
– Mgr. Kukalová uvedla, že po odstoupení od záměru zřízení muzea
v informačním středisku KRNAP uvítala prostory v čp. 143 DR. Stavba továrny je velmi zajímavá, má svoji historickou hodnotu, původní interiér, je
snadný přístup do vyšších pater a na
půdu. S projekty by došlo k řešení estetického oddělení budovy a přístupu
do muzea od sběrného dvora. Prostor
je velkorysý, výhodou je možnost obslužných prostor včetně šatny a zázemí, je tam i nákladní výtah a v neposlední řadě prostorná pěkná půda pro
výstavní účely. Mgr. Kukalová výhodu
vidí i v tom, že budova stojí na začátku
Rokytnice nad Jizerou a každý kolem
ní musí projet. Na sousední odstavné
ploše je možnost parkování, a to i pro
autobusy. V tuto chvíli by rádi oslovili
i sponzory z důvodu získání potřebných ﬁnančních prostředků a dále se
usiluje i o získání prostředků z evropských fondů.
– Pan Linek - na Letní straně v tomto týdnu probíhá zaměřování pozemků, za jakým účelem?

– Ing. Matyáš - jedná se o práce pro
projektovou dokumentaci na kanalizační řady, jak bylo popsáno v letáku,
který obdrželi všichni občané Rokytnice. To souvisí se vstupem do VHS Turnov a záměrem získání dotace na dostavbu kanalizační sítě v Rokytnici nad
Jizerou. Projekt by měl být zpracován
tak, aby v únoru mohlo proběhnout
územní řízení a následně řízení stavební. Pokud by měl kdokoliv zájem
nahlédnout do dokumentů, zda-li se
ho tato aktivita týká, jsou k dispozici
na investičním oddělení a v mé kanceláři na městském úřadě. Přípojky
se projektují podél nově budovaných
páteřních řadů.
– Pan Šubrt – bylo jednáno s ředitelem spol. Katro Servis, s.r.o. ohledně
personálních změn pro infokanál kabelové televize?
– Ing. Matyáš – jednáme, ale prozatím bezvýsledně.S tvůrcem infokanálu, panem Šedým, jednala kulturní
komise a domnívá se, že již došlo k určitému zlepšení. Pro vysílání zůstává
nadále hlavním problémem nedostatečné technické vybavení ,které má
pan Šedý k dispozici.
– Ing. Štěpánek – v jaké fází je nyní
rekonstrukce bývalé továrny „Prelog“?
– Ing. Matyáš – územní řízení bylo
přerušeno z důvodu dořešení majetkoprávních záležitostí v případě bývalé
služby VČE, a.s. Tato část rekonstrukce byla z řízení oddělena a bude se řešit samostatně. V tuto chvíli územní řízení pokračuje a během měsíce bude
územní rozhodnutí vydáno. Prozatím
se začnou provádět přípravné práce,
např. sanace zdí, apod. Spol. BAU-INVEST chce rekonstrukci dokončit
nejpozději do konce roku 2006.

Zprávy z úřadů
DOSTAVBA KANALIZACE V Rokytnici nad Jizerou
Informace pro vlastníky objektů v zastavěném území města Rokytnice nad Jizerou,
které nejsou napojeny na městskou splaškovou kanalizaci.
Vážení občané,
v současné době budou zahájeny
projektové práce na dostavbu uličních
řadů splaškové kanalizace v Rokytnici
nad Jizerou v rámci akce „Čistá Jizera“. Součástí projektové dokumentace
budou i projekty domovních přípojek.
V druhé polovině měsíce července
se bude provádět zaměření uličních
řadů včetně přípojek. Žádáme Vás

o umožnění vstupu na pozemek a poskytnutí patřičných údajů pro návrh
trasy přípojek k Vašim objektům. Projekt přípojky bude navrhovat přípojku
od místa napojení na uliční kanalizaci
až do místa vývodu kanalizace z nemovitosti. Je třeba od majitelů nemovitostí získat údaje pro stávající nebo
budoucí vývod kanalizace z objektu,
situačně, např. odměřením od rohu
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budovy, hloubku uložení od terénu,
proﬁl a materiál potrubí. Stávající septiky a žumpy budou odpojeny a zrušeny. Trasa přípojky může být vedena
přes bývalý septik nebo žumpu pouze
v případě, pokud bude zasypán. Jelikož se jedná o oddílnou, splaškovou
kanalizaci, do přípojky nesmějí být napojeny vody dešťové z okapů a vpustí
nebo vody drenážní.

Při provádění zaměření budou projektanti s Vámi přímo na místě řešit
nejvýhodnější trasu přípojky.
Poznámka:
V zákoně č. 254/2001 Sb., tzv. Vodním zákon, ve znění pozdějších změn
se v § 127, odst. 7 se praví, že platnost povolení k odběru povrchových
a podzemních vod s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod ze
zdrojů určených pro individuální zásobování pitnou vodou a k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových
nebo podzemních, která nabyla právní moci do dne účinnosti tohoto zákona (tj. do 1. ledna 2002), končí dnem
1. 1. 2008.
Mnozí vlastníci nemovitostí užívající řádně zkolaudovaný septik nebo
jímku na vyvážení žijí v představě, že
tento stav bude trvat tak dlouho, dokud se oni sami jako vlastníci nerozhodnou změnit způsob vypouštění
odpadních vod.
Citovaný zákon v tomto případě
hovoří jasně a disponuje i značnými
sankčními možnostmi. Proto doporu-

čujeme všem dosud na městskou kanalizaci nepřipojeným občanům, aby
využili možnosti nechat si bezplatně
zpracovat nezbytnou projektovou dokumentaci (dále jen PD) přípojek ke
svým nemovitostem v rámci projektu
„Čistá Jizera“, ﬁnancovaného Fondem
soudržnosti EU.
Po 1. 1. 2008 budou vlastníci nemovitostí ze zákona tak jako tak povinní v lokalitách, kde je napojení do
městské splaškové kanalizace reálné,
pořídit si již na vlastní náklad nezbytnou PD pro připojení svých objektů
a jednat o způsobu likvidace odpadních vod s vodoprávním orgánem sídlícím v Jilemnici. Ten bude zkoumat,
zda v dané lokalitě existuje možnost
připojení na městskou kanalizaci, kdy
provozovatel a správce kanalizace
se bude ke každé žádosti vyjadřovat
a v případě současného nesouhlasu
se vstupem projektantů na pozemek
za účelem vypracování PD přípojky,
bude muset dotyčný vlastník nemovitosti počítat s přísnějším přístupem
vodoprávního orgánu a samozřejmě

nezanedbatelnými náklady na pořízení PD.
Město bude s investorem – Vodohospodářským sdružením Turnov
– spolupracovat v tom smyslu, že se
bude spolupodílet na konečné úpravě
povrchu městských komunikací v těch
úsecích, kde bude hlavní kanalizační
řad položený. Po konečné úpravě povrchu nebude město povolovat dodatečné připojování způsobem překopů
již hotových povrchů. To bude možné
pouze formou protlaků bez zásahu do
povrchu komunikace.
Bližší informace obdržíte :
u pracovnice VHS Turnov paní Bímové
Mob.: 602 786 843
Tel.: 481 621 325
na investičním oddělení města
Tel.: 481 549 324
Děkujeme za pochopení.
Za město: Ing. Petr Matyáš – starosta
Za projektanta: Ing. Milan Bukvář

Upozornění na existenci ustanovení
§127 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
V odstavci 7 zákona se praví:
Platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod s výjimkou povolení k odběrům podzemních
vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou a k vypouštění odpadních do vod
povrchových nebo podzemních, která
nabyla právní moci ode dne účinnosti
tohoto zákona, (tj. od 1. 1. 2002), končí dnem 1. 1. 2008.
Výklad tvůrce zákona k odst. 7:
Vzhledem k věcnému charakteru
povolení k nakládání s vodami podle předchozí právní úpravy (§ 8 odst.
4 zákona č.138/1973 Sb., o vodách,
ve znění pozdějších předpisů) a faktu,
že vodoprávní úřad má jen omezenou
možnost zasáhnout do platných povolení k nakládání s vodami, existuje
řada povolení k nakládání s vodami,

jejich platnost nebyla časově omezena a je nezbytná jejich aktualizace
a přizpůsobení novým podmínkám,
omezil zákon jejich platnost datem –
dnem 1. 1. 2008. Toto omezení se týká
jen povolení k odběru povrchových
nebo podzemních vod (s výjimkou
povolení k individuálnímu zásobování
domácností pitnou vodou) a povolení
k vypouštění odpadních vod, která nabyla právní moci před 1. 1. 2002. Zákon stanoví dostatečně dlouhou dobu
osobám oprávněným z těchto povolení k získání nového povolení k nakládání s vodami, případně prodloužení
platnosti původního povolení, pokud
hodlají nadále s vodou nakládat.
Žádáme proto občany, aby se
přesvědčili, zda-li se jich tato ustanovení týkají. Pokud ano, žádáme je,
aby nenechali podání žádostí o na-

kládání s vodami na poslední termín.
Vodoprávní úřad je pracovně značně
vytížen a v případě hromadného podání žádostí by pravděpodobně nebyl
schopen o všech ve stanoveném termínu rozhodnout. Pro úplnost je třeba dodat, že nakládání s vodami bez
platného povolení je činností, která
podléhá sankcím.

Městský úřad v Jilemnici,
odbor životního prostředí
Tel.: 481 565 315

Sběrný dvůr
Vzhledem k tomu, že dosud platí dvojí provozní doba sběrného dvora v Rokytnici nad Jizerou (sezónní a mimosezónní) a ta se přirozeně plete nejen občanům, ale občas i nám, úředníkům, rozhodla Rada města tuto provozní dobu
sjednotit celoročně s účinností od 1. 9. 2005 a to následovně:
středa
neděle

13 .00 – 18. 00 hodin
13. 00 – 18. 00 hodin

Děkujeme všem občanům za pochopení a doufáme, že tato změna povede ke zlepšení této služby.

pokračování Zpráv z úřadů na str.: 9
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Předseda Senátu ČR MUDr. Přemysl Sobotka
v Rokytnici nad Jizerou.
28. 6. 2005 navštívil naše město druhý nejvyšší ústavní
činitel v zemi, předseda Senátu MUDr Přemysl Sobotka.
(ODS).
V posledních desetiletích historie Rokytnice si nepamatuji, že bychom uvítali tak vysoce postaveného politika. Návštěva vyplynula ze setkání Horské služby s panem
předsedou, kterého se zúčastnil i vedoucí rokytnického
okrsku Oldřich Doubek, který pozvání zprostředkoval.
Nestává se často, že se zástupci menšího města setkávají s nejvyššími představiteli státu. Proto ráno v úterý
28. června vládla samozřejmě na radnici značná nervozita.
Jak milé a pro mnohé překvapivé bylo poznání, jak příjemný, vstřícný a vůbec ne arogantní je pan MUDr. Přemysl
Sobotka.
Dopoledne se jednalo na radnici, kde byli přítomni i zástupci TJ Spartak – výkonný ředitel Ing. Ceé a předseda
jednoty Ing. Setunský ml.

Probíraly se otázky zadluženosti města, následné
oddlužení, ztráta majetku v nedobrovolných dražbách,
špatný stav komunikací v regionu, ale především plány dalšího rozvoje Rokytnice jako rekreačního střediska. A to byla
také hlavní náplň celého dalšího programu.
Pan předseda rozhodně nevidí budoucnost Rokytnice
v průmyslu (i vzhledem k problematice textilek v celé ČR),
ale právě v cestovním ruchu, který by se měl stát hlavním
zdrojem ﬁnancí města a způsobu obživy obyvatel.
Proto také další cesta vedla k nástupní stanici lanové dráhy, kde Ing. Ceé seznámil pana předsedu s akcemi, které
se ve středisku provádějí a které jsou připravovány. V současné době se buduje přivaděč vody pro posílení nádrže
na umělé zasněžování. V těchto výkopech bude položena
i kanalizace a další kabely. Celkové investice pro letošní rok
představují 10 milionů z vlastních zdrojů TJ Spartak.
Horská služba se mohla pochlubit i novým střediskem
V Horních Domcích.
Oběd byl připraven na Dvoračkách. Rokytnici přálo počasí, a tak nádherný pohled na rozlehlé rokytnické údolí ji
představil v plné parádě. Asi proto zde řekl pan předseda,
že tak krásné místo si pomoc pro další rozvoj zaslouží.

Jistota výborné kuchyně a krásného rozhledu nebyl však
ten hlavní důvod obědvat na Dvoračkách.
Otázka letního provozu lanové dráhy zajímá většinu občanů Rokytnice. Cestou na Dvoračky jsme zastavili u konečné stanice Montazu u Černé sjezdovky. Vedoucí HS
označil toto místo za velmi frekventované, neboť se zde
setkávají nejen sjezdaři a snowboardisté, ale i běžkaři. Dochází k mnoha úrazům, a proto navrhovaná mezistanice
lanové dráhy by celou situaci mnohonásobně zhoršila.
V cestě ke konečné stanici LD na Lysé hoře pokračovali
jen předseda Senátu, starosta a výkonný ředitel TJ.
A jaký byl názor pana předsedy po návratu na letní provoz LD – je nutné ošetřit ve spolupráci s Krnapem velmi
pečlivě okolí horní stanice, zvolit šetrně přístupovou cestu
a pak by nemělo nic bránit zprovoznění LD v letním období.
Přírodu musíme chránit, aby v ní mohl žít člověk.
Rovněž pan Ing. Ceé všechny ubezpečil, že TJ Spartak
nechce dělat nic, co by přírodě uškodilo, ale stále jednat
s vedením Krnapu o takové variantě, která by byla nejšetrnější. Zároveň chce nabídnout pomoc při realizaci některých akcí na ochranu krkonošské přírody.
V 15 hodin začalo v zasedací místnosti mimořádné zasedání zastupitelstva. Také zastupitelé především hovořili
o rozvoji cestovního ruchu v Rokytnici, spolupráci s Krnapem. Ale i o problémech malých podnikatelů, nezaměstnanosti, vyřizování restitučních nároků nebo pomoci EU. Paní
asistentka Michalová všechny připomínky zapisovala, neboť
pan předseda slíbil, že udělá vše, co je v jeho silách, aby Rokytnici pomohl. Samozřejmě nemůže mávnout kouzelným
proutkem a je vše hotovo, ale přislíbil zprostředkovat jednání
zástupců města a TJ Spartak s příslušnými ministerstvy.
Co říci na závěr – především poděkovat panu předsedovi MUDr. Sobotkovi, že ze svého nabitého pracovního programu, který mu funkce předsedy Senátu přináší, věnoval
celý den problémům malého krkonošského města a bude
se jimi zabývat.
Dále starostovi Ing. Matyášovi, místostarostovi Kadavému a zástupcům TJ Spartak, kteří se během celého jednání
snažili otevřít všechny oblasti, které Rokytnici trápí.
Město mělo reprezentaci, za kterou se nemusíme stydět,
ba naopak.
Eva Martínková
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Živnostníci musí od července vydávat doklady o zaplacení
Podle novely zákona o živnostenském podnikání musí od 1. 7. 2005
všichni podnikatelé, kteří podnikají na
základě živnostenského oprávnění, vydat zákazníkovi doklad o prodeji zboží
nebo poskytnuté službě, a to pokud
přesahuje platba výši 50 Kč. Zákon
o živnostenském podnikání nerozlišuje, zda se jedná o doklad z elektronické
pokladny, či doklad vypsaný ručně.
Zákon o registračních pokladnách
povinnost vydávat doklady o zaplacení ještě upřesňuje. Od 1. 7. 2005 každý
daňový subjekt, který provozuje maloobchodní nebo hostinskou činnost
na základě živnostenského oprávnění
a který používá jakoukoli elektronickou
pokladnu, která tiskne pokladní blok,
má povinnost oznámit v každém pokladním místě svoji identiﬁkaci a umístit upozornění o tom, že je povinen za
provedenou platbu vystavit a předat
zákazníkovi potvrzení o platbě za maloobchodní prodej zboží nebo poskytnutí hostinské činnosti, přesáhne-li
platba 50 Kč. Potvrzením o platbě bude
doklad tištěný touto elektronickou pokladnou.
Zákazníkovi bude v každém pokladním místě viditelným způsobem oznámeno, že prodávající provozující maloobchodní nebo hostinskou činnost je
povinen mu vydat doklad o platbě. Zá-

kon o registračních pokladnách přímo
předepisuje text tohoto oznámení:
„Zákon o registračních pokladnách
ukládá prodávajícímu povinnost předat
o provedené platbě pokladní blok vystavený pokladnou tohoto pokladního
místa nebo očíslovaný paragon, popřípadě pokladní blok vystavený záložní
pokladnou, v případě její poruchy.“
Tyto povinnosti se nevztahují na ty
živnostníky, kteří provozují maloobchodní či hostinskou činnost a elektronickou pokladnu nepoužívají, nemusí
tuto pokladnu k 1. 7. 2005 pořizovat.
Nemusí mít v prodejním místě umístěno ani oznámení o povinnosti vydat
doklad o platbě. Tyto a další povinnosti
vyplývající ze zákona o registračních
pokladnách musí splnit nejpozději od
1. 1. 2007. Doklad o prodeji zboží či
služeb nad 50 Kč však musí prodávající vydat v souladu s novelou zákona
o živnostenském podnikání, byť by to
byl paragon vypsaný ručně.
Výrobci a dovozci pokladen
Od 1. 7. 2005 mohou výrobci nebo
dovozci, kteří mají v úmyslu na český
trh dodávat pokladny splňující funkční a technické podmínky, které zákon
o registračních pokladnách stanoví,
podat Ministerstvu ﬁnancí návrh na
certiﬁkaci určitého typu registrační po-

kladny s ﬁskální pamětí nebo na certiﬁkaci postupu, kterým bude funkční
registrační pokladna doplněna ﬁskální
pamětí. Na základě tohoto návrhu podaného do 31. 10. 2005 Ministerstvo
ﬁnancí rozhodne o certiﬁkaci typu pokladny nejpozději do 31. 12. 2005. Pokud tento návrh podá od 1. 11. 2005,
rozhodne Ministerstvo ﬁnancí o certiﬁkaci nejpozději tři měsíce od podání
návrhu. Stejné lhůty platí i pro správní
řízení při rozhodování o autorizaci servisního střediska.
Kontaktní místo
Kontaktním místem pro podání návrhu na certiﬁkaci určitého typu registrační poklady s ﬁskální pamětí nebo
na certiﬁkaci postupu, kterým bude
funkční registrační pokladna doplněna
ﬁskální pamětí je Ministerstvo ﬁnancí,
Ústřední ﬁnanční a daňové ředitelství,
Lazarská 7, Praha 1.
Dotazy k registračním pokladnám
je možné zasílat na e-mailovou adresu: registracni.pokladny@mfcr.cz
Ministerstvo ﬁnancí v nejbližší době
zveřejní seznam registračních pokladen, které budou vhodné pro připojení
ﬁskální paměti bez toho, aby bylo nutné pořizovat zcela novou registrační
pokladnu s ﬁskální pamětí.

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE – DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Situace s projednáváním nového Územního plánu obce Rokytnice nad Jizerou se nám stále komplikuje. V současné době je stav takový, že
projektant ﬁrma SAUL, s. r. o. Liberec zpracovává třetí etapu – KONCEPT. Původní termín předání této fáze pořizování k následnému projednání
dle stavebního zákona byl k 31. 5. 2005. Ovšem z důvodů koordinace návrhu urbanistické koncepce ÚPO s předběžným vymezením naturových
lokalit ve vztahu k posouzení ÚPO z hlediska vlivů na životní prostředí dle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů, se upravuje termín dokončení předmětného konceptu ÚPO Rokytnice nad Jizerou a předání k projednávání až
do 30. 9. 2005.
V této souvislosti je si třeba uvědomit, že náš ÚPO je speciﬁcký tím, že je zpracováván nejen v ochranném pásmu KRNAP, ale i ve všech jeho
třech zónách, kde jsou evropsky významné lokality ochrany přírody. Případné další informace Vám budou poskytnuty na stavebním úřadu.
Zároveň touto cestou žádáme celou řadu nedočkavých občanů, aby nekontaktovali zástupce projektanta a nezdržovali je tak v pokračujících
pracích na konceptu. Zdržujete tím tak ve svých záměrech nejen sebe, ale i ostatní.
Jaroslav Nechanický
zástupce vedoucí stavebníh úřadu

dřevěná se střechou z materiálu bitumen, celý objekt bude
natřen hnědou barvou, takže nebude v krajině působit rušivě.
V Horní Rokytnici, blízko konečné stanice lyžařského
vleku Sachrovka, zahájila Vaše ﬁrma výstavbu salaše.
O jak velký objekt se jedná, jak zasáhne do krajiny?
Občané se obávají obdoby kravína Horal, který do
krajiny příliš nezapadá.
–EM–

Odpovídá paní Jana Bémová, jednatelka
ﬁrmy Zemex, spol. s r. o.
Jedná se o stavbu pastevní salaše pro odchov jalovic
nebo krav bez tržní produkce mléka. Stavba bude celo-

Na tuto stavbu máme platné stavební povolení, k projektu
se kromě jiných vyjadřovala i Správa KRNAP a Odbor životního prostředí v Jilemnici a tyto orgány rovněž vydaly souhlasné stanovisko.
Stavba bude mít půdorys o rozměrech 18,65 x 60,5 m.
Ustájení zvířat bude volné, tak jak nařizují směrnice EU a na
hluboké podestýlce. Dno stavby bude jakási vana, ze které
díky hluboké podestýlce a nižší úrovni proti ostatnímu terénu nebude vytékat žádná močůvka ani jiné odpadní tekutiny.
Znečištěná podestýlka bude pravidelně odvážena na polní
hnojiště, která máme povolena Odborem životního prostředí v Jilemnici i Správou KRNAP.
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K našemu záměru i k obavám občanů bych ráda poznamenala toto:
Kravín Horal je stavba z 50. let minulého století, kdy se
pravděpodobně na architekturu objektů v krajině tolik nehledělo. Také je důvodem pravidelně se opakujících stížností
občanů na zápach, mouchy a různé další problémy, které
se sice snažíme minimalizovat, ale úplně zabránit jim bohužel nemůžeme. Lidé by si měli uvědomit, že nejdříve tu stál
kravín a teprve potom se stavěly domy v okolí.
Výstavba salaše je prvním krokem k tomu, aby živočišná výroba v Horní Rokytnici byla soustředěna na místo, kde
není bytová zástavba. Bohužel nám naše ﬁnanční možnosti
nedovolí postavit kravín za 30 nebo 40 milionů a tam, v jednom místě, soustředit všechen dobytek. Takže se snažíme
alespoň takto, postupně a v rámci našich možností, abychom naši živočišnou výrobu pomalu přesouvali jinam.

Napsali o nás…….
Přečetli jsme za vás
Kraj podpoří Český ráj
i Krkonoše

Radní Libereckého kraje chtějí ﬁnančně podpořit neziskové organizace zaměřené na propagaci cestovního
ruchu. Krkonoše - svazek měst a obcí
a Sdružení Český ráj mají získat shodně po 400 tisících korunách. Konečné
slovo v přiklepnutí dotace budou mít
krajští zastupitelé. „Finanční příspěvek je určen především na ﬁnancování
profesionálních zaměstnanců, kteří by
měli pro obě organizace pracovat. Až
na výjimky je dosud břemeno většiny
projektů na bedrech dobrovolníků,“
uvedla Linda Futerová, tisková mluvčí Libereckého kraje. Podle mluvčí si
kraj uvědomuje, že obě sdružení dělají mnoho práce pro propagaci regionů
doma i v zahraničí, a jejich činnost si
tak zasluhuje významnější podporu.
Jak podotkl Václav Hartman, jilemnický místostarosta, který je členem rady
organizace Krkonoše - svazek měst
a obcí, se stejnou žádostí o podporu
se svazek obrátil i na Královéhradecký
kraj. „Je to logické, svazek sdružuje
města a obce z celých Krkonoš, tedy
i z Královéhradeckého kraje,“ konstatoval Hartman. (Deník Jablonecka).

Poplatek za návštěvu
Krkonoš?

Vstup do nejvíce navštěvovaných
partií Krkonoš bude možná zpoplatněn. Záměr již před rokem předložilo
ministerstvo životního prostředí Správě
Krkonošského národního parku a požádalo o zpracování podkladů. Podle
ředitele Jiřího Nováka se vstupné za-

Dále bych chtěla poukázat ještě na tu skutečnost, že v rokytnických katastrech obhospodařujeme asi 520 hektarů
půdy, čímž se významně podílíme na údržbě krajiny v Rokytnici a okolí. A i to je přínosem pro turistický ruch v Rokytnici. Občané by si měli uvědomit, že kdybychom tuto činnost
neprovozovali, tak by zelené plochy, louky, stráně mohly být
zarostlé plevelem. Takže na údržbě krajiny se významně podílejí i pasoucí se stáda našeho skotu.
Občany Rokytnice bych chtěla uklidnit, aby se neobávali znečišťování životního prostředí ani toho, že se živočišná výroba „roztahuje“ do další lokality, naopak, snažíme se
postupně přemístit veškerý dobytek tam, kde nebydlí lidé
a kde veškeré projevy, provázející chov zvířat, nebudou nikomu na obtíž.
Jana Bémová
jednatelka společnosti
ZEMEX, spol. s r. o., 1. 8. 2005

tím objevuje v rovině úvah a vytvořená
studie je interním materiálem Správy.
„Umím si však představit, že by lidé
začali platit například jedno euro za
vstup do vytipovaných území v roce
2010. Vše záleží na zřizovateli, jak se k
tomu postaví,“ uvedl Novák. Zdůraznil,
že poplatky ze vstupného by nesloužily jako klasický rozpočet správy parku. S jejich využitím se každopádně
počítá opět v Krkonoších.“Peníze by
měly tvořit zvláštní fond, který by spravovala dozorčí regionální rada. V ní by
starostové krkonošských obcí odsouhlasili, na co se vybrané prostředky
každý rok využijí. Mohly by plynout
například do nadstandardních služeb
pro návštěvníky nebo na profesionalizaci činnosti Svazku měst a obcí Krkonoše. V ní totiž, stejně jako starostové,
vidím šanci, jak dostat do turisticky
exponované oblasti evropské peníze
na realizaci ﬁnančně náročných projektů,“ vyjádřil své představy ředitel.
Do Krkonoš každý rok přijíždí kolem pěti milionů lidí. Inkasovat vstupné
není v západních zemích žádnou novinkou. Například turisté v Alpách jsou
zvyklí, že za svou návštěvu horských
atraktivit zaplatí požadovanou částku
třeba v restauraci s účtem, ve kterém
je účel jasně deklarován. Za vstup na
území hor už vybírají například i u severních sousedů v Polsku s ročním
ziskem odpovídajícím zhruba dvaceti
milionům korun. (Hradecké noviny)

Tiskovina přibližuje
region v letním období

Zdařilý dokument vydal v těchto dnech Svazek měst a obcí Krkonoše za ﬁnanční pomoci Evropské
unie. Představuje nejvyšší české hory
z mnoha pohledů. Noviny s titulem Krkonošská sezóna jsou zdarma k dis– 10 –

pozici v informačních centrech. Vyšly
i v angličtině a polštině. Jejich součástí je velká přehledná mapa s trasami
Krkonošských turistických linek, cyklotras, měst a také zajímavých míst. Na
čtrnácti stranách čtenáři najdou další
informace z místopisu, dozvědí se
zajímavé údaje o lokalitách Krkonoš.
Poznají turistické přechody do Polska,
přečtou si, kam dojít pro radu, kudy
vedou lanové dráhy. Významným počinem je strana věnovaná zajímavým
místům u severních sousedů. Jsou
tu i recepty na tradiční jídla. Kyselo,
couračku, kubu, houbovec, medovec
nebo jidáše. „Snažíme se pomoct posílit v Krkonoších návštěvnost v letním
období,“ dodal manažer svazku Michal Vávra. (Krkonošské noviny)

Studenti dají turistům
dotazníky

Monitoring návštěvnosti má pomoct rozvoji cestovního ruchu v Krkonoších.
Zhruba patnáct set dotazníků rozdají studenti hotelové školy z Turnova
turistům v nejvyšších českých horách.
Svazek měst a obcí Krkonoše provede
letní monitoring návštěvnosti.
„Chceme zjistit, odkud lidé přijíždějí, na jak dlouho, co se jim u nás líbí,
jak jsou spokojeni se službami v regionu,“ uvedl některé z dotazů, které
jsou v materiálu zaneseny, pracovník
svazku Michal Vávra. Studenty si manažeři pro průzkum vybrali v rámci
brigád. S dotazníky budou chodit například v lokalitách pramene Labe, na
Vosecké boudě, ve Špindlerově Mlýně, ale také v podhorských městech,
jako je Trutnov či Hostinné. Metodiku
monitoringu získal svazek od agentury Czech Tourism. „Průzkum se poprvé odehraje v atraktivních lokalitách

po celé republice. Dosud dotazy směřovaly pouze na česká letiště,“ uvedl
Vávra. Na základě marketingového
průzkumu zpracuje agentura Czech
Tourism studii návštěvnosti. Má se stát
podkladem pro města, obce a soukromé subjekty z hlediska investic do
zlepšování úrovně služeb a další nabídky. Podobný monitoring se chystá
i na zimní měsíce.
Sčítání návštěvníků na vybraných
místech provádějí už několik let také
správci Krnap. Nejvíce zatíženými místy jsou vrcholové partie Zlaté návrší,
Labská bouda, Luční bouda a Sněžka. Prodloužené směny a klouzavou
pracovní dobu mají teď strážci. Jejich
pohyb v horách je proto namátkový.
„I když v létě nemáme tolik problémů
s chováním turistů z hlediska ochrany přírody, zdvojíme letos služby. Se
strážci se tak do terénu vydají například naši lesníci,“ předeslal ředitel
Správy KRNAP Jiří Novák. (Krkonošské noviny))

Chtějí víc přechodů
s Polskem

Královéhradecký kraj se snaží vyjednat nové přechody pro turisty na
hranici s Polskem. Ty totiž v hojnějším
počtu stále chybí. Objevují se už první pochyby, zda větší otevření hranice
nebrzdí nechuť celostátních reprezentací Česka a Polska.
Krajský úřad prosazuje, aby na
česko-polské hranici v Krkonoších,
Orlických horách i na Náchodsku přibyly hraniční přechody, které by mohli
využívat turisté, milovníci cyklistiky
i lyžaři. Stále například chybí hraniční
přechod na nejvyšším vrcholu republiky Sněžce a dalších místech. „Měli
jsme příslib, že by přechod pro turisty na Sněžce mohl být otevřen již letos v létě. Ale nyní se začínají hledat
umělé administrativní problémy, proč
to nejde,“ řekl náměstek hejtmana
Helmut Dohnálek. Tvrdí přitom, že
komplikace nepředstavuje nedostatek
peněz ani technické problémy. „Mám
pocit, že na česko-polské hranici
chybí nejvíce dobrá vůle zejména na
úrovni Prahy a Varšavy,“ uvedl.Podle
něj není možné čekat až na rozšíření schengenského prostoru o nové
země Evropské unie. „Chtěli bychom,
aby vznikly úseky takzvané zelené
hranice, kde by bylo možné překračovat hranice kdekoliv, a ne jenom na
jednom vyznačeném místě. To by se
týkalo cyklostezek i běžeckých tras,“
řekl Dohnálek.
V Královéhradeckém kraji funguje
kromě pěti silničních přechodů více
než desítka na turistických stezkách,
například u Luční boudy v Krkono-

ších či na Šerlichu v Orlických horách.
(Hradecké noviny)

Krkonoše nabízejí řadu
novinek

Letní návštěvníky čekají noviny Krkonošská sezona či turistické autobusy pro pěší i cyklisty.
Prázdniny jsou za dveřmi a za pár
dnů zaplaví Krkonoše tisíce domácích
i zahraničních turistů. I na letošní letní
sezonu připravili místní radnice, podnikatelé a správci Krkonošského národního parku pro návštěvníky řadu
novinek, které je mají pobavit a zpříjemnit jim pobyt v našich nejvyšších
horách.

Tipy na výlety v nových
turistických novinách

Orientaci v turistických zajímavostech Krkonoš návštěvníkům letos
poprvé usnadní noviny Krkonošská
sezona, které zájemci získají zdarma
ve všech informačních centrech od
Harrachova po Žacléř. „Noviny jsme
vydali v nákladu padesáti tisíc kusů,
takže by se mělo dostat na každého,
kdo o ně projeví zájem,“ uvedl pracovník Svazku krkonošských měst a obcí Michal Vávra.V novinách najdou
návštěvníci tipy na pěší i cyklistické
výlety, články o historii, osobnostech
a zajímavostech Krkonoš i mapu s barevně vyznačenými trasami turistických autobusů a cyklotras. „Noviny
jsou v české, anglické a polské verzi.
Do budoucna bychom je chtěli vydávat i na zimní sezonu. Začínáme však
létem, protože letní sezona potřebuje
mnohem větší podporu turistického
ruchu,“ dodal M.Vávra.

Cyklobusy dopraví turisty na
dlouhé sjezdy

Hlavní střediska v Krkonoších od
začátku června opět propojují turistické autobusy pro pěší i cyklisty, které
budou naše nejvyšší hory křižovat až
do konce září. V červnu a v září jezdí
krkonošské turistické autobusy pouze
o sobotách, o nedělích a o svátcích.
O letních prázdninách budou jezdit
každý den. Po hlavní trase mezi Pomezními Boudami a Harrachovem jezdí každé ráno a večer dva autobusy
proti sobě. Na hlavní spoje navazují
další pravidelné linky do Špindlerova
Mlýna, na Horní Mísečky a do Vysokého nad Jizerou. „Hlavní letošní změny
nastaly v okrajových částech páteřní
trasy mezi Harrachovem a Pomezními
Boudami. Ve Svobodě nad Úpou na ni
navazuje nový spoj do Trutnova a Žacléře. Z Harrachova zase turistické
autobusy poprvé zajíždějí do Kořenova, kde navazují na vlaky z Tanvaldu,“
– 11 –

informovala koordinátorka projektu krkonošských autobusových linek Mirka
Chaloupská. Speciální autobusové
linky umožní návštěvníkům Krkonoš
naplno využít největší novinku letošní
letní sezony - dlouhé sjezdy vhodné
i pro méně zdatné cyklisty a rodiny
s dětmi. Turisté, kteří nechtějí na kolech šlapat obtížná a strmá stoupání,
se mohou na vrcholky kopců nechat
vyvézt a pak se z nich jen spustit dolů
do údolí. Pro vyznavače cyklistiky je
připraveno celkem devět horských
tras v délkách od dvanácti do třiceti kilometrů. Do všech výchozích bodů se
lidé snadno dostanou lanovkami nebo
turistickými autobusy. Skládačky s jednoduchými mapkami sjezdů seženou
zdarma v krkonošských informačních
střediscích. (Mladá fronta DNES)

Přírodní zajímavosti
Krkonoš – III. díl
Historická expozice na
Pomezních Boudách
V infocentru Malá Úpa navštivte expozici mapující historii obce. Součástí
sbírky je motor BMW a další části letadla Junkers 52, které havarovalo
v noci 23. února 1945 na Sněžce.Ve
sněhové vánici, při větru o rychlosti přes 110 km/hod., pilot narazil do
Obřího hřebene v masivu Sněžky. Maloúpským se až v roce 1998 podařilo
zbytky letadla posbírat a pomocí vrtulníku přenést do přístupných míst. Výstava přibližuje zajímavá data z historie obce a okolí v časové ose výtvarně
zpracované Zdeňkem Petirou. Kromě
dobových fotograﬁí, panelů s českým,
německým a polským textem, nechybí ani řada trojrozměrných předmětů.
Upoutají rohačky R. Sagassera, který
na nich ještě v roce 1970 přibližoval
dřevo ze Lvího dolu. Nechal je vyrobit
v truhlářské dílně u někdejšího starosty K. Sagassera. Exponáty věnovali
nebo dlouhodobě zapůjčili starousedlíci, Krkonošské muzeum ve Vrchlabí
a Galerie Veselý výlet.
Na vrcholu Sněžky byl každý,
v podzemí čeká dobrodružství
Od středověku pronikali do Krkonoš hledači drahých kamenů a v jejich
těsném sledu horníci. Jen pomalu vydávalo podzemí své poklady za cenu
tvrdé dřiny, strádání i lidských životů.
Právě v divočině Obřího dolu vznikaly pověsti o Krakonošovi. V nitru hory
spatříte „ukryté poklady“ a překvapí
vás, jak velké prostory po těžbě železa, arzenu a mědi horníci zanechali.
Vstup do důlního díla je u bývalé
boudy Kovárna v Obřím dole. Z centra
Pece p/Sněžkou asi půldruhé hodiny.
Na sestup do podzemí doporučujeme

pevnou obuv, teplejší oblečení (teplota
tu je zhruba 7°C a 100% vlhkost) a věk
nad 12 let. Podzemní štola 250 metrů dlouhá má místy nízký proﬁl, příkrá
schodiště a pohledy do hloubky. Plášť,
přílba, čelové svítidlo, doprovod a výklad průvodce jsou zajištěny. Vloni byl
zahájen zkušební provoz. Podrobnosti
a další informace získáte v infostředisku Veselý výlet v Peci p/Sněžkou, tamtéž koupíte vstupenky.
Panoramatický výhled z rozhledny na Černé hoře
Pokud vyjedete kabinou lanové
dráhy z Janských Lázní na vrchol Černé hory, můžete po sto šesti schodech
vystoupat na ochoz rozhledny stojící
nedaleko konečné stanice lanovky.
Při dobrém počasí uvidíte nejen panorama Krkonoš, ale i turisty na vrcholu Sněžky. Postavy nelze zahlédnout
pouhým okem, ale jsou tam dva silné
dalekohledy. Z vyhlídkové plošiny je
vidět na všechny strany - Jeseníky,
Orlické hory, Českomoravská vrchovina, dominanty Českého ráje i krajina

v sousedním Polsku. Ocelová konstrukce rozhledny, která vznikla úpravou nevyužité předposlední podpěry
staré lanové dráhy, se tyčí do výšky
pětadvaceti metrů. Vyhlídkový ochoz
je čtyři metry pod vrcholem a lze na
něj bez problémů vystoupat i v lyžařských botách. Na věži je zařízení pro
přenos signálu mobilních telefonů
a panoramatická kamera, která každé
ráno informuje televizní diváky. Rozhledna na Černé hoře je přístupná po
celý rok. Od jejího otevření v r. 1998 ji
navštívily desítky tisíc lidí.
Vstupné je 10 Kč,
děti do šesti let zdarma.
Klíče od hradu jsou k „mání“
Vycházková trasa Aichelburg prochází Horním Maršovem, Temným
Dolem, po obnovených chodníčcích
stoupá úbočím Světlé hory k horské
farmě Sosna na Valšovkách a novým
prodloužením končí v historickém
centru Velké Úpy. Cestou poznáte
významné památky opatřené textem.
Půldenní výlet můžete zpestřit ná-

vštěvou obnoveného lesního hrádku
Aichelburg, který stojí na skále vysoko
nad řekou Úpou. Hradní společnost
Aichelburg, která trasu provozuje,
umožní vypůjčit v galerii Veselý výlet
v Temném Dole klíče od hradní síně.
Podíváte se z kamenné věže do údolí
a poznáte příběh hraběte Bertholda
a jeho manželky Theodory. Součástí
vycházkové trasy Aichelburg je Křížová cesta stoupající po modré značce
od silnice v Temném Dole k osadě
Stará Hora a dál ke stejnojmennému
vrchu. Byla zřízena místními věřícími
v roce 1854 na cestě kolem kaple sv.
Anny, kterou u své chalupy postavil
v roce 1752 Johann Bensch. Cesta
končí u studánky, která má podle pověsti léčivé účinky. Všechny části Křížové cesty jsou restaurovány. Trasu
doporučujeme hlavně romantikům,
které potěší „obyčejné“ věci, bez zástupu lidí, hezký les, horské chalupy
a výhledy na krkonošskou krajinu.
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Tipy na výlet
Bobové dráhy Špindlerův
Mlýn a Harrachov

• Jízdu si užijí všechny věkové
skupiny.
• Krkonošské bobové dráhy - důvod
k atraktivnímu výletu do Špindlu
a Harrachova.
• Krkonošské bobové dráhy – zážitek
pro děti na celé prázdniny,
• Špindlerovská bobovka patří podle
výrobce mezi tři najatraktivnější projekty tohoto druhu na světě.
• Tělesně postižené, kteří zvládnou
jízdu, vozí společnost První bobová
zdarma.
• Od 16.07.2005 prodloužen provoz
zahajovaný denně v 10.00 hod.
o noční jízdy do 22.00 hod.
Pro všechny, kterým právě začala
dovolená, máme dobrý tip na výlet.
Těm, kteří tráví svou dovolenou v Krkonoších, se nabízí aktivní a atraktivní
využití času. Krkonošské bobové dráhy jsou i vyhledávaným cílem cyklistických nebo motorkářských výletů.
Všem, kdo navštíví dvě významná
krkonošská horská centra Špindlerův
Mlýn a Harrachov, se nabízí kromě
krásných výšlapů i dva atraktivní projekty bobových drah. Jsou dostupné široké veřejnosti. Na jedno nebo
dvoumístných bobech mohou jezdit
bez problémů všechny věkové gene-

race, děti od osmi let samostatně, do
osmi let v doprovodu rodičů.
Špindlerovská bobovka byla postavena v r. 1997 jako první projekt tohoto
druhu v ČR a patří podle výrobce mezi
tři najatraktivnější projekty tohoto druhu na světě. Včetně dopravního zařízení má délku 1.400 m, a jezdec si užije
22 zatáček a tři tunely. Harrachovská
bobovka je zbrusu nová, letos bude
mít 15.07. své první výročí. Je o něco
kratší, má délku 1.000 m, disponuje
16 zatáčkami, dvěma nadjezdy a dvěma podjezdy. Její trasa je atraktivně
vedena lesem. Jako první v ČR disponuje vyhříváním umožňujícím kvalitnější provoz po dešti (rychlé vysušení
dráhy) nebo v zimě při sněžení. Dráhy
jsou z nerez oceli a kolečkové vozíky
(boby) zde mohou dosahovat rychlostí až kolem 50 – 55 km v hod.
Bezprostředně u bobových drah
je možné zaparkovat. Každý jezdec
je při jízdě vyfocen a má-li pár korunek navíc, může si po jízdě odnést
své adrenalinové foto v krásných
deskách. Návštěvníkům je k dispozici
i kvalitní občerstvení vč. grilovaných
uzenin, posezení na terasách u bobových drah a samozřejmostí je moderní
sociální zařízení.

Podrobné informace na
www.bobovka.cz
nebo na 499 433 430, 602 389 534
– 12 –

Liberecký kraj zpřístupnil
od úterý 12. 7. veřejnosti
po dobu prázdnin ve svém
sídle vyhlídkovou terasu
Vyhlídkovou terasu v 17. poschodí
zpřístupnil veřejnosti ve svém sídle
v budově čp. 642 v ulici U Jezu Liberecký kraj. Veřejnost tak bude moci
využít jedinečnou šanci porozhlédnout se po okolí z nejvyšší výškové
budovy v kraji.
Vyhlídková terasa je v provozu každý všední den od 9:00 do 16:00 hodin
a cirka půlhodinové prohlídky vedené
proškoleným průvodcem s možností
odborného výkladu probíhají po skupinách v každou celou hodinu v době
od 9:00 do 15:00 hodin s výjimkou
12. hodiny. Na terasu budou zájemci
přepraveni výtahem a budou se na ní
pohybovat ve vymezeném prostoru.
Čas návštěvy je pak nezbytné si předem na KÚ rezervovat buď telefonem
na čísle 485226111 nebo e-mailem na
adrese kc@kraj-lbc (v tomto případě je
nutno vyčkat na zpětnou odpověď oddělení kontaktního centra Libereckého
kraje). „Přijďte se podívat, ten pohled
opravdu stojí za to,“ zve návštěvníky na vyhlídku do 17. patra hejtman
Petr Skokan, který právě na vyhlídku
doprovázel již nejednu významnou
návštěvu Libereckého kraje. Jednou
z posledních byl například prezident
ČR Václav Klaus.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Rokytnice
nad Jizerou zasahovala v I. pololetí 2005 v 9 případech. Pro
Vaši informaci uvádíme stručný přehled:

Datum:

Událost:

1.

4.3.2005

Požár-záloha na
základně

2.

18.3.2005

Únik nafty

3.

5.4.2005

Technický zásah
havárie objektu

Závodilo se ve dvou disciplínách: štafetě 4x100m s překážkami a v požárním útoku.
Jako jediní jsme nasadili smíšené družstvo, které bylo

Celkovévýsledky:

Místo:
Buřany

MUŽI:

Huťský potok

Pořadí

Družstvo

Požární útok

Rokytno

1.

Vilémov„A“

00:34,97

2.

Vysoké n. J.„A“

00:38,29

4.

15.4.2005

Požár louky a křoví

Františkov

3.

Vilémov„B“

00:39,35

5.

5.5.2005

Planý poplach

Sklenařice

4.

Rokyntice n. J.

00:39,73

6.

9.5.2005

Technická pomoc
padlé stromy přes silnici

Františkov

5.

Harrachov

00:41,54

7.

11.5.2005

Prověřovací cvičení
SINGING ROCK

6.

Jablonec n. J.

00:44,43

7.

Tříč

00:48,15

8.

Vysoké n. J. B

00:57,99

9.

Paseky n. J.

00:59,88

Poniklá

8.

30.5.2005

Prověřovací cvičení
ROTEXTILE

Rokytnice n. J.

9.

29.6.2005

Technická pomoc
otevření bytu

Rokytnice n. J.

ŽENY:
Pořadí

Kulturní akce:
Jako již tradičně náš sbor uspořádal v první polovině
roku řadu akcí pro spoluobčany. V únoru jsme začali „Pašeráckou zábavou“ a „Hasičským bálem“, v březnu jsme
pořádali „Pyžamový ples“ a duben byl ukončen „Pálením
čarodějnic“. 5. června náš sbor zajišťoval občerstvení na
Dětském dnu.
Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem, kteří
nám s organizací těchto akcí pomáhají a všem, kteří přispívají do tomboly na hasičský ples.
Děkujeme také všem, kteří přispěli jakoukoli ﬁnanční
částkou při roznosu pozvánek. Z těchto prostředků byly
zakoupeny soutěžní stejnokroje pro mladé hasiče..
Sportovní akce:
Tento rok náš sbor pořádal Okrskovou soutěž v požárním sportu, která se konala 4. června na parkovišti pod
Studenovem. Kvůli organizaci celé soutěže jsme přihlásili
pouze jedno družstvo mužů a jedno družstvo žen. Celkem
se zúčastnilo 9 mužských a 3 ženská družstva. Počasí nám
nepřálo, tak byl z bezpečnostních důvodů zrušen běh na
100m s překážkami. Závodilo se pouze v požárním útoku,
přičemž každé družstvo mělo 2 pokusy.
18. června se v Roztokách u Jilemnice konal pokus
o překonání světového rekordu v dálkové dopravě vody.
Zúčastnit se mohla družstva pouze s historickými hasičskými stříkačkami, které byly vyrobeny do roku 1925. V minulých letech jsme si na tuto a podobné akce museli půjčovat
stříkačky od okolních sborů. Letos poprvé jsme se mohli
zapojit s naší renovovanou rokytnickou stříkačkou z roku
1905. Společnými silami zúčastněných družstev byl překonán rekord z roku 2002 (4.468m). Voda byla přepravena na
vzdálenost necelých 6.200 m.
Poslední červnový víkend jsme strávili v Rokytnici nad
Rokytnou při reprezentaci našeho města na Setkání Rokytnic. V minulých letech zápolila mezi sebou pouze fotbalová
mužstva. Letošní ročník byl rozšířen i o soutěž hasičských
družstev v požárním sportu.

Družstvo

Požárníútok

1.

Vysoké n. J.

0:47,35

2.

Paseky n. J.

0:48,32

3.

Rokytnice n. J.

0:55,10

ženskou polovičkou sice oslabeno, ale o to více jsme sklidili obdiv nejen u pořadatelů. Umístili jsme se o pouhou
půl vteřiny na čtvrtém místě. Místní sbor pro nás zorganizoval zájezd do Hasičského muzea v Heralticích. Setkání
mezi hasiči se nám moc líbilo, seznámili jsme se s mnoha
skvělými lidmi, se kterými jsme si mohli vyměnit spoustu
zkušeností.

Kroužek Mladých hasičů:
Mladí hasiči se 21. května zúčastnili jarního kola celorepublikové hry Plamen v Koštálově. Celkem soutěžilo
12 mladších a 22 starších družstev. Naši mladí hasiči startovali pouze v kategorii starších, kde obsadili 20. místo.
Jako v minulých letech se kroužek MH zapojil do literární a výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Děti
namalovaly krásné obrázky, které námětem následovaly jeden za druhým, doplnily je textem a sestavily z nich kreslenou knihu. Hodnocen byl ale každý obrázek zvlášť. V rámci
okresu se opět naše děti umístily ve svých věkových kategoriích na krásných místech:
3. místo - Jakub Vodseďálek . . . . . (I. kategorie)
3. místo - Lucie Kopasová . . . . . . . (II. kategorie)
1. místo - Petr Salač . . . . . . . . . . . . (IV. kategorie)
Výkres Petra Salače zabodoval i v konkurenci výtvarných prací z celého kraje, kde obsadil nádherné 3. místo.
Děti obdržely od OSH ČMS věcné ceny a diplomy, které jim
byly ve škole oﬁciálně předány.
Za výbor SDH
Lenka Absolonová, DiS.
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Požární činnost a sport v SDH Vilémov – sezóna 2005
Vážení občané,
přestože je všeobecně známo, že dobrovolní hasiči
pracují se zastaralou požární technikou a stále se potýkají
s nedostatkem ﬁnančních prostředků, lze i v těchto podmínkách při nezměrném úsilí a obětavosti dosáhnout pozoruhodných výsledků. V naší malé obci se systematicky
výchově a požárnímu sportu věnuje několik zapálených
jedinců, z nich hlavní dík patří dvojici: Arnold Pfeifer – Pavel
Štěpánek. Dovolte, abych Vás velmi stručně seznámil s dosaženými výsledky za rok 2005.
V celoroční soutěži mladých hasičů „PLAMEN“ v kategorii starších žáků vybojovalo družstvo SDH Vilémov v okresním kole 3. místo z 22 soutěžících kolektivů. To je nejlepší
umístění v posledních deseti letech.

V kategorii mužů se stalo již určitou tradicí, že v okrskové
soutěži vítězí Vilémov, a nejinak tomu bylo i letos, kdy soutěž proběhla v Rokytnici. Pevně věřím, že družstvo mužů
bude náš okrsek úspěšně reprezentovat v okresní soutěži
mužů v Turnově. Dosažené výsledky z posledních dvou let
(4.místo) mě v tomto přesvědčení ještě utvrzují.
V činnosti každého sboru se střídají období úspěšná
s méně úspěšnými, zdravá soutěžní rivalita sice není na
škodu, ale nejdůležitější je vzájemná pomoc se sousedními
sbory a s představiteli města. Těm všem patří poděkování
za podporu naší činnosti.
Čtenářům těchto řádků přeji pevné zdraví a mnoho
osobních úspěchů.
Ing. Jindřich Kobr
starosta SDH Vilémov

Velmi dobře si vedlo i družstvo dorostenců – v okresním
kole si zajistilo 2.místem postup do krajské soutěže, kde
vybojovalo 3.místo.

Základní škola informuje:

Ohlédnutí za školním rokem 2004/2005
v Mateřské škole
Horní Rokytnice nad Jizerou

Vážení rodiče a čtenáři,
předkládám Vám základní informace o organizaci nového školního roku.

Školní rok 2005/2006 bude zahájen
ve čtvrtek 1. září 2005:
-

na ZŠ v Dolní Rokytnici v 08.00 hodin
na ZŠ v Horní Rokytnici v 09.00 hodin

Podzimní prázdniny:
Vánoční prázdniny:
Pololetní prázdniny:
Jarní prázdniny:
Velikonoční prázdniny:

26. 10. 2005
23. 12. 2005
03. 02. 2006
27. 02. 2006
13. 04. 2006

– 27. 10. 2005
– 02. 01. 2006
– 05. 03. 2006
– 14. 04. 2006

Pro Vaši případnou potřebu ještě uvádím
telefonické a e-mailové kontakty:
Základní škola, Dolní Rokytnice 172
Vedení školy: Mgr. Miroslav Bouda – ředitel
Mgr. Jaroslav Bulušek – zástupce řed.
Tel.: 481 522 764,
Tel.: 481 522 434 (fax i záznamník),
Tel.: 731 525 435
m.bouda@worldonline.cz
Školní jídelna: Alžběta Herberová
481 522 936 (záznamník)
Základní škola, Horní Rokytnice 506
Vedení školy: Mgr. Jaroslava Šanková – zástupkyně
Tel.: 481 522 358
Tel.: 732 670 050
horzsrokytnice@tiscali.cz
Školní jídelna: Ivana Kobrová
Tel.: 481 522 358
Tel.: 732 670 050
Mgr. MiroslavBouda
ředitel školy

V tomto školním roce byly naší mateřské škole nabídnuty dva zájmové kroužky z nabídky Domu dětí a mládeže, a to angličtina pro začátečníky a country tanečky, které
naše děti rády navštěvovaly. Dále je u nás zajištěna logopedická péče.
Tento školní rok jsme zahájili pěším výletem po okolí naší
školy. Ke konci září jsme zorganizovali závody, které jsme
pojali pouťově. Vznikl tak 1.ročník běhu o pouťový koláč,
ve kterém si děti změřily své síly v přespolním běhu. Dále
se děti zúčastnily výtvarné soutěže Domu dětí a mládeže
na téma „Olympijské hry“. Konec kalendářního roku patřil
tradičně návštěvě z pekla. Přišli mezi nás Mikuláš, andílek
a čertík, kteří nám přinesli milé dárečky. Dále jsme spolu
s dětmi připravovali dárečky a přáníčka, které děti předaly na vánoční besídce svým rodičům. V lednu byl zařazen
týdenní lyžařský kurz v lyžařském areálu „Modrá Hvězda“.
Zima nám však přináší i jiné radovánky, jako například jízdu
na ježdících. I v této disciplině jsme uspořádali závody na
svahu u školky.
V jarních měsících jsme zahájili plavecký výcvik, během
kterého děti absolvovaly 10 lekcí v jilemnickém bazéně,
a to každé pondělí. Tyto měsíce nám nabízejí výlety, delší
vycházky po okolí a poznávání krás našeho kraje. Mezi velmi pěkné zážitky patřila návštěva ovčína v Pasekách nad
Jizerou, místního muzea a kostela. Malé děti se vypravily
směrem k Jablonci nad Jizerou a poznávaly okolí řeky Jizery. V květnu jsme byli v libereckém Babylonu a zpáteční
cestu jsme si zpestřili jízdou vláčkem do Kořenova.
Zúčastnili jsme se druhé výtvarné soutěže Domu dětí
a mládeže na téma „Krkonoše očima dětí“. Při prohlídce
výstavy byla pro děti velkou odměnou návštěva samotného Krakonoše. Svátek matek je pro nás svátkem, při kterém děti vyrábí dárečky a oslavujeme jej vystoupením pro
maminky, babičky, tety. Během celého školního roku jsme
navštívili mnoho divadelních představení v Rokytnici nad
Jizerou, Jablonci nad Jizerou a Vysokém nad Jizerou.
Letos jsme zařadili výlet do ZOO ve Dvoře Králové, který
se moc vydařil. Den dětí jsme oslavili karnevalem a návštěvou cukrárny. Jako každý rok, tak i letos, jsme se loučili
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s předškoláčky maturitou, při které děti plnily úkoly, se kterými se seznamovaly během celého školního roku. Oblíbenou akcí se stalo spaní předškoláčků ve školce. Děti zůstávají ve školce a odpoledne je vyplněno hraním, koupáním
a opékáním buřtů. Po setmění děti plnily bobříka odvahy.
Pak se už jen osprchovat, vyčistit zuby a hurá do spacáků.
Pohádka na dobrou noc všem dětem zavřela očka.
Poslední den jsme dětem popřáli hezké prázdniny a těšíme se na nový školní rok.

Prodám palandu
Cena dohodou. Tel.: 605 458 990
Prodám větší káru
na ruční přepravu. Cena dle dohody.
K doptání na telefonním čísle 481 523 740.

Kolektiv učitelek MŠ Horní

Recepty
Celerový salát
V osmisměrce je skryto 26 křestních jmen, která slaví svůj svátek v září a říjnu.
Po jejich vyškrtání vám zůstane 23 políček, která, po jejich vypsání, vám dají
tajenku. Tajenkou je jedna významná budova, jíž ve městě máme.
– AV –

(výborné pohoštění pro 6-8 osob)

1 větší sklenice scezeného steril.
strouhaného celeru,
1 konzerva steril. kukuřice,
3 loupaná na kostičky nakrájená
jablka,
250 gramů na kostičky nakrájeného
sýra – eidam,
250 gramů na nudličky nakrájené
uzeniny (šunka, šunkový salám),
5 vařených vajec,
1 na kolečka nakrájený pórek,
1 scezený ananasový kompot
(kostky), majonéza Helmans (větší
sklenice).
Vrstvy: celer, kukuřice, jablka, sýr,
uzenina, vejce, ananas, pórek, majonéza. Dát na 12 hodin uležet do ledničky a teprve potom zamíchat.
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Tvarohový koláč s želé
2,5 sklenice polohrubé mouky,
1 sklenice cukru krupice,
1 sklenice oleje,
1 sklenice vlažné vody,
3 celá vejce, 2 lžíce kakaa,
1 prášek do pečiva.
Upečeme na vymazaném a vysypaném plechu a necháme vychladnout.
Navrch – 2 tvarohy, 1 Hera, vanilkový cukr, 200 gramů cukru, 4 lžíce
rumu. Natřeme na vychladlý koláč
a zalijeme želé – 1 pomerančový
džus, 1vanilkový puding, vanilkový
cukr.
Množství je na velký plech.
– EM –
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Pravda o grilování
Grilování je jediný druh vaření, jakého je opravdový muž schopen. Když
muž prohlásí, že bude grilovat, následuje tento řetěz reakcí.
1. Žena jde do obchodu a nakoupí všechno potřebné.
2. Žena udělá salát, zeleninu a desert.
3. Žena připraví maso, dá na tácek zároveň s potřebným náčiním, omáčkami a pak to přinese manželovi, který mezitím okukuje kolem grilu
s pivem v ruce.
4. Muž naklade maso na gril.
5. Žena jde dovnitř, připraví talíře a příbory.
6. Žena vyjde ven a řekne manželovi, že maso se pálí. On ji poděkuje
a požádá, aby mu přinesla další pivo.
7. Muž vyndá maso z grilu a podá to ženě.
8. Žena dá jídlo na talíře a přinese ke stolu.
9. Po jídle žena uklidí stůl a umyje nádobí.
10. Všichni pějí chválu na mužovo vaření a děkují mu za jeho snahu.
11. Muž se zeptá ženy, jak se jí líbil její „den bez vaření“, a když uvidí její
naštvanou reakci, usoudí, že nic neudělá ženskou šťastnou.
– AV –
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Roláda s houbami
0,5 kg sekané, 3 vajíčka, 3 rohlíky, šlehačka, sůl, pepř, majoránka, hl. mouka – to vše zpracovat.
Čtverec igelitu potřeme olejem, rozprostřeme sekanou, potřeme hořčicí,
poklademe kolečky salámu nebo anglické slaniny a naplníme nádivkou,
kterou tvoří houbová smaženice a hrášek. Pečeme a občas potíráme, aby
roláda nepraskla.
– AV–

Jablonec nad Jizerou

Navštivte:

neděle 28. srpna 2005 ve 14.00 hodin
10. KRAKONOŠŮV FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
Uvidíte a uslyšíte orchestry dechových hudeb Podzivičinka, Broďanka, Hudební
soubor ZUŠ Železný Brod, Krkonošskou dechovku a samozřejmě půvabné mažoretky. Vstupné 50,- Kč

Radniční věž s unikátními
opakovacími hodinami
v Jilemnici

sobota 3. 9. 2005 ve 20.00 hodin
Country večer se skupinou NABOSO v hotelu Prajsko
sobota 17. 9. 2005
OTTJ Sokol Jablonec nad Jizerou pořádá:
XXVI. ročník tradičního dálkového pochodu KAM NEDOŠEL VELBLOUD.
Pěší trasy: 12, 20,30, 40 a 50 km. Cyklotrasy: 20, 35, 75 km. Prezentace účastníků
v Kulturním domě v Jablonci nad Jizerou. Informace na tel. 481 591 345.

Vysoké nad Jizerou
15. – 22. října 2005
XXXVI. ročník Národní přehlídky venkovských divadelních souborů
KRAKONOŠŮV DIVADELNÍ PODZIM
Program prozatím nebyl stanoven.
Bližší informace na www.vysokenadjizerou.cz

Paseky nad Jizerou
12. – 14. 8. 2005
PASECKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI
Bližší informace na www.paseky.cz

Semily:

• V letních měsících si můžete prohlédnout unikátní opakovací hodiny
v radniční věži v Jilemnici.
• Každý týden vypisujeme časy prohlídek v Informačním centru na jilemnickém náměstí, v denním tisku
a na internetu:
www.MestoJilemnice.cz.
• Během týdne Krakonošových letních podvečerů budou prohlídky
vypsány v každý všední den.
• Bližší
informace
obdržíte
v Informačním centru
v Jilemnici
na náměstí,
které bude
zároveň
výchozím
bodem Vaší
prohlídky
radniční
věže.
• Vstupné:
Kč 10,Doučím matematiku a fyziku,
event. připravím
na přijímací zkoušky
na střední školu.

sobota 10. 9. 2005
SEMILSKÝ PECEN
Slavnost klasů, brambor, hroznů a chmelových šišek.

Jilemnice:
pátek 12. 8. 2005, 19.30 hod
(kostel sv. Vavřince Jilemnice)
TRADIČNÍ SVATOVAVŘINECKÝ KONCERT
Vystoupí trubači Pražského hradu a jejich hosté. Tento skvělý soubor zde s velkým úspěchem vystoupil již v roce 2000. Jeho opětovným pozváním plníme
přání nemalého množství těch, kteří si jedinečné umění trubačů chtějí vychutnat
znovu, i těch, kteří se minulého koncertu z nejrůznějších důvodů nemohli zúčastnit.
sobota – neděle 13. – 14. 8. 2005
VAVŘINECKÁ POUŤ
Tradiční společenská akce s různými pouťovými atrakcemi a výstavou drobného
zvířectva a exotů, která se koná v chovatelském areálu u zámeckého parku.
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Jaroslav Kobr
Dolní Rokytnice 67,
Rokytnice nad Jizerou
Tel.: 481 523 506
Mob.: 723 692 724
••••••••••••••••••••••••••
Prodám dřevěnou budku
o rozměrech
176 × 220 × 200 cm,
cena dle dohody.
K doptání na
telefonním čísle
481 523 740.
••••••••••••••••••••••••••
Prodám privátní garáž
v Rokytnici nad Jizerou
v části Horní Kout.
Podlahová plocha 28 m2.
Volejte majiteli na
mobil: 602 344 598
nebo tel.: 317 777 367.
••••••••••••••••••••••••••

Poudačka

Městské KINO
Jablonec nad Jizerou

Nažer se!

SRPEN2005

Enu, stanou se někdy pády. Třá mýmu tátoj! To sme eště vostávali ve
starym baráku a skoro každej den se u nás votočil Haryk z Pily. Psiště velešikouný. Vodeuřelo si venku i u kuchyně, zblajzlo co dostalo a šlo po svym.
Jennou taky! Máma zrouna ukutovala ňáký maso a dala ho v pekáčku do
vodeuřený trouby. Verzly panty v síni a hned na to bral někdo za kliku u sennice. Psiště! Šmarjá maso! Táta řval: „Mámo, fofer! Skovej ho nebo nám to
sežere!“ A ve dveřích stál strejček Frantik, kerej přišel na pobyti.
Dyž už sme to jennou nakousli, prubujme pro nnešek vostať u jilla, tý
many nebeský.
Mařce Kudernatý sello něco na persa. Ňáká daremná nekalotina nekalá.
Kuckala, cherchlala, škrábalo ní v kerku a nemohla se toho za živýho boha
zbejť. Aby tak suška! Prubovala horskou meducínu. Párkrát si přemázla
„dyndy“ petrolkou, vyklůtla liter svařenýho bzinčí.... Kde nic, tu nic! Zbejvalo
poslenní, prubovať psouský sállo. Dyž nepomuže, bude musiť za dochtorem. Houpla na podsíň a zvizitýrovala hernky v jarmárce. E, tu ho máme.
Postavila hernyček v kuchyni na stůl. Nejdřiu musí do chlíva, vobstarať
dobytek. Krávu a dje kozišťata. Byl to vosud a mělo to tak bejť, že nemlich
tou dobou se tam nachomejt starej Peter Hajskej. Šámal ke konzumu, no
a dyž má cestu polle, co by se na skok nestavil? Musej se třeci dojennať
s Franckem Kudernatym kdy houpnou na koháty, co vonen tejden na Rezku
v hájouně vydražili. Pro Kudernatý byl Peter terno, vobstoj chlap. Dyby bylo
potřá, sám by v náruči kamsi popodal stodolu. Ale co se do něj vešlo, to se
do něj vešlo. Sežral kdeco a furt mu v ranci kručelo hlady. Inu, nebyl to žánnej vysírka co je přecpanej po talíři vodouky a jennom krušničku.
Perní, co mu ve sennici bernklo do vočí, byl hernyček pelnej sálla. Hned
se v něm začal práť honnej čloujek s nekalym. Sežrať, nesežrať? Nepokradeš! Hřímal Pámbu. Vošmakuj. Poňoukal z koutku duše čert. Nikde, nikdo.
Hajskej přešláp z jenný hnáty na druhou a dušička mu zčernala. Škverk po
hernyčku. A tejdě se hochu tumluj! Do budky a zadem po náspi, jen honem
zčerstva pryč. Blesk by byl velle něj jen ubohej pomalej chromajzel. Hop
a skok..., prolít bzinčim. Pic mouchu do kucmochu! Vlít jak vlaštoučička do
vodkrytý senkrouny. To měl z toho vohlížení a strachu, zdali ho někdo nepetrachtoval. Při tý smůle měl eště přepraseckou kliku. Bylo potřá pohnojiť
louku a Francek Kudernatej už vonen tejden vyvez každej den nakvečerou
pár korčáku hnojnice. Dyby byla žumpa pelná mohli Hajskýmu třá taky zazvoniť umíráčkem. Pruboval poskočiť. Kam se kasal! Musil by bejť ptáčkem
aby se dostal ven. Ale v tom pádě by musil miť taky suchý křillička a vo tom
nemohla bejť v sakulencký smrallavý díře žánná řeč. Ach jo, dyby tak bylo
nebejť.
„Třeci mě daremně nemate rozum,“ poudá si Mařka, „někdo tu řve vo
pomoc.“ Vylítla z billema v ruce pod dum a dyž zblejskla, co se šustlo, kerve
by se v ní nedořezal. Čert vzal dědka, ale von ten trulant furt deržel v chňáře
nad houninkama jeji hernyček. „Nažer se!“ hodila po něm perdelej a byla
ta tam.
Všechno na sjetě jennou doherká ke svýmu konci. Dyž z nadstodoly přičábroval ke domu Francek, dali Kudernatý hlavy dohromady. Třeci se pro
hernyček sálla nedopustěj smertelných říchu. Usternuli se a podali tomu
kradáčoj žebřiček. Usušiť se ale u nich nemoh, ať se se smrallánem trestaj
doma.
Miroslav Jon

sobota 6. 8. v 19. 45h., neděle 7. 8. v 19. 45h.

LETEC

Širokoúhlý životopisný velkoﬁlm USA/SRN (170min.). Leonardo Di Caprio v roli slavného letce, režiséra a dobrodruha
Howarda Hughese. Vstupné 60,- Kč, přístupný (15).

středa 10. 8. v 19. 45h.

TLUMOČNICE

Širokoúhlý thriller SRN/USA/VB (129min.). Pravda nepotřebuje překlad. Vstupné 55,- Kč, přístupný (15).

sobota 13. 8. v 19. 45h., neděle 14. 8. v 19. 45h.

KORZICKÝ PŘÍPAD

Širokoúhlá francouzská kriminální komedie (91min.). Detektiv je z Paříže vyslán na Korsiku, aby našel vůdce místní
maﬁe (JeanReno). Když se však zamiluje do jeho krásné
sestry, velké problémy na sebe nedají dlouho čekat. Vstupné 60,- Kč, přístupný.

středa 17. 8. v 19. 45h.

PÁD TŘETÍ ŘÍŠE

Historický životopisný válečný ﬁlm SRN (156min.). Posledních deset dnů Adolfa Hitlera. Duben 1945, národ
čekal jeho... Vstupné 60,-Kč, přístupný (12).

sobota 20. 8. v 19. 45h., neděle 21. 8. v 19. 45h.

KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ

Historický širokoúhlý dobrodružný ﬁlm VB/Šp./USA/SRN
(145min.). Velkolepá rytířská podívaná od režiséra ﬁlmu
Gladiátor. Vstupné 60,- Kč, přístupný (12).

středa 24. 8. v 19. 45h.

HLEDÁNÍ ZEMĚ NEZEMĚ

Americký široko úhlý životopisný ﬁlm (102min.) s Kate
Winsletovou a Johnny Deppem v hlavních rolích. Věřte
svým snům.Vstupné 60,- Kč, přístupný.

sobota 27. 8. v 19. 45h., neděle 28. 8. v 19. 45h.

STARWARS: EPIZODA III
– POMSTA SITHŮ

Americký širokoúhlý dobrodružný ﬁlm – sci-ﬁ v českém
znění (140min.). Ať tě síla provází! Vstupné 65,- Kč, přístupný (12).

středa 31. 8. v 19. 45h.

VÁLKA POLICAJTŮ

Širkoůhlý francouzský policejní thriller (105min.). Daniel Auteuila Gérard Depardieu jako dva špičkoví policisté
svádějí boj o to, kdo z nich dopadne bandu nebezpečných
bankovních lupičů. Ve svém zápase neváhají překročit zákon a použít veškeré prostředky k dosažení svého cíle...
Vstupné 60,- Kč, přístupný (15).

sobota 3. 9. v 19. 45h., neděle 4. 9. v 18. 00h.

VÁLKA SVĚTŮ

Americký dobrodružný ﬁlm – sci-ﬁ (117min.) s Tomem
Cruisem v hlavní roli. Poslední válku na Zemi nezačnou
lidé. Vstupné 65,- Kč, přístupný (12).

středa 7.9. v 19.45 h.

MOJE VELKÁ INDICKÁ SVATBA

Americká romantická muzikálová komedie (111 min.).
Pomáda na Bombajský způsob aneb Bollywood vs. Hollywood. Vstupné 60,- Kč, přístupný

sobota 10.9. v 19.45 h., neděle 11.9. v 18.00 h.

PROKLETÍ

Širokoúhlý americký horor (97 min.). Co tě nezabije, to tě
posílí. Napadení vlkodlakem změní životy několika mladých
lidí. Vstupné 60,- Kč, přístupný (15)

středa 14.9. v 19.45 h.

PROKLETÁ ARGENTINA

Filmové drama VB/Španělsko (108 min.). Teror. Strach.
Soucit. Láska. V hlavní roli Antonio Banderas a Emma
Thompsonová. Vstupné 60,- Kč, přístupný (15)

sobota 17.9. v 19.45 h., neděle 18.9. v 18.00 h.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

RUKOJMÍ

Prodám nový brutar na ohřívání vody, na vyváření.
Cena dle dohody. K doptání na telefonním čísle 481 523 740.
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Širokoúhlý akční thriller USA/SRN (114 min.). Bruce
Willis jako elitní vyjednavač má jen jednu noc na záchranu rukojmí. Vstupné 60,- Kč, přístupný (15)

Městská knihovna informuje
Městské knihovně Rokytnice nad Jizerou byl zřízen vlastní odkaz na webových
stránkách města, www.město-rokytnice.cz. Zájemci si zde v současné době mohou vyhledat přehled nových knih, ceník výpůjčného, kontakty a provozní dobu
knihovny. V nejbližší době dále zveřejněním i kompletní seznam knih, které je
možno v knihovně si zapůjčit.

Nové knihy (červen, červenec, srpen)
Česká literatura:
Štroblová
Bleděmodrý kaviár
Prudičová Pár obyčejných dnů
Ulmannová Poločas manželství se
nepíská
Kubátová
Smlouva proti lásce
Němcová
Irena
Šabatová
Pokus o skoročlověka
(povídky)
Sidonová
Jakub
Fuks
Obraz Martina
Blaskowitze
Komárek
Kronika zoufalství a naděje (autobiograﬁe)
Kludská
Vzpomínky schované
v duši
Svoboda
Modelkou v padesáti
a dalších 36 příběhů
z psychologické
poradny
Romány pro ženy:
Fieldingová Ztracená
Japrisot
Příliš dlouhé zásnuby
Brown
Nejhlubší tajemství

Cookson
Garwood
Erskine
Berg
Abdi
Hofmann

Ztracený anděl
Nevěsty Claybornů
(1. – 3.)
Žila jsem před staletími
Nikdy se nezměň
Slzy v písku
Bílá Masajka

Další próza (humor, historie)
Sparrow
Další příhody venkovského lékaře
Mayle
Rok v Provenci
Irving
Svobodu medvědům
Read
Láska a revoluce
Napětí, detektivky:
Brown
Šifra mistra Leonarda
Jardine
Blackstoneovy úklady
Christie
Dům na úskalí
Grafton
R…jako risk
Harris
Vražda na Den smíření
Harris
Vražda v Shakespearu
Deaver
Žhavé zprávy
Denker
Labyrint
Grippando Mimo podezření

Dík.
V bezstarostném věku mládí jsem, ostatně jako
všichni mí vrstevníci, považoval zdraví za nejběžnější věc lidského bytí. Přání „Dobrého zdraví“ pro mě
byla cosi jako nejapný žert, přání ničeho. Přání slunci
– ať hřeje a svítí. Přání měsíci – ať hlídá lásku milenců.
Dobré zdraví bylo přece naprostou samozřejmostí.
Neměl jsem ani „páru“ o tom, jak strmým kopcem
jsou blížící se dny stáří. Zběsile letící sáňky, uhánějící
stále rychleji vstříc deﬁnitivnímu řešení. Každá nemoc
náš let s jízlivým šklebem notným kopancem urychlí.
Trombóza, embólie, cukrovka... 20 dnů bílé nejistoty
na chirurgickém oddělení nemocnice v Semilech. Hra
vabank o amputaci jedné z dolních končetin. Dost
času na přehodnocení priorit. Bože, dej mi zdraví! Po
první operaci, „By pasu PDK“, se bílé pláště dohadují,
co bude dál. 2:1 pro amputaci. Platí rozhodnutí primáře, MUDr. Karadzose, na nevratný zákrok je ještě čas
a jsem poslán domů vcelku.
Domov je kromě jiného i naděje. Naděje upnutá
k návštěvám sestřiček Agentury domácí péče paní
Jany Černé. Obden docházejí, převazují a léčí ránu
jako dlaň. Dvakrát týdně dojíždím na chirurgii, kde
mně andělíček můj strážníček, pan primář, vystříhává

Fletcher

To je vražda napsala
(Malý vánoční zločin,
Rozsudek smrti)

Naučná literatura:
Abeceda zahrádkáře
Dřevo v zahradě
120 cvičení pro dobrou postavu
Chorvatsko, Istrie
Nešpor – Jak zůstat ﬁt a předejít
závislostem
Fifková – Erotické představy žen
Cantor – Po stopách moru
Vondruška – Významná sídla české
šlechty
Brož – Masarykův vyzvědač
Klusáková, Svobodová – O tom, co
bylo
Messner – Život na hraně
Frajerová – Tajemství testamentů

zčernalé nekrózy. Po dlouhých dnech čekání na konečné rozhodnutí, nechává způsob léčení na moderních prostředcích Jany Černé. MUDr. Dana Pohanková a Agentura domácí péče trpělivě, týden po týdnu,
sledují dlouhé postupné hojení. Mohu na procházku.
Nejprve o berlích, potom o holi. Po roce abstinence,
kdy za volant usedal Slávek Braun a společně s mou
obětavě hodnou Jiřinou radili „prdelí napřed“, mám
opět povolené řízení. Noha je zahojená za cenu poznání: „Zdraví je základem optimismu a je nadevše.“
Bydlím v Rokytnici od roku 1945 a dnes již vím, co
jsem ještě před chvílí nevěděl. Máme, na rozdíl od
dalších sousedních horských vsí a městeček, kvalitně pracující Agenturu domácí péče. (Pacienti v Harrachově i Vysokém nad Jizerou to mohou potvrdit).
Nejsem hýčkanou výjimkou. Na stejnou starostlivost
má bez rozdílu věku po doporučení obvodního lékaře
nárok každý potřebný. Chtěl bych však být výjimkou
v tom, že péči agentury paní Jany Černé nepovažuji
za samozřejmost, která nezaslouží poděkování. Proto
ještě jednou, Janičko, dík.
Míra Jon
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Dřevosochání ve Františkově
První prázdninový týden, přes výkyvy rozmarného počasí,
navštívilo Františkov několik tisíc výletníků. Někteří z nich se
sem během onoho týdne od 2. do 9. srpna vraceli dokonce
několikrát, mnozí přijížděli až z podhůří, z Jilemnice či z Martinic (například martinický pan starosta). Návštěvníky přilákala akce pořádaná františkovským Sborem dobrovolných
hasičů a inzerovaná již týdny předtím na plakátech, billboardu i v místních médiích - Nultý ročník dřevosochání, spojený s třistatřicátým výročím založení osady. Podle toho tedy
Františkov vznikl v roce 1675, přes veškerou snahu několika
laiků i odborníků se však nepodařilo zjistit, kdo v roce 1975,
kdy bylo slaveno třísté výročí, právě na zmíněný rok přišel.
Z pramenů v Jilemnickém muzeu i z přednášky pana Kubáta
vyplývá, že v roce 1668 Františkov ještě neexistoval a v roce
1682 tu už mlel mlýn, který odváděl vrchnosti celkem vysoké
daně. Datum založení osady tedy zůstává opředeno tajemstvím a pomalu se stává legendou a výzvou pro další generaci badatelů i amatérských historiků. Oslavy tedy navázaly na
tradici, založenou roku 1975.
V sobotu 2.července odpoledne uvítal účastníky, čestné
hosty, zástupce okolních obcí i diváky sám Krakonoš, starosta
Rokytnice nad Jizerou Ing. Petr Matyáš a ústy svého hlásného trouby velitel františkovských hasičů Petr Hásek. Starosta
města provedl po projevech symbolický první řez motorovou
pilou a exhibice sochařů, výtvarníků, profesionálních tvůrců
i amatérů mohla začít. Sochy a objekty, které vytvořily dvě desítky výtvarníků, jsou zatím k vidění „na místě činu“, u objektu
bývalého kravína ve Františkově, během léta se pak přemístí
na svá deﬁnitivní místa podél cest v obci, k domovu důchodců a na náměstí do Rokytnice. Týdenní kvílení motorových pil
a rozbrušovaček a mistrovství zkušených tvůrců i nezměrné
štěstí těch méně zručných, kteří si přes svou nešikovnost neublížili, však nebyla jediná lákadla, která přitahovala diváky
po celý týden. V krásně vyklizených a upravených prostorách
kravína probíhaly ukázky tradičních řemesel - navlékání korálků, tkalcovský stav, hrnčířský kruh, pletení ošatek, košíků, výroba košťat, vše doprovázeno prodejní výstavou rukodělných
výrobků i publikací s regionální tématikou. Před kravínem byl
k vidění při práci kovář. V další části kravína vzniklo muzeum
s velkým množstvím exponátů a s výstavou historické hasičské techniky. Konečně v další části objektu proběhla výstava
obrazů Roberta Konečného, který je v okolí známý spíše svými nástěnnými malbami v penzionech a restauracích.
Odpolední a večerní program ve velkém stanu na louce
před hostincem U Hásků byl vyhrazen kulturním akcím od
divadelních a ﬁlmových představení, přes přednášky až po
hudební produkci k tanci i poslechu.
Sváteční týden předčil očekávání organizátorů už druhý
den akce, v neděli. Kromě množství zvědavých diváků a návštěvníků se tu ve sváteční den setkali rodáci a dříve narození, dorazil i mikrobus z domova důchodců. Ke krásné nedělní
atmosféře přispěla i ekumenická bohoslužba, vysluhovaná
u kapličky společně faráři církví Římskokatolické, Českobratrské evangelické a Československé husitské, i podvečerní
tancovačka s dechovou hudbou ze Semil. Jak zaznělo i v kázání u kapličky, týden, během kterého si připomínáme příchod slovanských věrozvěstů, mučednickou smrt Jana Husa
i založení Sázavského kláštera, události, které formovaly kulturní i společenský vývoj českého národa i národní identitu,
je skutečně tím nejvhodnějším termínem k vzájemnému setkávání a posilování vazeb mezi lidmi i k budování občanské
společnosti. Přátelská a družná atmosféra pak potrvala přes
rozmary počasí po celý týden a v sousedském setkávání, rozhovorech a společně sdílených zážitcích kulturních i společenských se naplnil smysl celé akce. Do programu byla včle-

něna i tradiční františkovská hasičská slavnost v den svátku
Mistra Jana Husa, spektrum historických stříkaček v akci se
rozrostlo vedle stálých hostů, parničky z Roztok u Jilemnice
a ručních stříkaček i o nově zrekonstruovanou ruční stříkačku
z Rokytnice a motorovou z roku 1937 z Horní Dušnice. Za přispění sborů dobrovolných hasičů z Rokytnice, Jablonce nad
Jizerou, Roztok u Jilemnice a dalších se podařilo nabídnout
bohatý a zábavný program dětským i dospělým divákům.
Čtvrteční společný výlet na hřebeny Krkonoš, ze Zlatého návrší k Labskému prameni a přes Dvoračky do Františkova
přilákal množství zájemců. Autobus byl zcela obsazen i přes
nepřízeň počasí - nad hřebeny se honily mraky a mrholilo.
Všichni, kdo se výletu zúčastnili, přesto nelitovali, atmosféra
na hřebenech i v boudách na Labské a na Dvoračkách stála
i za to lehké provlhnutí.
V sobotu se s účastníky a návštěvníky opět
rozloučil sám vládce Krkonoš a zatímco zúčastnění tvůrci dokončovali
svá díla, pan místostarosta vydražil tři umělecké
objekty - skupinky hřibů
a vodníka.
Sochařské
sympozium samo bylo jedinečnou příležitostí pro
zúčastněné tvůrce: od
prvního dne si vyměňovali zkušenosti, ti
mladší a méně zkušení
naslouchali radám praktiků, okoukávali techniky
a způsob práce. Společná tvůrčí atmosféra je vždy nedocenitelnou zkušeností a důležitým momentem v práci každého
umělce. Tady splnila akce beze zbytku svůj záměr. Začínající
tvůrci dostali příležitost zkusit práci s exkluzivním materiálem,
jakým byly kmeny všech druhů stromů a všech velikostí. Zkušení tvůrci jim byli nápomocni nejen radou, často společně
přiložili pilu k dílu.
Zároveň celý týden přispěl i k utužování sousedské soudržnosti. Lidé rádi přicházeli „pobejt“ do Františkova, zavzpomínat, pobavit se a společně popít. Františkovští hasiči
bezchybně zvládli tak velký úkol, jakým bylo zorganizování
celého týdne, nabitého akcemi a událostmi, týdne, během
kterého se tu vystřídalo přes tři a půl tisíce diváků. Pod taktovkou velitele Petra Háska, který šel ve svém osobním nasazení
příkladem, zvládli organizátoři úkol, který se mnoha skeptikům zdál nerealizovatelný. Dík za krásný průběh i úspěch
celé akce tedy patří těm, kteří se na průběhu akce organizačně podíleli, jmenovitě pak manažerce akce Janě Brožové
a obětavému veliteli Petru Háskovi, který řídil průběh oslav,
ale věnoval dřevosochání své úsilí i čas již dlouho před akcí
i po jejím skončení. Sympozium by se nemohlo konat bez
laskavého přispění a podpory města Rokytnice nad Jizerou
a Správy Krkonošského národního parku. Velký dík pak patří
zhruba stovce příznivců, jejichž jména a ﬁrmy byly zveřejněny
na stěnách objektu bývalého kravína, kteří ﬁnančně přispěli ke
zdárnému konání a zabezpečení celé akce. Dík patří i vládci
našich hor, Krakonošovi, že přes drobné rozmary, které jsou
mu vlastní, zajistil na začátek července celkem hezké a teplé
počasí, i když na Medarda pršelo.
Zbývá jen doufat, že velké úsilí a nezměrné vypětí, které
akce od organizátorů vyžadovala, je neodradilo, ale naopak
posílilo v odhodlání v nově vzniklé tradici pokračovat, a že

– 19 –

v dalších letech znovu dostaneme příležitost setkávat se
a společně pobývat na Františkově. Pokud tomu tak bude,
proběhnou v roce 2008 oslavy třistatřiatřicátého výročí vzniku
Františkova ve znamení třetího ročníku dřevosochání (proto
bylo to letošní nulté) a tolik trojek pohromadě - to teprve bude
důvod k oslavám!
Ve Františkově po akci
Anonymní autor

Ukázky z tvorby působících umělců

TRADIČNÍ ROKYTNICKÁ POUŤ

Kyvadlová autobusová doprava

1. – 2. října 2005

Směr Jablonec nad Jizerou – Horní Rokytnice

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Sobota 1. října
Po celý den dobový trh cca 15 stánků – ukázky tradičních
řemesel 9:00 – 20:00 hodin.
10:00
oﬁciální zahájení – vystoupení mažoretek
10:30
sokolnické ukázky
11:00
trubadúrské písně
11:30
rytířský turnaj + pojďme si hrát na rytíře
12:00
loutková pohádka
12:30
kejklíř Vítek
13:00
sokolnické ukázky
13:30
rytířský turnaj + pojďme si hrát na rytíře
14:00
loutková pohádka
14.30
kejklíř Vítek
15:00
sokolnické ukázky
15:30
rytířský turnaj + pojďme si hrát na rytíře
16:00
loutková pohádka
16:30
kejklíř Vítek
17:00
sokolnické ukázky
17:30
trubadúrské písně
18:00
rytířský turnaj + pojďme si hrát na rytíře
večerní program:
19:00
ohnivá show
19:30
slavnostní ohňostroj
Změny programu vyhrazeny.
Sobota i neděle
Okružní jízdy na lanové dráze na Lysou horu
• v době od 10.00 hod. do 17.00 hod.
– každou celou hodinu,
• cena: 80,- Kč
• Bez možnosti výstupu v horní stanici!!!!

Jede
jen
v SO
Jablonec nad Jiz., náměstí

9:00

13:00

Jablonec nad Jiz., DK

9:01

Rokytnice nad Jiz., host.

9:05

10:00

11:00

13:05

14:00

16:00

Rokytnice nad Jiz., pila

9:07

10:02

11:02

13:07

14:02

16:02

Rokytnice nad Jiz., nám.

9:10

10:05

11:05

13:10

14:05

16:05

Rokytnice nad Jiz., host.
u zast.

9:12

10:07

11:07

13:12

14:07

16:07

Rokytnice nad Jiz., klub
mládeže

9:13

10:08

11:08

13:13

14:08

16:08

13:01

Směr Horní Rokytnice – Jablonec nad Jizerou
Jede
jen v
SO

Jede
jen v
NE

Rokytnice nad Jiz., pošta

9:45 10:45 12:45 13:45 15:45 19:45 16:45

Rokytnice nad Jiz., klub
mládeže

9:47 10:47 12:47 13:47 15:47 19:47 16:47

Rokytnice nad Jiz., host.
u zast.

9:48 10:48 12:48 13:48 15:48 19:48 16:48

Rokytnice nad Jiz., nám.

9:50 10:50 12:50 13:50 15:50 19:50 16:50

Rokytnice nad Jiz., pila

9:52 10:52 12:52 13:52 15:52 19:52 16:52

Rokytnice nad Jiz., host.

9:55 10:55 12:55 13:55 15:55 19:55 16:55

Jablonec nad Jiz., DK

12:58

19:58 16:58

Jablonec nad Jiz., náměstí

12:59

19:59 16:59
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Tradiční Rokytnická pouť
Program:
Sobota 1. října

Po oba dny okružní jízdy na
lanové dráze na Lysou horu

Pouť bude zahájena vystoupením mažoretek
Dobový trh - ukázky tradičních řemesel
Vystoupení pro děti "Pojďme si hrát na rytíře"
Šermířské duely
Sokolníci
Loutkové pohádky
Trubadúr
Plivač ohně
Ohňostroj

(bez možnosti výstupu v horní stanici)

ve dnech 1. - 2. října 2005
na horních odstavných parkovištích

Po oba dva dny zajištěna kyvadlová doprava od Kroupů až na pouť
Nebudou chybět pouťové atrakce, kolotoče, houpačky, budete moci ochutnat pražené mandle, medovinu, turecký med, cukrovou vatu, krkonošské sejkory a jiné dobroty
Město Rokytnice nad Jizerou
www.mesto-rokytnice.cz

Jaroslav Janeček
provozovatel pouťových atrakcí

TJ Spartak Rokytnice
www.spartak-rokytnice.cz

Societas
www.societas.cz

Více informací na tel: 481 549 321, E-mail: mesto@mesto-rokytnice.cz, www.rokytnice.com

ČESKÝ POHÁR V BĚHU DO VRCHU 2005
Rokytnice nad Jizerou – Dvoračky – 23. 7. 2005

Muži D:

8,5 km, 800 m převýšení
Junioři:

1. Biemann Götz

Ski Harrachov

00:51:53

2. Štencl Ludvík

SC Control Vrchlabí

00:54:10

3. Marek František

Červený Kostelec

00:55:19

1. Hamr Jan

AK Bílina

00:41:10

2. Rosenberg David

FENIX SKI Team Jeseník

00:42:27

3. Tejchman Jakub

FENIX SKI Team Jeseník

00:50:00

1. Buchar Jan

ATL Elektro Vrchlabí

01:00:56

17. Beneš Pavel

TJ Spartak Rokytnice

01:23:56

2. Havlíček Zdeněk

Vrchlabí

01:03:55

3. Gaman Jaroslav

AVANTI Havířov

01:04:31

1. Magál Jiří

Dukla Liberec

00:37:32

2. Havlíček Jan

ASK Slavia Praha

00:37:44

ISCAREX Č. Třebová

01:01:01

3. Vítek Miroslav

Jiskra Ústní nad Orlicí

00:39:14

47. Machačka Martin

TJ Spartak Rokytnice

00:53:03

1. Smutná Kateřina

FENIX Jeseník

00:47:10

56. Tomeš Alexej

TJ Spartak Rokytnice

00:56:58

2. Kuncová Barbora

AC Slovan Liberec

00:48:43

60. Škoda Stanislav

TJ Spartak Rokytnice

01:02:10

3. Vejnarová Zdeňka

KB Jilemnice

00:50:39

11. Hančová Denisa

TJ Spartak Rokytnice

01:05:42

1. Kynčl Stanislav

OK Jilemnice

00:40:37

14. Doubková Eva

TJ Spartak Rokytnice

01:13:18

2. Poduška Josef

MK Kladno

00:42:00

15. Machačková Lucie

TJ Spartak Rokytnice

01:14:22

3. Stránský Aleš

ISCAREX Č. Třebová

00:43:19

Ženy B:

11. Hartych Stanislav

TJ Spartak Rokytnice

00:50:57

1. Mališová Karla

USK Praha

00:53:31

2. Kubrová Dagmar

Hvězda SKP Pardubice

00:55:34

1. Smrčka Miloš

BK Říčany

00:42:11

3. Jirásková Eva

ISCAREX Č. Třebová

01:01:07

2. Špacír Ladislav

Lokomotiva Břeclav

00:46:23

Ženy C:

3. Krupička Miroslav

Jiskra Ústí nad Orlicí

00:47:09

1. Grohová Jaroslava

TJ Dvůr Králová n. L.

00:56:54

6. Šír Václav

TJ Spartak Rokytnice

00:49:41

2. Keprtová Miloslava

ISCAREX Č. Třebová

01:06:12

Muži E:

Muži A:

Juniorky:
1. Jirásková Hanka
Ženy A:

Muži B:

Muži C:
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Z HISTORIE FOTBALOVÉHO ODDÍLU
V minulém čísle jsme otiskli článek o ustanovující schůzi
a založení fotbalového klubu. Protože to byl oddíl v Rokytnici první, byla tím založena tělovýchovná jednota. Dalším
oddílem,který zde vznikl, byl lyžařský oddíl.
Po založení oddílu se hledalo vhodné místo, kde by
mohlo být hřiště. Nakonec se našlo. Byla to normální louka
svažující se od cesty na Dvoračky k domku bývalé celnice
(dnes chata Sluníčko). Potok měl tehdy řečiště na místě,kde
je dnes zábradlí podél hřiště, takže plocha byla malá, úzká
a hlavně dosti z kopce. Louka se tedy posekala, postavily
se dřevěné branky a mohlo se hrát.
V padesátých letech ale toto místo bylo vytipováno pro
stavbu kravína. Proti stavbě zasáhl tehdy majitel protilehlé
chaty, tehdy předseda Národního shromáždění, pan Jožka
David. Kravín se začal budovat v místě, kde se později říkalo zákopy, ale ani tam se nakonec nedostavěl.
Po této změně se fotbalisté rozhodli louku, na které hráli,
přebudovat na hřiště rovné s patřičnými rozměry.
V této době se dokončovalo hřiště ve Vysokém, kde měli
buldozer. Tam se rozjeli jednat s buldozeristou Janem Fejfalem Mašek a Standa Pacholík.
Buldozeristu přemluvili, i když, jak říká Standa Pacholík,
nebylo to jednoduché. Projelo se toho dne a noci hodně
hospod, ale když se k ránu vraceli domů, bylo vyřízeno.
Povolení ke stavbě dal tehdy kovář a předseda MNV
v jedné osobě, Mirek Novotný, který byl fotbalu nakloněn,
takže on dal povolení k přesunutí řečiště potoka a také pokácení vzrostlých stromů, které výstavbě překážely. To se
ale nelíbilo nějakým pánům z vyšších míst a přijeli vyhrožovat,že to takhle nejde.Hráči zavolali tehdy předsedu MNV
Mirka Novotného, ten vzal do ruky sekyru, milé pány vyhnal
a ti se již neukázali.
Samozřejmě, že při budování hřiště bylo několik zapálenců, kteří brigádničili jako o život, ale více jich bylo, kteří
chodili okolo a hloupě se pošklebovali.
Práci buldozeru tehdy ﬁnanacoval státní statek s tím,
že až bude hřiště hotové, bude mu předáno do vlastnictví.
Udržet buldozeristu, aby hřiště dodělal, byla práce členů
oddílu. Nejvíce pro to udělal pan Fejfar, který ho z vlastní
kapsy živil,večer ho vozil po okolních putykách a za lehkými děvčaty.
Přes den potřeboval mít buldozerista u sebe jednoho
pomocníka – když buldozer narazil na kámen, okopal ho,
aby se mohlo pokračovat v práci. Jak řekl Standa Pacholík:
„Vzal jsem si na to čtrnáct dní dovolené a ve fabrice bylo
takové zle, že mě málem z práce hyhodili.“
Hřiště šlo do ﬁnále. Plocha se pokryla škvárou a tu vozil
ještě těsně před mistrovským utkáním s Martinicemi pan
Vašek Lidl na voze s koněm po hřišti, kde se rozhazovala.
Tolik zatím o budování hřiště. Čtenáře chceme tímto
upozornit, že tento článek není čerpán z žádných písemností, ale z vyprávění jedno z posledních pamětníků Standy
Pacholíka, nejen bývalého úspěšného fotbalisty, ale ti staří
si ho pamatují jako skokana na lyžích a my mu za jeho informace děkujeme.
Za fotbalový oddíl Miroslav Kousal

FOTBAL
V polovině června skončil další ročník fotbalových soutěží.
Jak si vedla naše mužstva.Družstvo minižáků obsadilo
ze třinácti družstev okresního přeboru deváté místo. Proto-

že z jejich mužstva odchází
do starších pouze jeden
hráč, budou v příštím ročníku určitě usilovat o vyšší
umístění.
Žáci, kteří jako nováček
okusili hrát krajskou 1. A
třídu, mile překvapili, když
skončili na druhém místě.
Největší zklamání zažili
muži a s nimi věrní příznivci.
Po suverenním podzimu, kdy vedli okresní přebor, se na
jaře propadli až na pátou příčku, a to byla první nepostupová. Všechna mužstva do čtvrtého místa postupovala do
nově vzniklé 1. B třídy.
Doufejme, že se to podaří v příštím ročníku soutěže a muži si tím dají dárek k šedesátému výročí založení klubu.
Dokonalá smůla se ukázala i na 32. ročníku turnaje Rokytnic, který se konal v závěru června v Rokytnici nad Rokytnou.
Jediná neproměněná penalta v rozstřelu po remíze s Rokytnicí nad Vláří odsoudila naše hráče hrát pouze o třetí
místo.
Výsledky našeho mužstva:
Rokytnice nad Jizerou – Rokytnice nad Rokytnou 3:1
Rokytnice nad Jizerou – Rokytnice nad Vlásou 1:1
(penalty 4:5)
O třetí místo:
Rokytnice nad Jizerou – Rokytnice v Orlických horách 2:0
Pořadí turnaje:
1. Rokytnice nad Vláří
2. Rokytnice u Předova
3. Rokytnice nad Jizeoru
4. Rokytnice v Orlických horách
5. Rokytnice nad Rokytnou A
6. Rokytnice nad Rokytnou B
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!

SETKÁNÍ ROKYTNIC
Letošní setkání Rokytnic proběhlo ve dnech 24. – 26 června a konalo se v Rokytnici nad Rokytnou. Poprvé v historii
vzájemných setkání a utkání změřili své síly kromě fotbalistů také hasiči jednotlivých obcí a proběhla soutěž ve stolním tenisu.
Početné výpravy z jednotlivých obcí čítaly téměř
160 osob, a tak velké množství účastníků setkání bylo znát
zejména při páteční a sobotní taneční zábavě v nově upraveném areálu na koupališti.
Ve fotbalovém turnaji, který probíhal po oba dva dny,
nakonec slavili vítězství hráči Rokytnice nad Vláří před Rokytnicí u Přerova. Našim fotbalistům se nedařilo tolik jako
v předchozích dvou ročnících, a tak je třetí místo, při pomyšlení na možnost dosažení třetího vítězství v turnaji v řadě, možná trochu zklamáním.
V soutěži hasičů, která probíhala v neděli dopoledne,
získali vavříny hasiči z Rokytnice u Přerova, těsně následováni hasiči z Rokytnice nad Rokytnou. Přestože se jednalo
o první setkání jednotlivých hasičských sborů, atmosféra
byla výborná a vše se neslo v přátelském prostředí. SDH
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Rokytnice nad Jizerou se umístil
na krásném 4. místě.
Soutěže ve stolním tenisu se
zúčastnilo 32 hráčů. Jako vítěz
z celé soutěže vyšel Vlastimil Bureš z Rokytnice nad Vláří, který
vyhrál ve ﬁnálovém boji nad domácím Františkem Svobodou.
Zástupci Rokytnice nad Jizerou
se soutěže ve stolním tenise nezúčastnili.
Konečné pořadí fotbalových
týmů
1. Rokytnice nad Vláří
2. Rokytnice u Přerova
3. Rokytnice nad Jizerou
4. Rokytnice v Orlických horách
5. Rokytnice nad Rokytnou
- muži
6. Rokytnice nad Rokytnou
- dorost

VOLEJBAL

Nejlepší střelec – Maštalíř (Rokytnice u Přerova)
Nejlepší hráč – M. Kovařík (Rokytnice nad Vláří)
Nejlepší brankář – Martin Herbrych
(Rokytnice nad Rokytnou – dorost)

Volejbalová klání v měsíci srpnu.
20.8.2005 - turnaj Rokytnicka
(tradiční amatérský volejbalový turnaj místních podniků
a organizací)

KUŽELKY

21.8.2005 - Memoriál Zbyňka Neumanna
(pro registrované hráče krajských přeborů I. a II. třídy)

Oddíl kuželek
Rokytnice nad Jizerou
srdečně zve všechny příznivce
sportu a dobré nálady na
8. ROČNÍK ROKYTNICKÉ LIGY
v KUŽELKÁCH.

27.8.2005 - turnaj žen krajských přeborů I. a II. třídy.

Vážení sportovní přátelé,
jak se již stalo tradicí, v polovině záři bude rozehrán
8. ročník Rokytnické neregistrované ligy. Všichni v oddílu věříme ve stejně kvalitní a bohatou účast jako v letech
minulých, abychom mohli být svědky napínavých zápasů
a neformálních setkání přátel tohoto sportu. Soutěž bude
vypsána opět pro čtyřčlenná družstva mužů a čtyřčlenná
družstva žen.
Přihlášky podávejte do 31. 8. 2005
Horní 618, 512 44 Rokytnice nad Jizerou,
Tel.: 481 523 886, 603 572 894, 732 587 393
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Srdečně zveme kapitány nebo zástupce družstev na veřejné losování, které se koná 2. 9. 2005 od 18.00 hod. !!!
ÚČAST NUTNÁ !!!
Zástupci mohou tento den nahlásit hrací dny (např.
víkendy, úterý, čtvrtky). 2.9.2005 od 16.00 hod. bezplatný
trénink pro účastníky RNL 2005.
Při pěkném počasí bude táborák a grilovačka.
Přijďte si vyzkoušet hru do nových kuželek Syndur–Top !
Budete mile překvapeni svými výkony nejen na dráze.
Občerstvení zajištěno!
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KOTLE
EKOEFEKT
Nejlevnější vytápění objektů
hnědým uhlím Ořech II.
Prodejce: Uhelné sklady – Štěpánek,
Rokytnice nad Jizerou,
Tel.: 481 591 184, mobil: 603 729 927

•
•
•
•
•
•
•

EKOEFEKT - 24kW
pro Váš dům

kotle jsou automatické a ekologické
pracují téměř bez obsluhy
nekouří
snadná regulace 30 – 100 %
bezporuchové
velikost kotlů 25 kW – 600 kW
kotle odpovídají požadavkům Ministerstva životního prostředí, České
inspekce životního prostředí a ostatním požadovaným předpisům.

Uhlí do těchto kotlů je drobné, čímž je dána jeho nízká cena při zachování jeho kvality.
Tím bude Vaše vytápění daleko lacinější.
Při koupi kotle EKOEFEKT u nás, poskytujeme první tři roky na
zakoupené uhlí slevu 8 %.
Kotle je možné vidět přímo v provozu při Vaší návštěvě v Autoservisu
Štěpánek, U Elitexu 385, 512 43 Jablonec nad Jizerou.

EKOEFEKT - 48kW
pro Váš dvojdomek

Podrobnější informace získáte na výše uvedených telefonních číslech
nebo na internetových stránkách
www.kotle.cz.
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 31.8.2005.
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