Rokytnický zpravodaj
Ročník 2004

Číslo 5/6

Cena 18,- Kč

Kde to je?
þ V minulém Rokytnickém zpravodaji
byla zveřejněna fotografie čp. 12
v Rokytně. Správných odpovědi
přišlo skutečně velké množství
a výherkyní, která získává roční
předplatné „Zpravodaje“, se stala
Veronika Čermáková, Rokytno 31.
Blahopřejeme.
þ Znáte číslo popisné a část obce,
kde se nachází chaloupka, kterou
jsme Vám nabídli dnes?
þ Pokud víte, kde se tato chalupa
nachází, zašlete svou odpověď
nejpozději do 31. 7. 2004 na
adresu: Městský úřad, Horní
Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice
nad Jizerou nebo e-mailem: na
adresu mesto@mesto-rokytnice.cz.
þ Vítěz obdrží roční předplatné
Rokytnického zpravodaje, který mu
bude zasílán přímo do domu.

 Výsledky voleb do Evropského parlamentu
v Rokytnici nad Jizerou a v České republice
Pořadí stran – shodně ČR i Rokytnice nad Jizerou
1. ODS
2. KSČM
3. SNK – sdruž. nezávislých a Evropští demokraté
4. KDU-ČSL
5. ČSSD
6. Nezávislí
Název strany
SNK sdruž. nez. a Evropští dem.
Koruna Česká
Helax – Ostrava se baví
ČSSD
Národní koalice
ODS
Strana pro otevřenou společnost
Strana zelených
Humanistická aliance
Konzervativní strana
Sdružení nestraníků
Strana občanů republiky České
Masarykova demokratická strana
Všeobecná občanská strana
Dělnická strana
Strana práce
Balbínova poetická strana
Za zájmy Moravy ve sjedn. Evr.
KDU–ČSL
Pravý Blok
Strana zdravého rozumu
Unie liberálních demokratů
KSČM
Str. venkova – spoj. obč. síly
Strana za životní jistoty
Nezávislá iniciativa (NEI)
Svobodní
V. Kožený – Občan. feder. demokr.
Republikáni Miroslava Sládka
Nezávislí
Počet voličů:
Celkem platných hlasů:

Rokytnice n. J. ČR
2.657
8.283.485
761
2.332.862

Rokytnice nad Jizerou
celkem
v%
67
8,8
1
0,13
2
0,26
56
7,35
0
0
239
31,40
5
0,65
16
2,10
1
0,13
4
0,52
1
0,13
1
0,13
0
0
1
0,13
8
1,05
1
0,13
9
1,18
0
0
58
7,62
22
2,89
3
0,39
14
1,83
147
19,31
21
2,75
12
1,57
5
0,65
0
0
1
0,13
9
1,18
54
7,09

Česká republika
celkem
v%
257.278
11,02
4.532
0,19
3.366
0,14
204.903
8,78
2.944
0,12
700.942
30,04
5.413
0,23
73.932
3,16
3.977
0,17
4.986
0,21
11.689
0,50
2.585
0,11
4.366
0,18
873
0,03
4.289
0,18
1.717
0,07
13.779
0,59
9.293
0,39
223.383
9,57
27.504
1,17
6.316
0,27
39.655
1,69
472.862
20,26
11.734
0,50
11.951
0,51
16.762
0,71
1.300
0,05
2.030
0,08
15.767
0,67
191.025
8,18

Počet vydaných obálek:
Účast v %:

Rokytnice
ČR
768
2.346.010
28,90
28,32
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Oddlužení
Obligace, lanová dráha, nesplácení
pohledávek, rozhádané zastupitelstvo,
výměna starostů, soudní žaloby, prodej obecního majetku, dražby.
Ale také čistírna odpadních vod,
kanalizace, plynofikace, kabelové rozvody elektrické energie, vodojem Sachrův hřeben, trafostanice, lanovka na
Lysou horu, Horní a Dolní náměstí,
kabelová televize, činžovní domy na
sídlišti.
To vše je Rokytnice posledních 14 let.
Na počátku 90. let se naše město
začalo rychle rozvíjet. Možná mělo
šanci splácet dluhy, možná nemuselo
dojít k dražbám. Možná ...
26.06.2004 skončila jedna etapa
Rokytnice. Vláda ČR schválila způsob
řešení oddlužení mezi městem a Konsolidační agenturou.
Zbývá ještě prodat poslední domy
a zaplatit 25 mil. do roku 2008. Není to
málo, ale proti 400 mil. rozhodně
méně.
Přesto nad oddlužením nemůžeme
jásat. Nezbylo nám nic, sáhli jsme si na
dno a dostat se znovu nahoru nebude
lehké.
Přesto bychom měli z této zkušenosti
vyjít obohaceni poznáním a poučením se
z chyb, ale také s předsevzetím navázat
na vše dobré, co bylo vykonáno.
Rokytnice vstupuje do další etapy
svého rozvoje. Přejme jí vše dobré, ať
se daří.
Eva Martínková

Zprávy z města
 Prodeje obecního majetku
Vážení občané,
dne 26. května 2004 projednala vláda ČR princip řešení zadluženosti
města Rokytnice nad Jizerou dle
materiálu předloženého ministerstvem financí. Tento princip řešení
zadluženosti města vláda na svém
jednání schválila. V praxi to znamená,
že předběžné dohody o narovnání
závazků mezi městem a SFŽP a městem a ČKA, které zastupitelstvo města
schválilo již v srpnu roku 2003, mohou
být realizovány.
Vyrovnání závazků města vůči SFŽP
bylo zčásti vyřešeno prodejem objektu občanské vybavenosti „Lenoch“
v březnu tohoto roku. Zbývající část
dluhu bude dle předběžné dohody
uhrazena z výnosu prodeje zbývajících zástavních jistin (bytové domy
čp. 648 a 649, objekt čp. 196 – zelenina). Prodej těchto zástavních jistin je
v tuto chvíli ve fázi posledních příprav
a poté, co ČKA a SFŽP stanoví způsob, jakým budou odstraněna zástav-

ní práva na těchto nemovitostech,
bude moci být realizován. Předpokládaný termín tohoto prodeje je červenec 2004 a rovněž se předpokládá, že
výnos z tohoto prodeje plně pokryje
výši dluhu vůči SFŽP.
Princip vyrovnání závazků vůči ČKA
spočívá v prominutí zbylé části dluhu
města vůči ČKA za podmínek že:
1. Město Rokytnice nad Jizerou převede do 30 dnů od souhlasu vlády
s navrženým postupem částku ve
výši 2.198.000,- Kč získanou
městem v roce 2003 prodejem
zbytného majetku.
2. Město se zaváže uhradit ČKA ze
svých budoucích příjmů v období
od 30.6.2004 do 31.12.2008 část
úvěru reg. č. 4503-8500157-588/0800
ve výši 25 mil. Kč včetně příslušenství, tj. úroků.
3. Město převede prostředky získané
prodejem zbytného majetku, jehož
seznam je k dispozici na městském úřadě a byl i přílohou mate-

riálu ministerstva financí, který
vláda schvalovala ve prospěch
ČKA. V případě, že se prodej tzv.
zbytného majetku nepodaří realizovat do 30.11.2004, bude částka
25 mil. Kč uvedená v bodě
2. navýšena o hodnotu neprodaného zbytného majetku na základě tržního ocenění.
Toto je ve zkratce princip řešení
zadluženosti města Rokytnice nad
Jizerou, tak jak ho schválila vláda.
Zadluženost města tak bude s konečnou platností vyřešena na základě
tohoto vládního usnesení dohodou
s ČKA, která by měla být uzavřena
v měsíci červnu tohoto roku. V červnu
2004 by měl být rovněž uzavřen
soudní smír se SFŽP. To bude znamenat konečné vyřešení zadluženosti
města a Rokytnici nad Jizerou se tak
otevřou další možnosti rozvoje.
Petr Kadavý
místostarosta města

Odpadové hospodářství
Svoz velkoobjemového odpadu
se uskuteční ve dnech
28. června – 4. července 2004.
Velkoobjemový odpad z domácností mohou obyvatelé Rokytnice,
kteří mají samozřejmě uhrazený místní poplatek za likvidaci komunálního
odpadu, odkládat v areálu budoucího sběrného dvora, a to nad čp.
143 v Dolní Rokytnici (bývalý archív
MV).
Odpad lze odkládat každé odpoledne, vždy od 14.00 – 17.00 hod.
Odkládání velkoobjemového odpadu bude kontrolováno ze strany
pracovníků Drobných služeb města.
Pokud zejména starší občané mají
problémy s dopravou velkoobjemového odpadu do tohoto areálu, nechť
se obrátí na pracovníky městského
úřadu (481549319), nebo přímo na
vedoucího pracovní čety Drobných
služeb města (604157790).

Nová služba pro občany
– pytle na tetra-packy
V květnu t.r. došlo k dohodě mezi
Městem a spol. EKO-KOM, která se
zabývá poskytováním odměn obcím
za vykázané množství tříděných
odpadů. Vzhledem k tomu, že se
jedná o poměrně zajímavé částky, je
naší společnou snahou docílit co

největšího množství tříděného odpadu. Vloni tyto odměny převyšovaly
200 tis. Kč. Prozatím jsou vykazována
množství za sklo, pet-lahve, kartonový papír a kovy.
Jak již z úvodu vyplývá, byly
našemu městu ZDARMA poskytnuty pytle na tetra-packy (krabice
od mléka, vína, džusů, apod.). Pokud
tedy máte, milí občané, zájem třídit
přímo ve své domácnosti tento druh
odpadu, můžete si kdykoliv v úředních hodinách tyto pytle vyzvednout
u paní Zuzánkové, oddělení místních
poplatků, tel. 481549322. Opakuji, že
pytle jsou vydávány zdarma.
Po jejich naplnění je nutné přistavit
tyto pytle ke svozné trase odpadů,
ke stanovištím separovaných odpadů, nebo k budoucímu areálu sběrného dvora. Vzhledem k tomu, že
svoz pytlů v rámci Rokytnice budou
provádět zaměstnanci drobných služeb, žádáme Vás, aby tyto pytle byly
na stanovená místa přistavovány
vždy pouze 1. týden v měsíci.

Sběrný dvůr
V současné době byla již ze strany
budoucího provozovatele Severočeských komunálních služeb Jablonec nad Nisou zaslána žádost
o udělení licence a schválení provozního řádu sběrného dvora v Rokytnici nad Jizerou.
Podle předběžně projednaných
podmínek budou otvírací hodiny pro
veřejnost dva dny v týdnu (jeden
všední den a jeden den pracovního
klidu). Důvodem je především finanční hledisko, protože nepřetržitým
provozem by vzrostly provozní náklady a mzdová položka tvoří takřka
nejvyšší částku. Na sběrný dvůr bude
možno odkládat odpad nebezpečný,
velkoobjemový i tříděný, a to buď za
úplatu, pokud se jedná o podnikající
osobu, nebo zdarma, pokud se jedná
o fyzickou osobu, která má uhrazený
místní poplatek. Úhradu místního
poplatku bude nutné dokladovat
potvrzením – pokladní doklad z městského úřadu či ústřižek složenky.

Věříme, že tuto službu využijete
a budete se tak spolupodílet na
dobré věci, která přináší nejen zlepšení životního prostředí, ale i vyšší
odměny za třídění odpadů, potažmo
i snížení celkových nákladů na likvidaci komunálních odpadů, tzn.
i vlastních místních poplatků.

Na sběrném dvoře bude možné
v malém množství odkládat i stavební
odpad z domácnosti, což bude ome3
zeno na nejvýše 2 – 3 m . Tato služba
bude přínosem zejména pro odkládání odpadů při stavebních pracích
menšího rozsahu, jako je například
sekání dlažby, apod.
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 Veřejné zasedání městského zastupitelstva dne 26. 5. 2004
Diskuse občanů:
• Ing. Matyáš informoval přítomné
o sesuvu části komunikace v Horních Domcích. Havarijní oprava
bude stát cca 50 tis. Kč. Na
následujícím ZM bude zastupitelům
předložena ke schválení rozpočtová změna.
• Pan Černý se vyjádřil k pamětním
deskám na pomníku padlým.
Uvedl, že je spokojen s tím, že z desek zmizel ročník 1946 a nechce
vysvětlovat tento pojem a to, co se
za ním skrývá. Domnívá se, že je to
všem jasné. Vadí mu ale jedna věc,
a to, že město bude na opravu
pomníku přijímat peníze. Chce-li
město pomník opravit, ať ho opraví
samo. Nechť si každý uvědomí,
jestli ví, od koho peníze pocházejí
a komu kdo dělá parlamentáře.
• Ing. Matyáš – peníze pocházejí od
pana Josefa Sirny a město není
schopno dalších deset let provést
opravu, která je již nutná. Dar pana
Sirny není jediným případem a město podobným způsobem získává
finanční příspěvky i na jiné akce. Na
konci roku bude znát celková suma
získaných finančních prostředků
a bude se jednat o poměrně slušnou částku. Za tímto darem by
nehledal nic jiného, než že někdo
má zájem, aby Rokytnice vypadala
pěkně. Pan Sirna například v minulosti přispíval i na opravu zdi
u kostela.
• Pan Šubrt prohlásil, že darovanému
koni se na zuby nemá koukat
a KSČM měla dost času na to, aby
pomník opravila a mohla sama
něco přispět.

• Pan Šturma uvedl, že to není tak
dlouho, co byl pomník naposledy
opraven, ale díky vandalismu byl
značně poničen. Jedná se ale
o místo, které si zaslouží, aby bylo
pěkné. Ing. Matyáš dodal, že je to
jedna z mála památek v Rokytnici
a město by se o ni mělo starat.
• Pan Stober sdělil, že by bylo vhodné, když už někdo městu věnoval
90 tis. Kč, za tento dar mu poděkovat, např. formou dopisu a nehledat
v tom něco skrytého – odkud peníze
pocházejí, jestli je to parlamentář
apod. Pan Sirna přispěl na obnovu
něčeho, co je s Rokytnicí historicky
spjaté.
• Pan Udatný se zeptal, jak je Město
daleko s novým územním plánem
a chtěl by znát jméno konkrétní
odpovědné osoby a jak se daří
dodržovat lhůty. Ing. Matyáš uvedl,
že zpracovatelem je spol. SAUL
a za město je odpovědnou osobou
pan Nechanický. V tuto chvíli byly již
předány průzkumy a rozbory. Nastal
menší časový skluz s jejich předáním z důvodu rozbitého ploteru,
ale další etapu se daří dokončit
zase dříve. V tuto chvíli předložené
materiály prostudovává komise určená pro zpracování nového územního plánu a bude se vyjadřovat
k zadání zpracování.
• Pan Udatný se dále zeptal, kdo je
zodpovědný za cesty v Rokytnici,
protože u RTK je v prostředku cesty
velká díra a dále je zde propadlý
kanál. Ing. Matyáš odpověděl, že za
místní komunikace zodpovídá Město a investiční úsek bude pověřen
prověřením stavu. V tuto chvíli na
rozsáhlejší opravy cest nezbývají

•

•

•

•

finanční prostředky a opravy se
provádějí pouze provizorně.
Ing. Pavlata upozornil na nutnost
nových nátěrů sloupů veřejného
osvětlení, Ing. Jína uvedl, že by bylo
vhodné řešit i umístění sloupů na
frekventovaných místech mimo
chodník. Ing. Matyáš uvedl, že i tyto
podněty předá k řešení investičnímu oddělení, ale vše závisí opět
na financích.
Pan Vrána dále doporučil provést
opravu a údržbu obslužného objektu na spodním centrálním parkovišti. Ing. Matyáš konstatoval, že požadavky na opravy se kupí, ale
scházejí peníze.
Ing. Tuček – ačkoliv se poměrně
daří Rokytnici kabelizovat, tak VČE
nepospíchá s odstraňováním nefunkčních sloupů. Bylo vysvětleno,
že na těchto sloupech v některých
případech zůstávají kabely Českého Telecomu a v tuto chvíli s tím
nelze nic udělat, neboť se Telecom
odvolává na nedostatek financí.
Ing. Štěpánek – v tomto týdnu bude
jeho firma provádět opravy na
nových bytových domech v Horním
Koutě, kde je poškozená izolace
a zatéká. Zeptal se, kdo v tomto
případě prováděl stavební dozor.
Pan Šturma odpověděl, že stavební
dozor v domě „B“ prováděla firma
Inkoma Stav a v domě „A“ CZ Stavební holding. Na obou domech
jsou vykázány podobné závady,
a to zatékání přes svislou i vodorovnou izolaci. Se spol. NSS již proběhla jednání ohledně reklamací
a závady se již odstraňují. Náklady
na opravy hradí spol. NSS.

 Veřejné zasedání městského zastupitelstva dne 2.6.2004
 Dohoda o přípravných činnostech a souvisejících opatřeních
k podání žádosti o dotace z Fondu soudružnosti
• Ing. Matyáš – navržená Dohoda
o přípravných činnostech k podání
žádosti o dotace z Fondu soudružnosti Evropské unie navazuje
na projekt „Čistá Jizera“. Zastupitelům byla již předložena prezentace projektu a popis jeho principu.
Navržená forma sdružení obcí pro
získání dotace na dostavbu kanalizační sítě, ke které je město povinováno novelou zákona o vodách,
koresponduje s požadavky Evropské unie. Důvodem je to, že minimální investice na požadovanou
dotaci je 300 mil. Kč. Na minulém
jednání byly veškeré informace
vzaty na vědomí a nyní je zastupitelům předkládána zmíněná „dohoda“, na základě které mohou

přípravné práce pokračovat, a to
především v oblasti zpracování
záměru a jeho předložení schvalovacím orgánům. Předkládací zpráva k tomuto bodu věc obsáhle
popisuje, a to z hlediska samotné
podstaty, výhod i nevýhod. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně
složitou věc, vznikl prvotní impuls
ze strany Vodohospodářského
sdružení Turnov – VHS (sdružení
obcí), který nabídl větším městům
účastnit se projektu. Kromě Rokytnice nad Jizerou byla oslovena
i Lomnice nad Popelkou, Jilemnice
a Semily. Dotaci lze získat až ve výši
80 % celkové ceny díla. Dohoda řeší
prvotní náklady (10.000,- Kč), které
budou sloužit na pokrytí administrativních nákladů v souvislosti s výběrovým řízením na zpracovatele
projektu. Nyní je třeba konkrétně říci,
zda se Rokytnice projektu zúčastní.
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Rozprava:
• Paní Čejková, ředitelka VHS –
Vodohospodářské sdružení funguje jednak pro město Turnov a dále
pro dalších 8 okolních obcí. Toto
sdružení funguje jako svazek dle
zákona o obcích a pokud chce být
Rokytnice nad Jizerou jeho součástí, musí schválit vstup. Podmínkou vstupu je i převod souvisejícího
majetku, kterým je kanalizace, vodovody, čistírna odpadních vod.
• Pan Vrána – měli se sejít starostové
oslovených obcí a o vstupu jednat.
Jaký byl výsledek tohoto jednání
a chtějí oslovené obce do tohoto
svazku vstoupit?
• Ing. Matyáš – na posledním společném jednání bylo konstatováno, že
smlouvu je třeba v tuto chvíli podepsat, přičemž v Jilemnici bylo její
uzavření již částečně schváleno,
v Lomnici nad Popelkou bylo
pokračování na str. 4



 Z jednání zastupitelstva a rady města
1. V minulém čísle jsme se dočetli
o katastrofálním stavu nezabezpečeného kravína na Františkově.
Rada města pověřila starostu podáním trestního oznámení na
majitele kravína Policii ČR ve věci
obecního ohrožení, ohrožení a poškození životního prostředí.
2. Stavební firma Brůna – Markstav
požádala o prodloužení nájemní
smlouvy na pozemek č. 1214/1HR.
Rada města stanovila prodloužení
smlouvy na dobu určitou – duben
– červenec 2004. Schválila částku
za pronájem 10.000,- Kč. Nájem
musí být zaplacen předem.
3. Od 1. června bude zahájen provoz
autobusové linky propojující Krkonoše: Harrachov – Rokytnice – Vrchlabí – Jánské Lázně – Malá Úpa.
4. Zastupitelstvo schválilo opravu
pomníku obětem 1. světové války(vedle radnice). Oprava bude
provedena z finančního daru pana
Josefa Sirny ve výši 90 000,- Kč.
U paty pomníku budou umístěny
bronzové pamětní desky v české
a německé řeči, věnované
obětem 2. svět. války – rok
1938–1945.

5. Zastupitelstvo města schválilo způsob prodeje nebytových prostor
v č.p. 196 – Zelenina. Nebytový
prostor
bude
přednostně
nabídnut k odprodeji současným
nájemcům, kterými jsou Vl. Braun
2
a Jaroslav Jiřička. Cena za m byla
stanovena na 8 200,- Kč.
6. Vláda ČR schválila princip řešení
zadluženosti města dohodnutý mezi
městem a Konsol. Agenturou, který
byl schválen v srpnu 2003 městským
zastupitelstvem. Více v příspěvku
místostarosty P. Kadavého.
7. Zastupitelstvo schválilo prodeje
obecních pozemků:
• prodej části ppč. 169 v k.ú.
Rokytno v Krkonoších, a to části
ohraničené prodloužením hranice mezi stpč. 94 a ppč. 168
a potokem v k.ú. Rokytno, panu
Tomáši Höckovi, Rokytno 118,
za cenu 110,- Kč/m2.
• prodej části ppč. 1173/1 v k.ú.
HR dle GP č.1215-269/2003
ppč.1173/4 v k.ú. HR manželům
F. a V. Lorencovým, Horní Rokytnice 83, za cenu 280,- Kč/m2.
• prodej ppč. 2072/1 a 2072/4
v k.ú. Dolní Rokytnice TJ Spar-

tak Rokytnice nad Jizerou za
cenu 280,- Kč/m2,
• prodej ppč. 1364/3 v k.ú. Horní
Rokytnice TJ Spartak Rokytnice
2
nad Jizerou za cenu 240,- Kč/m ,
• prodej části ppč. 2903/1 v k.ú.
Horní Rokytnice, a to části
k Nedvědům a části k parkovišti, paní Monice Novákové,
Praha 7 za cenu 280,- Kč/m2.
• prodej části ppč. 2078/5 v k.ú.
DR dle GP 913-4/2004 manželům Janě a Liborovi Stoberovým, Horní Rokytnice 199, za
cenu 700,- Kč/m2
8. Projekt „Čistá Jizera“
V RZ 3/4 jsme Vás informovali
o nabídce Vodohospodářského
sdružení (sdružení měst a obcí)
ohledně společného projektu Čistá Jizera, na jehož základě bude
podána žádost o dotaci na
dostavbu kanalizace z Fondu
soudržnosti EU. Zastupitelstvo
města na veřejném zasedání
26.05.2004 schválilo předběžnou
dohodu o přípravných činnostech
a pověřilo starostu města ing.
Matyáše dalším jednáním.

majetek. Spol. SčVK přitom hradí
poměrně vysoké nájemné, cena
vodného a stočného v součtu činí
41,90 Kč a 40 % z vybraných částek
je odváděno VHS na zajištění investic. Organizace VHS v současné
době čítá 3 zaměstnance, vystupuje
jako účastník stavebních řízení,
vlastní majetek, pozemky apod.
Pan Šubrt – kdo bude příjemcem
dotace a jakým způsobem se přerozdělí získané finanční prostředky?
Paní Čejková – příjemcem dotace je
svazek VHS a dotace je účelová. To
znamená, že každá obec předloží
své zpracované projekty, výsledky
výběrových řízení a skutečné hodnoty díla a dle ceny díla bude
poskytnuta i dotace. Znamená to
tedy, že procento finančních prostředků bude pro všechny obce
stejné. Rozdílné budou pouze hodnoty jejich požadovaných děl. Není
v žádném případě možné, aby
např. Rokytnici byly finanční prostředky sebrány. Vyúčtování dotací
je přísně kontrolováno ze strany
finančního úřadu i např. Nejvyššího
kontrolního úřadu.
Ing. Matyáš – kontrolní mechanismy EU jsou navíc daleko přísnější.
Ing. Štěpánek – je podmínkou vstupu do sdružení i to, že provozovatelem budou SčVK?
Paní Čejková – tato podmínka skutečně je – ovšem provozní středisko
v Rokytnici samozřejmě zůstane
a zaměstnanci v tu chvíli změní
svého zaměstnavatele.

• Pan Stober – v minulosti měla Rokytnice kopec, který vydělával peníze a v dobré víře ho prodala
Spartaku, který měl v dobré víře
oddlužit město. Vláda dnes schválila jakousi formu oddlužení. Rokytnice z toho nakonec vyvázla těžce,
o kopec přišla velmi hloupě z důvodu špatně nastaveného programu
a chyb některých radních. Čistírna
odpadních vod stála město 120 mil.
Kč a je jednou z nejmodernějších
v Evropě. Nyní jim zase někdo říká,
jak všechno bude čisté a skvělé, ale
hlavní podmínkou je vložit majetek.
Majetek ať zůstane ve vlastnictví
obce. Obchází tu strašák, že do
roku 2010 musí být všechno napojeno na kanalizaci. Jestli to nebude,
tak to nebude. V tuto chvíli nezvednu ruku na to, abych dal nějaké
neznámé společnosti majetek za
120 mil, Kč s příslibem, že zaměstnanci nepřijdou o práci. Z praxe
vím, že pokud se majetek vloží do
nějaké gigantické firmy, ta z něj
vytáhne to nejlepší, vše vyplení
a zdevastuje. Když bude chtít město
vystoupit, není jasné, jakou formou
si převede majetek zpět, a bude
muset platit určité daně.
• Paní Čejková – sdružení VHS je
neziskovou organizací a s majetkem „nekšeftují“. Provozní společnost je natolik fundovaná, že se
nemůže stát, aby byl majetek odnesen a prodán, neboť se jedná
o velmi specifický majetek.
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schváleno úplně a v Semilech prozatím schváleno nebylo.
• Paní Čejková – sdružení VHS Turnov
funguje jako dobrovolný svazek
obcí již od roku 1995 a členským
obcím přináší určité výhody.
V některých obcích došlo i ke snížení ceny vody. S městy semilského okresu je o vstupu jednáno
již asi 4 roky, cena je pro svazek
sjednocená a provozovatelem vodovodů a kanalizací je spol. Severočeské vodovody a kanalizace
(SčVK). Iniciativa sdružení za účelem získání dotace vzešla z Krajského úřadu z důvodu sjednocení
vlastnictví a způsobu provozování.
Ministerstvo životního prostředí tvoří již dva roky metodiku na rozdělování finančních prostředků z EU,
ale dodnes se jim nepodařilo tyto
dokumenty dopracovat. O dotaci
bude požádáno v tomto období,
protože v roce 2006 končí sedmiletka stávajících orgánů EU a jsou
jasné určité finanční prostředky,
které ČR dostane. Z toho důvodu je
nutné jednat rychle, aby se věc
časově stihla. Žádost bude nejprve
předložena Krajskému úřadu Libereckého kraje, následně bude projednána celostátní komisí a závěrem
ji bude schvalovat Brusel. Cílem je
získat do roku 2006 příslib z EU.
Svazek obcí VHS funguje stejně
jako obec, vede stejným způsobem
účetnictví. Nevýhodou je, že jsou
povinni odvádět daň z příjmů
a výhodou je, že mohou odepisovat

•
•

•
•
•
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• Pan Stober – na dnešním jednání
máme opět zvyšovat cenu vodného
a stočného z důvodu nějaké finanční díry.
• Ing. Matyáš – z důvodu vstupu do
VHS se vodné nezvyšuje.
• Pan Stober – občané chtějí platit
vodné a stočné spíš do své vlastní
ČOV a ne někam do spol. SčVK.
Stejně to dopadlo i s popelnicemi.
• Ing. Matyáš – v případě ČOV se
nejedná o tak supermoderní majetek, je starý 10 let a v tuto chvíli je ho
již třeba modernizovat.
• Paní Čejková – vstoupení je závislé
na převodu majetku a funguje tak,
že obec majetek odprodá za odhadní cenu VHS a výtěžek vloží zpět
do VHS jako dotaci na investice v obci (takto vstupovala i Malá Skála).
V případě vystoupení bude ta cesta
stejná. Zápisu do katastru nemovitostí přitom podléhají pouze budovy
a pozemky. VHS bude žadatelem
o dotaci a nemohou žádat o dotaci
na něco, co není jejich. Co se týče
odkanalizování obce dle zákona
o vodách, penále je nastaveno tak,
že obec, která zákonnou povinnost
nesplní, může dostat od České
inspekce životního prostředí pokutu
ve výši 1 mil. Kč, ale i opakovaně.
• Ing. Matyáš – nemohu zastávat názor, že když stát předepsal povinnost obcím, tak obec bude spoléhat
na to, že si stát zase poradí. Tento
názor je velmi krátkozraký a podobný tomu, k čemu zde docházelo
v minulosti. Pokud je tato povinnost
dána zákonem a stát pro to vytváří
podmínky, není jiné šance.
• Paní Čejková – obec nemusí do
VHS vstoupit a může jít svou vlastní
cestou, přičemž Státní fond životního prostředí poskytuje půjčku,
Ministerstvo zemědělství poskytuje
asi 40% a na čerpání strukturálních
fondů je již pozdě.
• Ing. Matyáš – u státních dotací jsou
podporovány především malé obce
a pro větší projekty slouží právě
fondy soudružnosti.
• Ing. Štěpánek – jakým způsobem je
nastaveno procento objektů, které
mají být napojeny?
• Paní Čejková – jiná pravidla jsou
stanovena pro zastavěnou část obce a jiná pravidla pro odlehlé
objekty či aglomerace. V případě
odlehlých objektů je třeba prokazovat nepropustné jímky.
• Pan Šturma – v tuto chvíli není
stoprocentní, že se dotace nakonec
získá a v momentě, kdy se nezíská
a majetek bude již převeden do
VHS, horko-těžko bude Rokytnice
vystupovat.
• Paní Čejková – podmínky vstupu
i výstupu lze smluvně ošetřit. VHS má
vysoké příjmy a je partnerem pro
obec při financování např. i vodovodních řadů. Je to natolik ekonomicky

•

•

•

•
•

•
•

•

silná organizace, že město nebude
muset řešit např. úvěry.
Ing. Tuček – jsou dotace z EU
vypláceny dopředu nebo zpětně?
Pokud zpětně, jaký bude způsob
financování? Je VHS natolik silnou
organizací, která dokáže tyto projekty v případě zpětného vyplácení
zastřešit?
Paní Čejková – v tuto chvíli bohužel
není známá metodika profinancování investic, kterou připravují
ministerstva financí, životního prostředí a zemědělství. V každém případě např. Českomoravská záruční
banka poskytuje půjčky za účelem
financování investic v souvislosti
s dotacemi.
Pan Kadavý – osobně považuji
zákonnou povinnost odkanalizovat
část obce za nezpochybnitelnou.
Chápu sice obavy zastupitelů, ale
musím dát za pravdu paní Čejkové
s tím, že vše se dá smluvně
a právně ošetřit. Vláda dnešního
dne schválila způsob oddlužení
města, ale to neznamená, že Rokytnice nemá dluhy. Rokytnice je v tuto
chvíli vázána splátkovým kalendářem a možnost samofinancování
výstavby kanalizační sítě tu není,
tudíž dotace z EU vidím v tuto chvíli
jako jedinou možnost.
Pan Šturma – účtuje VHS každou
obec zvlášť nebo dohromady?
Paní Čejková – sdružení účtuje
dohromady, ale dle kubíků vody se
dá zjistit, kolik bylo ve které obci
vybráno a vše se dá přepočítat
s přesností asi na 5 % – z tohoto
výpočtu se dá určit, kolik je potencionální nájemné pro kterou obec.
Sdružení VHS vynakládá nemalé
finanční prostředky z dotací i z nájemného zpět do budování a modernizace majetku. Samotné město
Turnov je ekonomicky velice stabilizované a má vysoké příjmy. V případě, když VHS potřebuje úvěr,
běžně Turnov ručí svým rozpočtem
a funguje v roli spoludlužníka.
Pan Šturma – nemyslím si, že by
ekonomicky silný Turnov chtěl dotovat menší obce.
Paní Čejková – VHS má svůj vlastní
příjem, a to podíl z vybraných tržeb,
a město Turnov do toho nemůže
nijak hovořit. Příjem činí 16 mil. Kč
a s nově vstupujícími obcemi se
předpokládá 27 mil. Kč ročně.
Režijní náklady sdružení se přitom
pohybují kolem milionu korun.
Ostatní finance jdou do investic
a o nich rozhoduje rada sdružení.
Nemůže se stát, že by prostředky
byly použity na něco jiného a dle
platných právních předpisů se to
ani nesmí.
Ing. Matyáš – na dnešním jednání
budou zastupitelé schvalovat Dohodu o přípravných činnostech a podmínky přistoupení budou bodem
–5–
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samostatného projednání a schválení.
Pan Linek – jak funguje rada sdružení, existuje nějaký klíč v návaznosti na objem vloženého majetku?
Rokytnice nad Jizerou je malou
obcí. Bude mít své zastoupení v radě? Paní Čejková odpověděla, že
v radě je nyní 8 členů, obce mají své
zástupce a Turnov má 4 zástupce.
Ostatní starostové jsou v dozorčí
radě a je to postaveno tak, že dostávají veškeré materiály jako rada
sdružení, jsou o všem průběžně
informování a kdykoliv se mohou
jednání rady účastnit a k čemukoliv
se vyjádřit. Omezený počet členů
rady je z toho důvodu, aby se sešla
vždy nadpoloviční většina a byli
usnášeníschopní. Pokud do sdružení vstoupí všechny 4 oslovené
obce, dojde ke změně stanov
a nemusí vznikat obava, že „Turnováky“ nepřehlasují. Jednání ovšem
jsou o dohodě a o solidaritě.
Ing. Štěpánek – jak funguje investování do budování a modernizace sítí
v jednotlivých obcích?
Paní Čejková – z objemu finančních
prostředků nelze pokrýt veškeré
požadavky obcí a o určení financí
rozhoduje rada svazku. Je přitom
přihlíženo k zásadním potřebám
dané obce, ať už se to týká rekonstrukcí či havarijních stavů.
Ing. Gebrt – pokud Rokytnice do
sdružení vstoupí a bude mít své
investiční potřeby, tak každá investice začíná projektovými pracemi.
Jak bude řešena tato věc?
Paní Čejková – přípravné projektové práce hradí VHS, a to ve spolupráci např. s odborem rozvoje,
investičním oddělením dané obce.
Obec samozřejmě může do postupu mluvit.
Ing. Pavlata – kdy se plánuje uzavření smluv o vstupu do sdružení
s oslovenými obcemi?
Ing. Matyáš – časový horizont je
určen na září – říjen 2004. Součástí
dnešní dohody je i ustanovení, kde
město bere na vědomí nutnost
přistoupení ke sdružení nejpozději
do konce roku 2004. Koncept
smlouvy může být předložen až poté, kdy VHS bude znát požadavky
obce. Nové stanovy sdružení
a zakladatelskou smlouvu musí
projednat všechna zastupitelstva
všech obcí. Navrhuji svolat pracovní
jednání zastupitelstva nejpozději do
konce června 2004 s tím, že budou
projednány podmínky vstupu Rokytnice do VHS.
Ing. Jína – je známa skutečnost,
proč o vstupu váhají Semily?
Paní Čejková – domnívám se, že
důvodem je také vložení majetku.
V každém případě se vždy podařilo
vyjít obci vstříc a smlouvy ošetřit tak,
aby vyhovovaly oběma stranám.
pokračování na str. 6
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Diskuze občanů k danému tématu:
• Paní Martínková – ČOV v Rokytnici
nad Jizerou je kvalitní a opravdu
jedna z nejmodernějších, splňující
přísné požadavky EU, které vejdou
v platnost v roce 2010. Rozhodně
nejsme majiteli nekvalitního zboží.
Mnoho obcí sice má ČOV, ale už
nevyhovují normám EU a musí vybudovat čističky nové, což představuje
mnohonásobně vyšší investice než
nutná údržba a obnova některého
zařízení rokytnické čističky.
• Ing. Matyáš – v žádném případě
nechci zpochybnit kvality rokytnické čistírny, ale chtěl jsem pouze
poznamenat, že ač vyhovující, není
už nejmodernější a s ohledem na
její stáří je třeba počítat s dalšími
investicemi.
• Ing. Votoček – kolik procent objektů
v Rokytnici bude v případě přiznání
dotace odkanalizováno?
• Ing. Matyáš – jedná se o vybudování kanalizace v zastavěném území Rokytnice, nikoliv o odlehlé
objekty a části obce.
Ing. Pavlata přednesl návrh usnesení:
ZM schvaluje znění Dohody o přípravných činnostech a souvisejících
opatřeních k podání žádosti o dotace
z Fondu soudružnosti a pověřuje
starostu města Ing. Petra Matyáše
podepsáním této dohody.
Hlasování: pro: 13, proti: Stober, zdržel se: Hanč, Jón, Šlégr, Neumann,
Vrdlovec
ZM schvaluje Ing. Petra Matyáše
jako zástupce města pro jednání
s VHS Turnov v oblasti Fondu soudružnosti a účastníka ve výběrové
komisi na zpracovatele záměru a žádosti o podporu v projektu Čistá
Jizera.
Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se:
Vrdlovec, Neumann, Jón, Stober
ZM ukládá starostovi města Ing.
Matyášovi informovat na zasedáních
ZM o probíhajících jednáních s VHS
Turnov.
Hlasování: pro: 17, proti: 0, zdržel se:
Stober, Neumann
ZM pověřuje starostu města Ing.
Petra Matyáše svoláním pracovního
jednání zastupitelstva nejpozději do
konce měsíce června 2004 za účelem
projednání konkrétních podmínek
vstupu Města Rokytnice nad Jizerou
do VHS Turnov.
Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se:
Hanč, Stober, Jón, Neumann

Prodám garáž
č. 5 v Horním Koutě.
Tel. 604 925 365

 Prodej nebytových prostor – prodejna zeleniny na Dolním náměstí
Místostarosta Petr Kadavý informoval
zastupitelstvo o pokračujících přípravách prodeje městského majetku ve
prospěch Státního fondu životního
prostředí ČR. ZM na svém jednání dne
6. 8. 2003 schválilo prodeje obecních
objektů, a to formou prodeje dle
zákona o obcích s předkupním právem současným nájemníkům bytových jednotek. Způsob prodeje nebytových prostor nebyl dosud určen.
Předložený dokument navrhuje stanovit stejný způsob s tím, že nebytový
prostor bude přednostně nabídnut
k odprodeji současnému nájemci,
kterým je o.s. Braun – Jiřička.
Rozprava:
• Pan Kadavý – jsem si vědom, že
prodej nebytových prostor v čp. 196
s předkupním právem současným
nájemníkům je citlivé téma a bylo by
logické namítnout, že je třeba
prostory prodat nejvyšší nabídce.
Je ale třeba vědět, že pro město by
prodej nejvyšší nabídce neměl
žádný finanční efekt, neboť finanční
prostředky, které se utrží nad rámec
dluhu vůči SFŽP, půjdou automaticky na účet druhého věřitele,
kterým je Česká konsolidační agentura. Částka 25 mil. Kč, kterou má
ještě město zaplatit, by se však
nesnížila. Dále je potřeba zachovat
prodejnu zeleniny v Rokytnici. Dalším hlediskem je zachování časové
kontinuity, neboť se současnými
nájemci je jednáno a výběrovým
řízením by došlo ke zdržení.
• Pan Stober – oslovila mě již spousta
lidí, kteří mají o nebytové prostory
v Zelenině zájem, a nyní se dozvídám, že je navrženo předkupní právo současným nájemcům. S tím
nemohu souhlasit.
• Ing. Štěpánek – má v tržním hospodářství nějakou logiku, když se za
prostory získá víc peněz, aby to nemělo žádný finanční efekt pro město?
• Pan Kadavý – město schválilo předběžnou dohodu se SFŽP, kde je
tato záležitost řešena a citována –
co nepůjde již na dluh SFŽP, půjde
automaticky na dluh s ČKA a bez
ohledu na to musí město do roku
2008 uhradit svůj závazek 25 mil.
Kč. Pan Kadavý dále uvedl, že
záměr prodeje bude zveřejněn na
úřední desce v souladu se zákonem
o obcích, předkupní právo zde bude vypsáno, ovšem další zájemci se
přesto mohou přihlásit.
• Ing. Štěpánek – řada lidí si v Rokytnici mohla v nedobrovolných
dražbách koupit majetek a situace
dopadla tak, jak dopadla. Proč již
tehdy neměli nájemci možnost předkupního práva?
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• Pan Kadavý – jsem si vědom, že to
není stejný metr, ale tehdy město
tento fakt neovlivnilo.
• Pan Linek – návrh nemohu akceptovat a nesouvisí to s finančním
efektem.
• Pan Šturma – dnes proběhlo jednání vlády ohledně oddlužení Rokytnice a neví se, kolik peněz Rokytnici
odpustili. Jde o to, že najednou bude třeba více finančních prostředků.
Dokud nemáme potvrzená čísla od
ČKA, tak s tímto systémem nelze
vůbec kalkulovat.
• Ing. Matyáš – v materiálech jsou
podmínky přesně a principielně
vymezeny.
• Ing. Gebrt – na dnešním jednání
zazněly připomínky v tom smyslu,
že pokud si lidé museli v minulosti
kupovat nemovitosti dráže, proč
nyní nepostupovat opět veřejnou
dražbou. Podstatné ale v tuto chvíli
zůstává, aby majetek zůstal v rukou
místních lidí. V minulosti přitom bylo
také období, kdy se kupovalo velmi
lacině, jako např. zdravotní středisko nebo bytovka pana Vaita.
• Pan Kadavý – cítím z obou stran
určitou osobní zainteresovanost
a vazbu na minulost. Osobně se na
věc dívám z pohledu města a v tuto
chvíli prodej nejvyšší nabídce nepřinese městu nic.
• Pan Neumann – z hlediska tržního
hospodářství zní předložený návrh
možná nelogicky, ale prioritou
zůstává bezproblémový prodej.
• Pan Stober – přeci věc nemůže ztížit
ta skutečnost, že bude více zájemců.
• Pan Linek – v tuto chvíli pro mě
nehrají peníze roli. Nejen stávající
nájemci, ale i jiní rokytničtí občané,
kteří jsou také místní, mají o tento
objekt zájem.
• Pan Šturma – v případě umořování
dluhu vůči SFŽP se prodával Pension
Lenoch, kde bylo původně slíbeno
objekt prodat stávajícímu nájemci,
záměr se později změnil, provedla se
dražba a vlastníkem zůstal onen
nájemce. Byla ovšem vypsána soutěž, která byla férová a jasná. Rovněž
prodej Zeleniny formou podobné
soutěže by byl správný a čistý.
Ing. Pavlata přednesl návrh usnesení:
ZM schvaluje způsob prodeje nebytových prostor v čp. 196 v Horní
Rokytnici dle zákona o obcích s předkupním právem současných nájemců
nebytových prostor s tím, že cena dle
úředního odhadu na tyto nebytové
prostory bude navýšena tak, že výnos
z prodeje nebytových prostor v čp.
196 se bude rovnat rozdílu mezi výší
dluhu vůči SFŽP a výnosem z prodeje
bytových jednotek v objektech čp.
648, 649 a 196.
Hlasování: pro: 12, proti: Vrdlovec,
Linek, Stober, Štěpánek, zdrželi se:
Šturma, Braun

Stavební uzávěra
Rada města schválila na svém jednání v průběhu měsíce června níže
zveřejněné nařízení, které stanovuje
stavební uzávěru na celém území
našeho města. Tento předpis města se
týká zákazu provádění nových staveb
bytových domů, a to především domů
stavěných za účelem prodeje bytů pro
individuální rekreaci. Z pohledu investorů je tento způsob podnikání velmi
perspektivní, z pohledu Města však
tato výstavba, pokud nebude regulována, může do budoucna přinést celou
řadu zásadních problémů.
Dojde především k zatížení města
novými uživateli území – tento faktor
negativně ovlivňuje územně plánovací
dokumentaci a mohlo by např. dojít
k omezení rozšiřování ubytovací
kapacity hotelového typu, který je
Městu naopak velkým přínosem. Dále
dojde k zatížení dopravní infrastruktury města – již nyní Město řeší
dopravní problémy v době najíždění
turistů. S tím souvisí problém zajištění
dostačujícího
počtu
odstavných
a parkovacích ploch pro tyto objekty.
Další zatížení souvisí i s nedobudovanou vodovodní sítí a problémy mohou nastat i pokud dojde k naplnění
kapacity čističky odpadních vod.
Dalším problémem pro Město je ta
skutečnost, že tyto byty jsou v turistické sezóně pronajímány k ubytování
turistů, ale ze strany města je téměř
nemožné kontrolovat placení místních
poplatků. Z hlediska cestovního ruchu
je pro Město prioritní zachovat rozvojové plochy pro objekty hotelového
typu s celoročním provozem, kvalitními ubytovacími službami apod.
Tento druh bytové výstavby v žádném případě neřeší bytovou otázku
trvale žijících obyvatel města, a to především z důvodu finanční nedostupnosti.

Město Rokytnice nad Jizerou
NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2004
o vyhlášení stavební uzávěry – na území města Rokytnice nad Jizerou
Rada města Rokytnice nad Jizerou se na svém zasedání dne 14. června 2004
usnesla vydat podle § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a § 33
odst. 3 zákona č. 50/1976 o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), toto nařízení:
Článek 1
1) Tímto nařízením se vyhlašuje stavební uzávěra na správním území města
Rokytnice nad Jizerou, kterými jsou katastrální území: Dolní Rokytnice,
Horní Rokytnice, Františkov v Krkonoších a Rokytno v Krkonoších.
2) Účelem stavební uzávěry je ochrana území pro jeho využití po dobu
zpracovávání nového územního plánu města Rokytnice nad Jizerou a schválení obecně závazné vyhlášky o závazných částech územního plánu.
Článek 2
Na území stavební uzávěry je zakázáno:
1) provádění nových staveb bytových domů – dle § 3 písm. b) vyhlášky
Ministerstva pro místní rozvoj č.137/1998 Sb. o obecných technických
požadavcích na výstavbu, (bytový dům = stavba pro bydlení, ve které
převažuje funkce bydlení),
2) povolování změn ve způsobu užívání staveb ze stávajícího povoleného na
stavby bytových domů.
Článek 3
Na území vyhlášené stavební uzávěry je povoleno:
1) provádění veškerých staveb neuvedených ve článku 2 tohoto nařízení,
2) provádění staveb drobných, plnících doplňkovou funkci ke stávajícím
stavbám, a udržovací práce.
Článek 4
1) Stavební uzávěra se nevztahuje na stavby, využití a opatření v území, pro
které bylo zahájeno ke dni účinnosti tohoto nařízení územní nebo stavební
řízení.
2) Rada Města Rokytnice nad Jizerou může s odkazem na ustanovení § 41
odst. 3 stavebního zákona v odůvodněných případech povolit výjimku ze
zákazu uvedeného v článku 2 tohoto nařízení.
Článek 5
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne po jeho vyhlášení,
přičemž dnem vyhlášení tohoto nařízení je první den jejího vyvěšení na úřední
desce.
Toto nařízení pozbývá platnosti dnem schválení nového územního plánu
města Rokytnice nad Jizerou.
Petr Kadavý

Ing. Petr Matyáš

místostarosta

starosta města

 Daňový kalendář

Dámské a pánské
kadeřnictví

ČERVENEC
12. 7. spotřební daň
15. 7. daň silniční
26. 7. spotřební daň

daň z přidané hodnoty

splatnost daně za květen
záloha na daň za 2. čtvrtletí
daňové přiznání za červen
daňové přiznání k uplatnění navrácení
spotřební daně z topných olejů a zelené nafty za červen
daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen

SRPEN
9. 8. spotřební daň
25. 8. spotřební daň

daň z přidané hodnoty
31. 8. daň z nemovitosti

splatnost daně za červen
daňové přiznání za červenec
daňové přiznání k uplatnění navrácení
spotřební daně topných olejů a zelené nafty za červenec
daňové přiznání a daň za červenec
splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci
s daňovou povinností vyšší než1000,- Kč)
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Ludmila Jínová
Horní 605
512 45 Rokytnice nad Jizerou
(300m od Modré Hvězdy pod Sachrovkou)
tel/fax: 481 523 831
mobil: 604 689 131

Nevíte si rady s vlasy? Chcete změnu?
Vyzkoušejte dynamickou značku
vlasové kosmetiky MATRIX

Měření radonu v objektech
V letošním roce opět pokračuje
Radonový program na území Libereckého kraje z hlediska výskytu
radovu v objektech. Cílem programu je vyhledávání budov se
zvýšeným obsahem radonu v souladu s unesením vlády ČR č. 370/2002
a vydaných „Zásad pro poskytování
a čerpání neinvestičních prostředků
ze státního rozpočtu“. Liberecký
kraj obdržel 400 stopových detektorů pro letošní rok na rozmístění
v objektech.
Pokud mají občané zájem zapojit
se do tohoto programu, mohou se se
svými dotazy a žádostmi obracet
přímo na Krajský úřad, odbor rozvoje,
Ing. Věru Mühldorfovou, tel. 485226573,
e-mail: vera.muhldorfova@kraj-lbc.cz.
Metodika vyhledávání budov se
zvýšeným obsahem radonu je k dispozici též na městském úřadě
v kanceláři tajemnice.

Memorandum o přátelství, porozumění a spolupráci
v Krkonoších
Na polské a české straně Krkonoš
postupně vznikají společné projekty
určené k podpoře cestovního ruchu,
které vedou k tomu, aby se v krátké
době ve spojující se Evropě staly
„Krkonoše – horami bez hranic“. Celý
region by se měl rozvíjet v intencích
dokumentů, které pro rozvoj CR obě
strany mají. Na české „Program rozvoje cestovního ruchu turistického
regionu Krkonoš“, v Polsku dokument
velmi podobný. Podle představitelů
Krkonoš – svazku měst a obcí v souladu s ochranou přírody a Dohodou

o spolupráci, v nedávném čase
signovanou Správou Krnap a Karkonoskiego Parku Narodowego, byly
hlavní myšlenky, ve kterých je shoda,
včleněny do „Memoranda o přátelství,
porozumění a spolupráci v Krkonoších“, které na Benecku podepsali
zástupci Svazků měst Krkonošských
se sídlem v Bukowieci v Polsku
a Krkonoš – svazku měst a obcí se
sídlem ve Vrchlabí. V nejbližší době se
ještě připojí i další významný partner,
Dolnoslezská turistická organizace
z Wroclawi.

Úřední dny společnosti Vodovody a kanalizace města
Rokytnice nad Jizerou s.r.o.
Vážení,
dovolujeme si Vám tímto oznámit, že počínaje dnem 1. 6. 2004 došlo ke
změně úředních hodin společnosti VaK, s.r.o. v budově MÚ Rokytnice nad
Jizerou.
Přítomnost našich pracovníků bude následující:
v období
15.7. – 15.8. každé pondělí od 13.00 – 16.00 hod.
15.1. – 15.2. každé pondělí od 13.00 – 16.00 hod.
Ve zbývajícím období kalendářního roku jsou stanoveny úřední hodiny
každé pondělí a středu od 7.00 – 15.00 hod. na čističce odpadních vod
(u Kroupů). V případě naléhavé nutnosti jsme ochotni vyřídit úřední záležitosti
i mimo výše uvedené termíny.

informuje o změnách v jízdním řádu
13. červen 2004 je druhým ze dvou celostátně vyhlášených termínů pro změny jízdních řádů platných od 14. prosince
2003 do 11. prosince 2004. Prvním termínem byl 29. únor 2004.
• Linka č. 670028 Rokytnice n. Jiz – Vysoké n.Jiz – Bozkov – Semily – Mladá Boleslav – Praha
U spojů č. 1 a 2 byla provedena oprava negativní poznámky, kde bylo chybně uvedeno, že spoje jedou také 28.9.2004.
• Linka č. 670083 Rokytnice n. Jiz. – Jablonec n. Jiz.
Spoj č. 22 z Jablonce n. Jiz. posunut odjezd o 40 min. později na původních 19.10 hod. z důvodu odvozu
zaměstnanců Domova důchodců v Dolní Rokytnici.
Jízdní řády jsou umístěny na našich internetových stránkách www.csadsm.cz, kde se snažíme zájemce informovat
i o dalších záležitostech.

Ptáme se za Vás
1. Budeme se ještě koupat v rokytnickém koupališti?
Majitel pozemků, pan M. Banýr:
„Koupaliště jsem koupil v dražbě za
1,5 mil. korun. Nechal jsem zpracovat
studii, která řeší celý areál velmi krásně, hodnota je kolem 30 – 40 mil.
korun, odpovídá nárokům 21. století.
Řeší vlastní koupání, odpočinek, sociální zabezpečení, občerstvení, ale i bydlení správce areálu. Jsem ochoten
půjčit si peníze, okamžitě zadat realizaci
studie, ale částmi pozemku prochází
biokoridor a má jednání se Správou
Krnap byla zatím bezvýsledná“.

2. Rokytnice chce být rekreačním
střediskem, nemělo by město
mít zájem a podpořit vybudování
nového sportovního a rekreačního areálu, být prostředníkem
mezi
majitelem
pozemků
a Správou Krnap?
Ing. Matyáš, starosta města: „Bohužel, celou situaci nelze řešit bez nového územního plánu. Ten by měl být
hotov do dvou let. Město bude rozhodně záměr letního sportovního
areálu podporovat“.
– EM –
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Zpráva pro anonymního tazatele
Redakční rada obdržela řadu dotazů
od anonymního tazatele do rubriky
Ptáme se za Vás. Vzhledem k tomu,
že se jedná o poměrně velmi osobní
záležitost určité fyzické osoby, redakční rada dospěla jednoznačně k závěru, že touto formou nebude podnět
anonyma řešit a nebude tak plnit
funkci jakéhosi soudce bez možnosti
obhajoby. Podnět ovšem nebyl brán
na lehkou váhu a byl předán k řešení
starostovi města a radě města.

 Krkonošské linky – turistické autobusy a železnice s přepravou jízdních kol

již od 5. června 2004
Sezónní turistická cyklodoprava
v Krkonoších. Dne 5. června 2004
poprvé projel trasu Krkonošemi autobus určený turistům a cykloturistům.
Díky finančnímu přispění Královéhradeckého a Libereckého kraje a vlastním prostředkům Svazku měst a obcí
Krkonoše z Fondu společné propagace Krkonoš bude završena téměř
roční práce na přípravě projektu, který
výrazným způsobem zlepší dostupnost krkonošských měst a obcí pro
turisty, ale i obyvatele, kteří zde trvale
žijí.
Novinkou letošní letní sezóny je
cykloturistický autobus určený všem,
kteří holdují jízdě na kolech v horském
terénu, ale i turistům toužícím poznat
v krátké době velkou část Krkonoš.
Jedná se o dvě pravidelné „páteřní“
linky autobusů, které v jednom dni, na
trase dlouhé 113 kilometrů, projedou
tam a zpět celé Krkonoše. Na hlavní
„páteřní“ linky navazují další autobusové i vlakové přípoje.
Krkonoše – svazek měst a obcí,
nositel a provozovatel tohoto projektu, oslovil ke spolupráci ČSAD Semily,
Osnado Trutnov a KAD Vrchlabí.
Dopravci mají připravené speciálně
upravené autobusy (bez zadních
sedaček) nebo přívěsy určené pro
přepravu jízdních kol. Budou pravidelně denně v obou směrech (ráno po
sedmé hodině) vyjíždět a večer
(kolem půl páté) se vracet zpět na
trase: z Harrachova, přes Rokytnici
n. Jiz., Vrchlabí, Jánské Lázně, Pec
p. Sněžkou do Horní Malé Úpy. Na
„páteřní“ trasu navazují přestupové
autobusy. Budou připraveny přípoje
z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna,
z Jilemnice do Vítkovic, Horních a Dolních Míseček a z Rokytnice n. Jiz. do
Vysokého n. Jizerou a zpět. Na autobusy dále časově navazují vlakové
linky: Martinice – Rokytnice n. Jizerou,
Trutnov – Svoboda nad Úpou, Tanvald
– Harrachov a zpět. Záměrem je
v dohledném časovém výhledu oživit
i železniční trať z Harrachova do
Sklarzské Poreby.
Svazek Krkonoše, sdružující pětatřicet měst a obcí, je v tomto projektu
podporován Libereckým a Královéhradeckým krajem. Pro veřejnost
vydá cca 2.000 kusů vícebarevných
plakátů s mapou, na které budou
vyznačena přestupová místa, trasy
autobusů a vlaků (jezdící v sezónním
režimu). Dále cca 30.000 kusů
dvoubarevného letáčku se zjednodu-

šenou schématickou mapkou a kapesní jízdní řád přepravy. Letáčky
a jízdní řády budou k dispozici na
informačních střediscích i dalších
veřejně dostupných místech. Jízdní
řády získáte na internetu na webových stránkách SMO Krkonoše:
www.krkonose-smo.cz nebo www.ergis.cz.
Cílem je zařadit spoj do rámce
základní dopravní obslužnosti, čímž
by bylo do dalších let vyřešeno
financování.
Koordinátorka projektu RNDr. Mirka
Chaloupská doplňuje: „Ceny jsou
stanoveny podle platných tarifů kilometráže ČSAD. Za jedno jízdní kolo je
příplatek 10 Kč. Pasažéři zaplatí zhruba třicet procent skutečné hodnoty
jízdenky. Zbytek dotuje Svazek Krko-

noše jak ze svých, tak i krajských
prostředků. Jde o službu veřejnosti,
která než vejde do povědomí, bude
asi prodělečná.
Nový projekt „Autobus kolem
Krkonoš“ se rozbíhá, řada zkušeností
nám chybí a nemáme „vychytány“
všechny detaily. Teprve čas ukáže, co
je třeba doladit, které časy jízdního
řádu upravit, nebo zvolit jiné zajížďky
apod. Například vícečlenným organizovaným cyklistickým skupinám doporučuji předem nahlásit počet členů,
dopravci přistaví další autobus. Po
sezóně provedeme vyhodnocení, bude návodem k vyeliminování chyb
a optimalizaci detailů projektu pro
následující rok. Za všechny připomínky, které pomohou záměr vylepšit,
děkujeme.“

Harrachov – Rokytnice n. Jiz. – Vrchlabí – Janské Lázně –
– Pec p. Sněžkou – Hor. Malá Úpa
Linka cyklobusu je pravidelnou autobusovou linkou na uzemí Krkonoš od 5.června 2004 do
26.září 2004. Autobusy jezdí od 5.6. do 26.9.2004 v sobotu, neděli a svátek, od 7.7.do
25.8.2004 i v úterý a ve středu. Všechny cyklubusy na těchto linkách jsou speciálně upraveny
k přepravě minimálně 10 jízdních kol, pouze na trati Rokytnice nad Jiz.-Vysoke nad Jiz. není
autobus pro kola upraven, ale neodmítne kola převézt. Cyklobus samozřejmě také nabízí
přepravu po Krkonoších pěším turistům. Na linkách platí tarif vyhlášený dopravcem, který je
zveřejněn ve vozidle, příplatek za jízdní kolo 10 Kč.

07:25
07:29
07:35
07:45
07:50
07:55
07:59
08:09
08:14
08:15
08:30
08:38
08:45
08:50
09:05
09:09
09:20
09:27
09:30
09:32
09:37
09:41
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05
10:15
10:30

16:30
16:34
16:40
16:50
16:55
17:00
17:04
17:14
17:19
17:20
17:35
17:43
17:50
17:55
18:10
18:14
18:25
18:32
18:35
18:37
18:42
18:46
18:50
18:55
19:00
19:05
19:10
19:20
19:35

Harrachov, státní hranice
Harrachov, sklárna
Harrachov, Na mýtě
Rokytnice n. Jiz., Vilémov
Rokytnice n. Jiz., host.
Rokytnice n. Jiz., nám.
Rokytnice n. Jiz., prov. ČSAD
Jablonec n. Jiz., Rezek
Vítkovice, kostel
Vítkovice, hotel Praha
Jilemnice, Hrabačov, křiž.
Benecko, Prakovice
Benecko, pošta
Benecko, Zlatá vyhlídka
Vrchlabí, aut. nádr.
Lánov, křiž.
Černý Důl, nám.
Janské Lázně, Hoffman. bouda
Janské Lázně, lanovka
Janské Lázně, Lesní dům
Svoboda n. Úpou, aut. st.
Horní Maršov, most
Pec p. Sněžkou, odb. Malá Úpa
Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, nám.
Pec p. Sněžkou, aut. st.
Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, nám.
Pec p. Sněžkou, odb. Malá Úpa
Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn
Horní Malá Úpa, Pomezní boudy

10:20
10:15
10:10
09:59
09:55
09:50
09:45
09:35
09:27
09:25
09:10
09:02
08:55
08:50
08.35
08:31
08:20
08:13
08:10
08:08
08.03
07:55
07:50
07:45
07:40
07:35
07:30
07:22
07.10

19:35
19:30
19:25
19.14
19:10
19:05
19:00
18:50
18:42
18:40
18:25
18:17
18:10
18:05
17:50
17:46
17:35
17:28
17:25
17:23
17:18
17:10
17:05
17:00
16:55
16:50
16:45
16:37
16:25

Rokytnice n. Jiz. – Jablonec n. Jiz. – Vysoké n. Jiz.
Na trati Rokytnice nad Jiz. – Vysoke nad Jiz. není autobus pro kola upraven, ale neodmítne
kola převézt.

10:00
10:03
10:10
10:15

19:15
19:18
19:25
19:30
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Rokytnice n. Jiz., host.
Jablonec n. Jiz., nám.
Vysoké n. Jiz., host. Mexico
Vysoké n. Jiz., nám.

07:40
07:36
07:29
07:25

16:50
16:45
16:39
16:35

Náš rozhovor
Otázky pro Mgr. Miroslava Boudu,
ředitele školy, připravila E. Martínková
1. Blíží se konec školního roku, je
čas závěrečného účtování, ale i čas
školních výletů. Pamatujete se ještě
na svůj školní výlet?
Když o tom tak uvažuji, tak si na své
školní výlety nepamatuji. Určitě jsme
někam jezdili, ale kam?
Velmi dobře si ale vzpomínám na
svůj první učitelský třídenní výlet se
4. třídou do Sedmihorek. Spali jsme
ve stanech nebo chatce, lezli po skalách a jedli to, co jsme sami uvařili.
Bylo to fajn.
2. Naše škola patří mezi ty venkovské, všichni se dobře známe,
mnozí učitelé se pamatují na školní
léta rodičů svých současných žáků.
Ale přesto, musel jste řešit i zde se
žáky problém alkoholu, kouření,
v nejhorším případě drogy? Setkal
jste se s šikanou a projevy rasismu
mezi žáky?
Na tuto otázku není jednoduchá
odpověď, protože v současné době je
zvláště problém šikany velmi medializované téma.
Největším problémem na naší škole
je kouření některých žáků. Alkohol
a drogy jsem řešil minimálně, projevy
šikanování a rasismu se objeví občas.
V porovnání s jinými školami jsme na
tom dobře. Nechci tím ale říci, že se
tyto sociálně patologické jevy na naší
škole nevyskytují. Jenom nemám
dost často šanci je objevit včas.
3. Z vlastní zkušenosti vím, jak
náročné a zodpovědné je učitelské
povolání. Jak se díváte na nedůstojné debaty o 13. a 14. platech, které
ve skutečnosti znamenají částku,
kterou by měli učitelé dostat jako
řádnou mzdu rozdělenou do dvanácti měsíců.
Velmi mně vadí (a to jsem řekl slušně)
a jsem rád, že budou od příštího roku
zrušeny a tyto debaty skončí.
4. Jste ředitelem nejen velké školy
na náměstí, ale i školičky v Horní
Rokytnici. Ta se neustále potýká
s malým počtem žáků, ale pro děti
a rodiče z této části města je velmi
důležitá. Jaká je její budoucnost?
Byl bych rád, kdyby jistá a dlouhá.
Ale podle počtu narozených dětí – beru to podle jejich současného bydliště
– by měl počet žáků v této škole neustále klesat. Bude hodně záležet na tom,
kolik rodičů sem přihlásí své děti a jak
velký nastane nepoměr mezi pedagogickým a ekonomickým hlediskem.

Jenom na okraj: můj mladší syn chodí
do 1. třídy této školy, byť by pro mě bylo
jednodušší ho mít ve škole na náměstí.
5. V minulém RZ mě zaujal článek
paní učitelky Antošové – „Škola
hrou“. Na Den učitelů si žáci
i učitelé vyzkoušeli, cituji: „… že to
jde i bez zlobení, vyrušování, známkování. Pro radost.“
Jací jsou Vaši žáci? Nezasloužili
by si oni, ale i učitelé více takových
dnů Pro radost?
Nejprve bych chtěl ještě jednou
poděkovat Ivě Antošové, která má
největší zásluhu na tomto dni. Dělali
jsme ho poprvé jaksi na zkoušku.
Takový „průzkum bojem“ – řečeno
vojenskou terminologií. Dětem se líbil
– o čemž svědčí jejich pochvalné
zápisy – a proto v příštím školním roce
určitě vymyslíme něco podobného
a víc než jednou.
Ale ta otázka je myšlena určitě ještě
trochu jinak. Aby se „škola hrou“ stala
každodenní záležitostí, je potřeba
mnoha na sobě závislých faktorů a to
by bylo povídání na několik stránek.
V tomto směru vkládám hodně velké
naděje do Školního vzdělávacího
programu.
6. Učit tzv. klasicky, jen podle
předepsaných osnov, je relativně
jednodušší, vyžaduje od učitele méně času na přípravu, ale určitě
nepřináší pocit uspokojení a radosti
z práce. Mají Vaši pedagogové
možnost spolupracovat s kolegy
a školami, kde nové metody vyučování a přístupu k žákům jsou samozřejmostí, nebo musí vymýšlet
vlastní programy a objevovat již
objevené?
S první částí otázky si dovolím
nesouhlasit. I podle osnov se dá učit
dobře a zajímavě. Myslím si, že žádný
vzdělávací program (Základní škola,
Obecná škola, Národní či Waldorfská
– abych jmenoval jen ty nejznámější)
není apriori dobrý nebo špatný. Vždy
záleží na tom, kdo ho učí a hlavně jak.
Schopný učitel má šanci udělat ze
špatného programu dobrý. Nikdy
naopak.
A co se týká druhé části otázky, tak
myslím, že mají. DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků)
nabízí poměrně hodně možností, jak
získávat nové poznatky. V tomto
směru problém nevidím. Vadí mi jiné
věci: některé kurzy (školení, besedy)
jsou pořádány hodně daleko – Liberec, Česká Lípa, Hradec Králové,
nebo jsou rušeny pro malý počet
zájemců. V loňském roce se něko– 10 –

likrát stalo, že jsme se přihlásili na
nějaký seminář, a ten byl později pro
malý počet přihlášených zrušen. Mně
osobně se to stalo asi pětkrát.
7. Viděla jsem přijímací testy na
střední školy z českého jazyka
a kromě jedné otázky na povídku
B. Hrabala – malý a nepovedený
pokus o inovaci, neboť čtrnáctiletí
žáci Hrabalovi většinou nerozumí –
byly zcela totožné s těmi, které jsem
řešila s žáky před 15ti i více lety. To
se opravdu nic nezměnilo?
Nejraději bych odpověděl: „Bez
komentáře.“ Něco se změnilo, ale to
nejdůležitější, totiž forma, nikoliv. Stále jsme nuceni učit žáky od šesté třídy
větný rozbor, který použijí hlavně
u přijímaček a pak minimálně. Jestli
vůbec někdy. Snad se podaří tento
systém přijímání žáků na střední školy
radikálně změnit v připravovaném
novém školském zákoně.
8. Jak těžké je úspěšně složit přijímací zkoušku a být přijat na střední školu? O které obory je největší
zájem, jak uspěli letošní „deváťáci“?
Uspěli velmi dobře a velký dík patří
nejenom jim všem za snahu a píli se
něco naučit, ale také pí učitelkám
M. Jónové a B. Zemánkové, které je
na přijímačky z matematiky a českého
jazyka připravovaly.
Celkem se na střední školy hlásilo
36 žáků z devátých tříd a 3 žáci z páté
třídy na víceletá gymnázia. V prvním
kole bylo přijato 37 žáků, to je 95%!
V druhém pak zbývající 2.
Trošku podrobněji: gymnázia –
8 žáků, Střední odborné školy – 17 žáků, Střední odborná učiliště – 14 žáků.
9. Vraťme se ale na chvíli k těm
nejmenším. Mnozí žáčci nejnižších
tříd prožívají školní docházku dost
těžce, často se dostávají do stresových situací, které pak řeší zlobením, a rodiče si s nimi tzv. neví rady.
Řešíte takové problémy společně
s rodiči, mají rodiče o spolupráci se
školou zájem?
Všichni žáci se občas dostanou do
takové situace. Nejprve se snažíme
problém vyřešit ve škole a pak s rodiči.
Každý je jiný – někdo má zájem
velký a někdo zase naopak. Všeobecně bych přivítal větší zájem – zvlášť
v situacích, kdy rodiče se školou
nesouhlasí. Místo domácího hodnocení mentálních kvalit vyučujícího by
bylo dobré přijít do školy a promluvit
si. Jinak: věřím, že by se mnoha
konfliktním situacím dalo předejít tím,
pokračování na str. 11



pokračování ze str. 10



že si rodiče dohodnou schůzku
s vyučujícím a prodiskutují vzniklý
problém. A raději dříve než později.
10. Přestože třídy prvního stupně
jsou umístěny ve staré budově,
nepůsobí chodby pochmurně, ale
naopak vesele, hravě a děti určitě
mohou o přestávkách docela dobře
relaxovat.
Když procházíte oběma budovami
– i nová je krásně vyzdobena – máte
radost?
Nezapomínejme na horní školu, její
výzdoba je také velmi pěkná.
Ale v tomto směru jsem trochu jinde.
Spíš koukám na to, co je potřeba
zlepšit. Za poslední roky se toho sice
změnilo podle mne docela dost. Ve
staré budově byla provedena kompletní rekonstrukce sociálního zařízení, zpevnění podlah a položení nové
podlahové krytiny. V nové budově
byly vymalovány všechny kmenové
třídy, zkvalitnily se počítače v učebně
PC, přebudovala se učebna přírodopisu, podstatné změny jsou i ve školní
jídelně (a to je teprve první část).

V polovině tříd na I. i II. stupni byly
vyměněny tabule (naposledy 3 tabule
před necelým měsícem). V současnosti probíhají jednání o dodávce
školního nábytku v celkové částce
přesahující 700 tisíc korun. V září
příštího školního roku tak všichni žáci
(doufám) zasednou do zcela nových
a moderních lavic, někde s možností
výškového nastavení, a učitelé do
nových kateder. Novým nábytkem
bude vybaven kabinet I. stupně, sborovna a učebna PC dostane nové
židličky.
Já teď již ale přemýšlím, jak zařídit
další zlepšení – vymalování ostatních
tříd a všech chodeb, II. etapa změn ve
školní jídelně, školní hřiště, tělocvičny,
okna , fasáda atd. atd.
Abych se vrátil na začátek – jsem
rád, že se daří postupně zlepšovat
naši školu, ale spokojen ještě nejsem.

nese své problémy, co svět světem
stojí. Jak jsou tedy jiní a jak jsme jiní
my dospělí.
Nejsou horší, jenom mají větší
možnosti – ať v pozitivním či negativním smyslu – než my. Jinak tráví svůj
volný čas, jinak získávají informace –
a hlavně jsou objektivnější a je jich víc.
Tím si podstatně dříve utvářejí svůj
názor na věci, které se jich týkají,
a nebojí se ho říci nahlas. Konflikt pak
vzniká ve způsobu, jakým je prezentují. Není to vždy ten ideální způsob a ne všichni dospělí jsou ochotni
je vyslechnout a akceptovat

11. Ještě poslední otázku. Myslíte
si, že dnešní děti jsou opravdu tak
jiné (přeloženo horší) než dříve?
Vždyť prvňáček je stále ten roztomilý neposedný kluk a „puberťák“ si

Přeji všem žákům, jejich rodičům
a zaměstnancům školy krásné prázdniny nebo dovolenou a deváťákům
hodně úspěchů na středních školách.

Stavba byla kolaudována v říjnu
1989, bylo v ní 305 vazných míst pro
krávy a počítalo se i s ustájením asi
170 telat. Někteří lidé kritizují velikost
stavby a tím i velkou koncentraci zvířat
na jednom místě. Z hlediska ochrany
životního prostředí a vlivu na okolní
krajinu je jedno, zda je soustředěno
pod jednou střechou 10 zvířat nebo
mnohem více. Záleží na umístění
stavby, jejím provedení a profesionalitě a odbornosti lidí. Důležité jsou
i ekonomické faktory – větší koncentrace zvířat znamená vyšší produktivitu práce a nižší provozní náklady.
Podle dobových pramenů se v letech
1835 – 1836 chovalo na horách
v oblasti Jilemnicka a Vrchlabska
9.428 ks hovězího dobytka a v žádném případě se nedá říct, že by tento
počet měl negativní vliv na krajinu. Od
začátku 80. let minulého století již
existovaly v Itálii a ve Francii chovy,
kde koncentrace dojných krav byla
400 a více kusů při volném ustájení.
Ze stavebního hlediska byla stavba
Střediska chovu dojnic velmi nákladná záležitost, ale součástí areálu je
i kryté hnojiště, dostatečně velká
močůvková jímka, čistička splaškových vod, odkanalizování srážkové
vody a další prvky budované pro
ochranu okolí.
Kravín byl v plném obsazení provozován necelé čtyři roky. Jeho uvedením do provozu byl zrušen chov

dojnic v kravíně Tempo nad hřbitovem, jehož zrušení nařídil Stavební
úřad v Rokytnici nad Jizerou pro
opakované stížnosti občanů bydlících
pod kravínem.
Následovalo období privatizace statku, které za určitého „přispění“ tehdejšího Územního odboru Ministerstva
zemědělství dopadlo tak, že v holandské dražbě SCHD koupil se svými
příbuznými Ing. Jaromír Houžvička.
Domnívám se, že tento pán nikdy
vážně neuvažoval o tom, že by tuto
stavbu využíval k zemědělským účelům. Mnohokrát jsme se snažili s Ing.
Houžvičkou kontaktovat, předkládali
jsme mu různé nabídky na odkoupení
stavby, ale z jeho strany přicházela
stále jenom negativní stanoviska.
V dnešní době už ani neodpovídá na
telefony a na dopisy, není možné
s ním navázat jakékoliv spojení.
O odprodej stavby nemá žádný zájem
a o jejím uvedení do provozuschopného stavu, ať už k jakýmkoliv účelům, pravděpodobně neuvažuje.
V katastrálním území Františkov je
evidováno 135 hektarů zemědělské
půdy a z toho naše společnost hospodaří na 72 hektarech. Předpokládáme, že to tak bude i v budoucnu.

Děkuji Vám za rozhovor, přeji hodně
radosti z práce a krásnou dovolenou.
I já děkuji. Jsem rád, že jsem mohl
velmi stručně odpovědět na tyto otázky a vyjádřit tak svůj názor na některé
věci týkající se školy.

Máte slovo
Odpověď na články z RZ č. 3/4
týkající se františkovského kravína
Středisko chovu dojnic (SCHD) ve
Františkově bylo postaveno Státním
statkem Vysoké nad Jizerou na základě řádného územního a stavebního
řízení jako experimentální stavba, nikoli jako investice Ministerstva zemědělství. O umístění stavby rozhodl
KRNAP. Podmínkou tohoto úřadu pro
povolení stavby bylo, aby z rokytnické
strany byla stavba za horizontem,
nejednalo se tedy o ochranu vod.

Veřejná sbírka
sdružení

Ve dnech 14. a 15. dubna 2004
proběhla v našem městě veřejná
sbírka s názvem „Pomáhat může
každý“. Veřejnou sbírku organizovalo
občanské sdružení ADRA Praha
a výtěžek sbírky bude sloužit na
pomoc obětem přírodních katastrof
a válek. Za vydatné pomoci místních
školáků byla za tyto dva dny vybrána
částka 8.129,50 Kč (!). Děkujeme
všem, kteří jste se zúčastnili této
akce, a tím přispěli na zmírnění
utrpení lidí postižených přírodními
katastrofami nebo válkami.
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Ing. Oldřich Bachtík, CSc.
Ředitel ZEMEX, spol. s r.o.

Vlajka pro Tibet
V čísle 3/4 RZ t.r. jsem se dočetl, že
Rada města rozhodla vyvěsit v březnu
t.r. tibetský prapor. Jsem proti tomu.
Nemyslím si, že je vhodné se plést do
záležitostí Číny a že to je její věc. Již
nám to natropilo dost škod. Velmoci se
snaží velice pilně s Čínou obchodovat
a my (pan Havel) budeme dělat meditace
s dalajlamou. Přitom jsme se podíleli na
„humanistickém ničení Srbska“.
Několik informací o Tibetu (prameny
politolog Oskar Krejčí): Tibet patřil od
11. století k Číně. Pak patřil nějaký čas
pod Velkou Británii. Obsazení Čínou
předcházelo odtržení od Británie.
V Tibetu vždy bojovaly proti sobě dvě
frakce, z nichž jedna chtěla připojení
k Číně.
V současné době studuje 13.000
mladých Tibeťanů na školách v různých částech Číny. V Tibetské autonomní oblasti je 2,5 mil. obyvatel,
1787 klášterů, 46.380 mnichů. Ty
musí v chudém Tibetu někdo živit. Jde
o teokratický režim postavený na
feudálních vztazích a vykořisťování
otroků. Takový byl Tibet do r. 1950,
kdy sem přišla čínská armáda. V Tibetu probíhá urbanizace, buduje se
infrastruktura, zavádí elektronika. Více
než 90% tibetského rozpočtu pochází
z netibetských zdrojů. Etnické menšiny zaznamenaly v m.r. ekon. růst
11,1%, což je nad celočínským průměrem. I proto dalajlama, na rozdíl od
mnohých českých radikálů, nepožaduje odtržení Tibetu od Číny, ale autonomii, přesněji řečeno jinou autonomii.
V období 1978 až 2002 vzrostl průměrný roční příjem na osobu v Číně ze
190 na 960 dolarů, věk stoupl z 35 na
71,4 a dětská úmrtnost klesla z 200 na
28,4.
Nechme být Čínu Čínou a zamysleme se, proč tam nesmíme vyvážet
„Tamaru“ (alias „Věru“).
Jaroslav Černý
Úprava pomníku padlým
Na posledním plénu 26.5.2004 jsem
vystoupil s negativní připomínkou, že
by neměl MěÚ přijímat na úpravu
pomníku padlým peníze (3.000,- Euro,
90.000,- Kč) od pana Sirny Josefa (jde
o Josefa Srnu, který se vyučil v EP,
pracoval u kostrařů v EP, při zaměstnání vystudoval 4-letou průmyslovku,
poté pracoval jako konstruktér v Elitexu. Po r. 1968 emigroval do Švýcarska).
Jsou různé pokusy, jak se chce SDL
(Sudetoněmecký Landmanšaft) infiltrovat do území našeho pohraničí.
Troufám si tvrdit, že toto je jeden
z nich, a myslím, že se moc nemýlím.
SDL měl ve dnech 29. a 30.5.04 jako
obvykle sraz (tentokrát si vybrali významné město Norimberk).
Zazněl odtamtud nepřátelský tón.
Edmund Stoiber řekl: „Dekrety jsou
nyní evropskou záležitostí. Pokud
Češi doufají, že teď budou mít pokoj,

pak musím říci: Až teď začíná nová
diskuze, ve společnosti EU, v evropském prostoru (frenetický potlesk
a výkřiky). Chceme Evropu, v níž
vyhnanecké dekrety nebudou mít
místo. Měly už dlouho ležet na smetišti
dějin a teď naopak byly v roce 2002,
v předvečer rozšíření EU, českým
parlamentem demonstrativně posíleny. Teď už asi víte, proč tam
nepojedu…“ (pozn. aut.: žádné
neštěstí)… Rozhořčené kritiky se dočkal také amnestijní zákon z r. 1946,
který českému obyvatelstvu promíjel
mimo jiné excesy divokého odsunu.
Stoiber pokračoval: „Něco takového
nepatří do Evropy. To musí pryč, za to
budeme bojovat. Pět let, deset let,
patnáct let a jednou se nám to podaří…“ O tom, že rozbili Němci ČSR,
že zapříčinili 2. světovou válku s holocaustem atd. atd. ani slovo. Oni jsou
přece mistři světa a teď budou mít
v Evropě opět hlavní slovo !!!.. Bavorská ministryně Stewensová kritizovala
také nedávný zákon o ocenění
Edvarda B E N E Š E atd. atd. ...my
nic, my muzikanti.
Mši spolucelebroval biskup Otčenášek z HK a byl přítomen mluvčí biskupské konference Daniel Herman.
Můj názor je tedy takový. Památky je
potřeba udržovat, ale peníze na to
bychom v žádném případě neměli
přijímat od účelových dárců. Je potřeba hledat jiné cesty (třeba i EU).
A Benešovy dekrety by pro nás měly
být posvátné. Tolik ještě k mému
vystoupení na plénu MZ. Norimberský
sjezd SDL 29. a 30.5.2004 mi velmi
pomohl, abych byl správně pochopen.
Jaroslav Černý
Vážení přátelé,
když jsem se v listopadu 2003 ujal
křesla v redakční radě, souhlasil jsem,
že Zpravodaj nebude uveřejňovat
žádné politické či ideologické myšlenky. Avšak s příspěvky, které zaslal pan
Černý, vyvstalo hned několik otazníků. Především zda neodporují mému
„listopadovému slibu“. Proto si dovoluji zasáhnout do Vaší rubriky a nabídnout několik postřehů a faktů. Pokud
se pletu, pak se panu Černému omlouvám, ale jedinými soudci jste Vy,
milí čtenáři.
Reakce na článek Úprava pomníku padlým:
Prvním velkým překvapením, které
se mi dostalo, je obžaloba pana Sirny
z „kolaborace se sudetoněmeckým
Landmanšaftem.“ Bez jakéhokoliv
důkazu je tento pán napadán jako
zrádce národa či rozvraceč republiky,
a to pouze proto, že nabídl 3000 eur
k opravě chátrajícího pomníku. Dále
jsem nepochopil, proč pan Černý
cituje pana Stoibera a vykresluje sjezd
SDL. Vždyť celá česká politické reprezentace se jednoznačně postavila za
Benešovy dekrety. Osobně si myslím,
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že pan Stoiber se snaží získat hlasy
před nadcházejícími volbami v Bavorsku a obávám se, že pan Černý má
stejný úmysl.
Reakce na článek Vlajka pro Tibet
Zde mi jde především o fakta. Čerpal
jsem z Kroniky lidstva (str. 987). Cituji:
„Tibet byl pod nadvládou Číny od 17.
století. Pod politickým vedením svého
duchovního vůdce dalajlámy se mu v
r. 1914 po zmatcích čínské revoluce
podařilo získat na konferenci v Simle
nezávislý statut“. Je historicky
doloženo, že v průběhu „osvobozování“ Tibetu Čínou docházelo k vraždění
a zneužívání tisíců Tibeťanů. Jistě se
nabízí otázka: „Proč musel dalajláma
utéct, když se v Tibetu začalo vše
obracet k lepšímu a spravedlivějšímu?“ Za absolutní nesmysl považuji
dávat do souvislosti vyvěšení tibetského praporu a prodej radiolokátorů
Věra do Číny.
Doufám, že jste moje pochyby o zabarvených článcích pana Černého
pochopili, milí čtenáři. Pokud Vám připadají jako nepodstatné, pak se Vám
omlouvám za ztracený čas. Pokud
Vám připadají jako podstatné, pak
věřte, že Rokytnický zpravodaj se od
listopadu 2003 vydal lepší cestou.
Závěrem bych chtěl oznámit, že v průběhu 3 až 4 týdnů bude na webových
stránkách Rokytnice nad Jizerou uvedeno v provoz diskusní forum, kde
budou i tyto články zveřejněny a kde
bude probíhat výměna názorů na
libovolná témata.
Jaromír Beran
člen redakční rady RZ

Dne 15.5.2004 si osobní vozidlo
BMW modré metalízy za cíl svých
nekalých zájmů vybral pachatel,
který se do auta vloupal. Z vozidla
odcizil autorádio značky Pioneer
Deh a několik mobilních telefonů.
Škoda, kterou svým jednáním způsobil 23 letému majiteli, je ve výši
kolem 17.000,- Kč. K uvedenému
došlo na parkovišti u sportovní haly
v Rokytnici nad Jizerou.
Koncem února letošního roku odcizil z parkoviště u hotelu Modrá
hvězda v Horní Rokytnici osobní
vozidlo VW Golf pachatel, který se
svým jednáním dopustil trestného
činu krádeže. Poškozeným je
majitel z Holandska, kterému vznikla škoda ve výši kolem 400.000,- Kč.
Podezřelými z tohoto jednání jsou
dva muži z Jablonecka ve věku 33
a 34 let, kterým bylo policejním
komisařem sděleno obvinění z trestného činu krádeže.

ZŠ, ZvŠ a MŠ Rokytnice n. J. informují
Zvláštní škola informuje
Prázdniny jsou za dveřmi a my
bilancujeme. Co se nám podařilo?
V březnu po lyžařském výcviku jsme
dětem dopřáli pro změnu kulturní
zážitek v podobě návštěvy Veletrhu
dětské knihy v Liberci. Zároveň jsme
navštívili Naivní divadlo a shlédli
představení Čerti z Ještědu. Peníze na
tuto akci se nám podařilo získat
z fondu Libereckého kraje.
Již tradičně jsme vypěstovali pro
veřejnost sadbu květin a zeleniny.
Každým rokem se náš sortiment rozšiřuje. Nabízeli jsme na 15 druhů zeleniny a 10 druhů květin.
V dubnu si naši žáci po vzoru TV
Nova sami zorganizovali soutěž ve
zpěvu SUPER STAR. Do soutěže se
přihlásilo 15 dětí. Zde měly možnost
vyniknout děti, které v jiných oblastech bývají neúspěšné. Vítězkou se
stala Nikolka Vondrová.

V květnu se družstvo žáků z naší
školy zúčastnilo okresního kola sportovních her mládeže v Jilemnici.
Úspěchy byly nemalé. Dívky získaly
v lehkoatletickém čtyřboji 2. místo,
dále přivezly 4 stříbrné a 1 zlatou
medaili. Simonka Plůchová bude náš
okres reprezentovat v krajském kole.
V tomto měsíci jsme zorganizovali
v rámci dopravní výchovy na školách
základní kolo dopravní soutěže praktickou a teoretickou částí. V letošním
roce byly z okresního kola vypuštěny
všechny speciální školy, pravděpodobně z nedostatku financí.
Dále jsme se aktivně podíleli na
oslavě Dne dětí. Pedagogové zajistili
jednu atrakci, zaměřenou na zručnost
a logické myšlení.
Tento rok jsme nezapomněli ani na
domov důchodců. Vysázeli jsme zde
sazenice petunií a řeřich, které jsme
pro ně vypěstovali. Na konec června

Pohádkový dětský den
Po tříleté pauze se opět konal v přírodním divadle dětský
den. DDM ve spolupráci se ZŠ, ZvŠ a ASPV připravil pro
děti zábavné odpoledne. Celý les ožil pohádkovými
bytostmi. Bránu do pohádek otevřely mažoretky „Arnika“
a „Melissa“ pod vedením Jany Mařasové, Evy Votočkové
a Evy Maloňové. Poprvé v Rokytnici vystoupily také naše
nejmenší mažoretky „Pomněnky“ pod vedením Ivety Rousové a Hany Hájkové.
Potom už děti soutěžily a plnily úkoly u Čertů v pekle,
u Manky a Rumcajse, Ferdy Mravence, u Indiánů nebo
v chýši u Ježibab. Nechyběli ani Hastrmani, Tři přadleny,
Červená Karkulka, Klauni v cirkuse, půvabná Šípková
Růženka, Muchomůrky a Kopretinky. Na vše dohlížel náš
pán hor Krakonoš. Díky sponzorům si děti odnášely
z každé pohádky drobné hračky a sladkosti. Pěkný dárek
dostal každý i v tombole.
Lesem se ozýval nejen dětský smích, ale i pěkné písničky
oblíbené country skupiny Naboso, která celé odpoledne
přispívala k příjemné atmosféře. Napilno měl i Standa Škoda u ohně. Staral se nejen o jeho udržování, ale pomáhal
také malým dětem s opékáním buřtů. Občerstvení zajistili
hasiči. Vůně sejkor se linula celým lesem.
Náš velký dík patří všem sponzorům, bez nichž bychom
nikdy tak krásné odpoledne dětem k jejich svátku nemohli
připravit. Vydatně nám také pomohl Svaz žen, který se
postaral o prodej vstupenek. Městskému úřadu, hasičům
a žákům ZŠ děkujeme za přípravu a úklid celého areálu.
Věříme, že tato krásná spolupráce nám vydrží i do dalších
let a budeme tak moci uspořádat i příští dětské dny
v krásném prostředí rokytnického přírodního divadla.
Kolektiv DDM
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jsme pro obyvatele připravili kulturní
vystoupení.
Na závěr školního roku chystáme
výlety do blízkého okolí tak, aby nebyly pro rodiče našich dětí finanční
zátěží.
Všichni vycházející žáci byli úspěšní
při přijímacích řízeních. V září nastoupí na tyto učební obory: truhlář, pečovatelské, kuchařské práce a opravářské práce v autoservisu.
Novinkou pro příští rok je otevření
přípravné třídy. Tato třída bude pro
děti s odkladem školní docházky nebo s problémy začlenění se do kolektivu. Ve skupině 4 – 8 dětí bude zaručen
přiměřený rozvoj dítěte a příprava pro
vstup do školy. Toto zařízení je bezplatné a rok zde strávený se nezapočítává do povinné školní docházky.
Přejeme všem pěkné prázdniny
kolektiv pedagogů ZvŠ

SDH Rokytnice n. J. informuje
Dne 30. dubna náš sbor pořádal
akci „Pálení čarodějnic“, jež se díky
počasí vydařila. Proto bychom chtěli
poděkovat všem, kteří tuto akci
každoročně podporují, zejména Správě KRNAP Rokytnice, firmě SURA
s.r.o., firmě ROTES s.r.o., panu Petru
Háskovi, panu Danielu Janatovi
a Městu Rokytnice n. J.
29. května se Mladí hasiči z Rokytnice n. J. zúčastnili Okresní hasičské
soutěže „Hra plamen“ v Jablonci n. J.,
kde skončili na 18-tém místě.

Tentýž den se členové našeho sboru zúčastnili mezinárodní hasičské
soutěže s historickými stříkačkami
v Pasekách n. J., kde vybojovali
krásné druhé místo.
30. května náš sbor zajišťoval
občerstvení na dětském dnu, které se
v letošním roce díky krkonošským
sejkorám a točené limonádě obzvláště vydařilo.
V minulých dnech se díky Městu
Rokytnice n. J. podařilo pro náš sbor
získat požární stříkačku PPS 12.
Jedná se o přívěsný vozík, plně

vybavený
požárním
materiálem
včetně čerpadla PS 12, který byl
prostřednictvím MV ČR bezplatně
převeden od Armády ČR Městu
Rokytnice n. J. Doufejme, že po nutných opravách a úpravách bude
dobře sloužit naší výjezdové jednotce.
V současné době naše družstva žen
a mužů nacvičují na okrskovou hasičskou soutěž, která se bude konat 19.
června ve Vysokém nad Jizerou.
Za výbor SDH
SMOLA Petr

Kulturní servis
 Následující termíny trhů spotřebního zboží na Dolním náměstí:
13. července, 10. srpna, 14. září, 12. října, 9. listopadu

PROGRAM NA ČERVEN / ČERVENEC 2004

 Pozvánka na zakončení školního roku Základní školy:
Dne 28. června 2004 v pondělí v 8.00 hodin před radnicí na Dolním náměstí
vystoupí 3 oddíly mažoretek z Rokytnice nad Jizerou. Toto vystoupení proběhne
za účelem slavnostního zakončení školního roku 2003/2004. Srdečně jsou zváni
nejen žáci, ale všichni obyvatelé Rokytnice nad Jizerou.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

středa 23.6. v 19.45 h.

21 GRAMŮ
Americké drama (125 min.). Jakou váhu má lidský život?
Drama o vině, trestu, lásce, smrti a vykoupení. Vstupné 60,- Kč,
přístupný (15).

sobota 26.6. v 19.45 h., neděle 27.6. v 19.45 h.

OHNIVÝ OCEÁN

 Letní kulturní akce v našem okolí:
•
•
•
•

Městské KINO Jablonec nad Jizerou

12. Špindlerovská pouť (25. – 27. 6. 2004)
Pivní slavnosti – Špindlerův Mlýn (24. – 25.7.2004)
Královédvorský okruh o cenu Františka Šťastného (25. – 27. 6. 2004)
8.ročník tradičních mezinárodních závodů historických motocyklů, sidecarů
a automobilů – www.mudk.cz
Barokní slavnostní KUKS (24. 7. 2004)
Rekonstrukce historické události z roku 1729, která nočním přepadením
Kuksu a konfiskací knih zahájila Šporkovo obvinění z kacířství
Vrchlabské hudební léto (1. 7. – 31. 8. 2004)
Cyklus koncertů převážně klasické hudby v klášterním kostele sv. Augustina
ve Vrchlabí. Informace: 499422126 nebo 499422136
Den lidových řemesel Žacléř (5. 7. 2004) – tradiční akce na Rýchorském náměstí
Harrachovské pivní slavnosti (31. 7. 2004)
Letní slavnost „Porcinkule“ Hostinné (31. 7. – 1. 8. 2004)
7. Krkonošské pivní slavnosti Vrchlabí (7.8.2004)
22. ročník nohejbalového turnaje O pohár města Harrachova (7. 8. 2004)
Festival dechových hudeb Jilemnice (8. 8. 2004)
Vavřinecká pouť Jilemnice (14. – 15. 8. 2004)
Letní SP v severské kombinaci – Harrachov (22. 8. 2004)

GARÁŽOVÁ VRATA
Pohony vrat a bran • Žaluzie všech typů
Textilní rolety • Markýzy • Těsnění oken
Sítě proti hmyzu • Shrnovací dveře a stěny
Čalounění dveří • Venkovní rolety hliník, plast
Bezpečnostní dveře • Sprchové a vanové shrnovací stěny
Zasklívání balkónů
Vladimír Bak
512 46 Harrachov 534, tel./fax: 481 529 622,mobil: 602 122 966
e-mail:v_bak@mybox.cz, www.bak-harrachov.cz
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Americký širokoúhlý dobrodružný film (136 min.). Dobrodruh
s indiánskou krví bojuje s arabskou pouští. V hlavních rolích
Viggo Mortensen, Zuleikha Robinson a Omar Sharif. Vstupné
60,- Kč, přístupný.

středa 30.6. v 19.45 h.

RISKNI TO S POLLY
Americká romantická komedie (91 min.). Pro nejopatrnějšího
muže na Zemi začíná být život zajímavý... V hlavních rolích Ben
Stiller a Jennifer Aniston. Vstupné 50,- Kč, přístupný (12)

sobota 3.7. v 19.45 h., neděle 4.7. v 19.45 h.

VAN HELSING
Americký širokoúhlý akční dobrodružný film. Jediné jméno, ze
kterého má zlo strach! Vstupné 55,- Kč, přístupný (12)

středa 7.7. v 19.45 h.

ŽELARY
Český film rež. Ondřeje Trojana (150 min.) nominovaný na
Oscara. Krutý příběh něžné lásky. Vstupné 55,- Kč, přístupný (12)

sobota 10.7. v 19.45 h., neděle 11.7. v 19.45 h.

GOTHIKA
Americký kriminální horor (99 min.). Jestliže je někdo mrtvý, nemusí
to znamenat, že odešel. V hlavních rolích Halle Berry, Penélope Cruz
a Robert Downey Jr. Vstupné 55,- Kč, přístupný (15)

středa 14.7. v 19.45 h.

DVANÁCT DO TUCTU
Americká komedie (95 min.) se Steve Martinem a Bonnie
Huntovou v hlavních rolích. Čím víc, tím hůř! Vstupné 50,- Kč,
přístupný.

sobota 17.7. v 19.45 h., neděle 18.7. v 19.45 h.

STARSKY & HUTCH
Americká širokoúhlá akční komedie (101 min.). „Když si lotr
o to říká, chytíme ho za pytlíka“. V hlavních rolích Ben Stiller
a Owen Wilson. Vstupné 55,- Kč, přístupný.
Ve vstupném je započítán příplatek 1,- Kč, určený ve prospěch
Státního fondu pro rozvoj české kinematografie. Filmy značené
symbolem (12, 15, 16…) jsou mládeži přístupné, pro děti do 12, 15,
16… let jsou však nevhodné. Změna programu a výše vstupného
vyhrazena. POZOR, od června do konce srpna všechna představení
začínají v 19.45 hodin. Program KINA též na adrese:
www.kina.365dni.cz, telefon: 481591437, 481591106, mobil:
604274911.

Informace z městské knihovny
 Nové knihy na měsíc květen
•Romány pro ženy:
£
Pearson, A. – Nechápu, jak to
dokáže
£
Chiel, D. – Úsměv Mony Lisy
£
Papathanasopoulou, M. – Toxická
spojení mužského rodu
£
Collins, J. – Osudové ženy
£
Willettová, M. – Kouzelný týden
£
Zweig, S. – Nikde v Africe
£
Nothombová, A. – Strach a chvění
•Ostatní próza:
£
Irving, J. – Čtvrtá ruka
£
Hornby, N. – Všechny moje lásky
£
Márai, S. – Svíce dohořívají
£
Haddon, M. – Podivný případ se
psem
•České knihy:
£
Nálepková, T. – Zabít draka
£
Kraus, I. – Udělej mi tichoučko
£
Andrlová, J. – Ahrimanova střela
£
Fugnerová, E. – Hledání prince na
zlatém západě
£
Berková, A. – Banální příběh
£
Větvička, V. – Moje květinová dobrá
jitra
•Napětí, detektivky:
£
Grisham, J. – Porota
£
Cole, M. – Královna zločinu
£
Hensher, A.Ch. – Svedení umírají
dvakrát
£
Gardner, E.S. – Případ milující
manželky
£
Ludlum, R. – Pandořina skříňka

•Životopisné romány, paměti:
£
Márquez, G.G. – Žít, abych mohl
vyprávět
£
Gregory, S. – Zapomeňte, že jste
měli dceru
£
Jahjá, L. – Byl jsem Saddámovým
synem
£
Mihola, R. – Věra Ferbasová
£
Roden, R. – Paměť naruby
•Naučná literatura:
£
Just, V. – Slovník floskulí (Malá
encyklopedie polistopadového
newspeaku)
£
Nešpor, K. – Bolest se dá zvládnout
(Jak mírnit bolest vlastními silami)
£
Richardsonová, Ch. – Tajemství
kvalitního života (Cesta ke štěstí
a harmonii)
£
Collard, G. – Posvícení v rudých
tmách (Dokument o čínské okupaci
Tibetu)

 Nové knihy v dětském oddělení:
•Pro nejmenší:
£
Lindgrenová, A. – Madynka
£
Kožík, F. – Kouzelný prsten
•Pro starší čtenáře:
£
Blytonová, E. – Dobrodružství na
ostrově
£
Tajemství záhadného balíčku
£
Tajemství neviditelného lupiče
£
Ransome, A. – Boj o ostrov

KOOPERATIVA, pojišťovna, a.s.
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás upozornit, že v našem městě začínají působit od května 2004 služby
KOOPERATIVY, pojišťovny, a.s. KOOPERATIVA, pojišťovna a.s. je v současné době druhou
největší společností na pojistném trhu u nás. Provozuje všechny základní druhy životního
i neživotního pojištění a její základní jmění činí 1 mld Kč.
KOOPERATIVA, pojišťovna, a.s. tedy v současnosti nabízí:
• životní pojištění
• soukromé životní pojištění hrazené zaměstnavatelem
• úrazové pojištění
• pojištění pro cesty a pobyt
• povinné ručení
• havarijní pojištění
• pojištění majetku a odpovědnosti občanů
• pojištění právní ochrany
• pojištění malých a středních podnikatelů
• pojištění průmyslu a podnikatelů
Život nám v současném uspěchaném tempu přináší leckdy nečekané zvraty a události.
Přicházejí chvíle, kdy potřebujeme pomoc i někoho takového, jako je pojišťovna. Například
i při úvahách o životě jako takovém. Při narození dětí, při plánování spokojeného důchodu.
Jak zní motto KOOPERATIVY – pro život jaký je ...
Bližší seznámení s činností a jednotlivými produkty naší pojišťovny Vám poskytne náš
poradce pro Rokytnici nad Jizerou a okolí.
Ing. František Platoš, Horní Rokytnice 327, 512 45 Rokytnice nad Jizerou, tel.: 481523709
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 Naučná literatura pro mládež:
•Děsivé dějiny – řada humorně –
naučných knih pro mládež
£
Mizerná první světová válka
£
Temní rytíři a ošumělé hrady
£
Vzpurní husité
£
Strašliví Egypťané
£
Mazaní Slované
£
Strašná druhá světová válka
Komety a meteory
Akvarijní rybičky
£
Škola baletu
£
£

 Nové knihy na červen
•České knihy:
£
Monyová, S. – Poslední extáze
£
Hessová, A. – Oidipův návrat
£
Jirous, T. – Počkej na mě,
Valentýne (povídky)
£
Kubešová, B. – Vltavěnka
£
Fojtová, V. – Odpusť nám jejich viny
£
Procházková, K. – Stařec a kuře
£
Petříček, P. – O ženách, mobilech a
broucích v hlavě
£
Nenadál, R. – Vzhůru ke dnu
£
Longinová, H. – Sorry, Marry!
•Další romány:
£
Wharton, W. – Birdy
£
Walkerová, A. – Barva nachu
£
Mujica, B. – Frida
£
Plaidy, J. – Za Modrými horami
£
Steel, D. – Správná volba
£
Townsendová, S. – Inkognito
£
Denker, H. – Domov pro Kathy
£
Tremainová, R. – Valentina a já
•Napětí, detektivky, válečné:
£
Brown, S. – V šachu
£
Yorkeová, M. – Tajemství zahrady
£
Golden, Ch. – Hra s mozkem
£
Slaughter, K. – Mrazivý strach
£
Ludlum, R. – Agent bez minulosti
£
Indridason, A. – Severní blata
£
Cole, M. – Útěk
£
Hassel, S. – Gestapo
•Naučná literatura:
£
Skála, J. – Lékařův maraton
£
Robineau, M.+B. – Osm let na
cestách po naší planetě
£
Solisti-Mattelonová, K. – Hovory se
psem
£
Lerche, H.W. – Na cizích křídlech
£
Volencová, D. – Jaromír Štětina.
Život v epicentru
£
Pahlaví, F. – Paměti
O prázdninách bude knihovna
zavřená v srpnu. Přesný termín oznámíme na kabelové televizi.

Společenská kronika
 Životní jubilea

81 let

Životní jubilea slaví v měsících květnu
a červnu tito naši spoluobčané včetně
občanů odjinud žijících v místním
domově důchodců:
82 let
80 let

Pavlatová Olga
Albrechtová Emilie
Polejová Alenka
Radoňská Emilie
Janouch Jaroslav
MUDr. Topičovský Jan

83 let
84 let
85 let
86 let

Knopová Lidmila
Vondrová Rozália
Polák Otto
Hájková Emilie
Číhal Antonín
Crha Miroslav
Votoček Bohuslav
Cermanová Zdeňka
Nováková Pavlína
Skřiváčková Sláva
Vízková Marie
Nechanický Bohuslav
Nosková Jiřina

 Vítání občánků
Sbor pro občanské záležitosti při
Městském úřadě v Rokytnici nad Jizerou uspořádal v neděli dne 6.6.2004
slavnostní vítání novorozených občánků do života. Při této příležitosti
děkujeme p. učitelkám Renatě Soukupové a Evě Doubkové a dětem
z Mateřské školy v Dolní Rokytnici za
milé básničky a p. učitelkám Anně
Schovánkové a Janě Brožové a dětem ze školní družiny v Dolní Rokytnici
za velmi hezké vystoupení v krojích.
Rovněž děkujeme varhaníkovi p. Oldřichu Šturmovi.
Přivítáni byli tito noví občánci města:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ČECH Lukáš
ČERNÝ Kamil
DITZ Matěj
FICU Adam
HÁK Daniel
HAVLOVÁ Carolina
KAREL Erik
KAŠPAR Jakub
KOVÁŘ Lukáš
KRUPAŘ Jakub
LANGER Martin
LANGEROVÁ Denisa
MARTÍNKOVÁ Monika
POHOŘALÝ Vojtěch
PUTIŠOVÁ Denisa
REICHL Vladimír
SEIDLOVÁ Eliška
SKŘIVÁČEK Filip
SLAVÍKOVÁ Kateřina
ŠTÁFKOVÁ Bára
ŠTĚPÁNKOVÁ Anna
ŠTURMA Pavel
TULKA Ondřej

Celkem tedy 15 chlapečků
a 8 děvčátek.
Ať rostou ve zdraví a pohodě!
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89 let
91 let
92 let
102 let

Glasová Zdeňka
Horáčková Anežka
Vojtěch Josef
Pohořalá Marie – nejstarší
občanka města

Zlatou svatbu – 50 let společného
života – oslavují v měsíci červnu
manželé Lidmila a Josef Janouškovi
z Malé Rokytnice.

SRDEČNĚ
BLAHOPŘEJEME

Historie zdejšího okolí
 Historie hornictví v Rokytnici a jejím okolí
Krkonoše byly vždy oblastí s bohatým
výskytem nerostných rud. Měď, železo, olovo, ale i stříbro a zlato se zde
běžně vyskytovaly. Jen pod Kotlem se
nalézá 9 rud. Počátky hornictví se
datují od 13. století, kdy především ve
Štěpanické kotlině a později i v Rokytnickém údolí dochází ke vzniku hornických usedlostí. Způsob těžby
zůstával do objevení střelného prachu
stejný. Nejprve se vyhloubila štola
o hloubce 25 až 30m, z které vybíhaly
rozrážky, jež sledovaly žílu. V dolech
té doby se pracovalo ručně. Horníci
měli k dispozici jen mlátek (malé kladivo se zúženou jednou stranou), který mimo jiné drží muž na rokytnickém
erbu a šlígle, které připomínají dnešní
dláto. V důlním díle si svítili kahancem,
který vydával odporný zápach pálícího se tuku a nesnesitelný kouř, jenž
znepříjemňoval práci v těchto kutloších. Vytěžená ruda se ukládala do
malých dřevěných nádob, v nichž pomocí rumpálu se vyvážela na povrch.
Jednotlivé chodby byly podepřeny
výztužemi, které po delší době
zpráchnivěly a následně došlo k jejich
zřícení. Bezpečnostní opatření v této
době byla velice primitivní. Největší
jistotou havíře byl dobrý vztah s horním skřítkem – Permonem, který byl
jejich ochráncem a kterému nechávali
vždy část svého jídla. Vyzvednutá
hornina byla dopravována do pecí,
v nichž se prováděla její tavba, nebo

do hamrů, které ji drtily. V Rokytnici
není doložena existence takových
pecí, avšak je jisté, že se zde pálilo
dřevěné uhlí, které je třeba právě do
nich. Rokytnická ruda se vozila do
hamrů, které patřily Maří z Martinic,
podle které je pojmenována i osada
Maříkov, kde se zařízení nacházelo.
Tam docházelo k jejich mělnění a třídění. Odtud se ruda vozila do Martinic
a dále do kraje.
V Rokytnickém údolí se těžil především azurit, malachit a galenit a v menší míře i stříbro. Z archeologických
nálezů víme, že první šachta, nám
známá, stála v Dolní Rokytnici a nad
jejím vchodem byl vytesán letopočet
1401. V jejích útrobách bylo nalezeno
několik kosterních ostatků a pár kovových předmětů, které svědčí o velice
aktivní činnosti již v této době. Avšak
hlavní rozmach těžby nastal až počátkem 17. století, kdy se otevírají doly
v Horní Rokytnici a pod Plešivcem.
Tento rozkvět trval jen krátkou dobu,
již v roce 1646 do celé oblasti vpadli
Švédové a celou ji vyplenili. Traduje
se pověst o jejich krutosti. Nechali
zavalit dva doly i s horníky, které stály
poblíž Huťského vodopádu. Po uzavření Vestfálské dohody Švédové oblast opouštějí a zanechávají ji zcela
vydrancovanou. Ve skutečnosti se
z této rány rokytnické hornictví již
nikdy nevzpamatovalo. Začíná doba
postupného úpadku a změny způ-

sobu života v našem údolí. Zánik
těžby je datován do 2. pol. 18. století.
Není pochyb o tom, že těžba dřeva
a rudy byla hlavním důvodem k osídlení rokytnického údolí. Postupem
času došlo k transformaci zdrojů obživy místních obyvatel na sklářství
a později na textilní průmysl, avšak
význam nerostného bohatství nebyl
zapomenut. V roce 1958–9 došlo ke
geologickému průzkumu v Rokytnici
a jejím okolí. Výsledky jsou velice
zajímavé. Byl potvrzen výskyt mědných rud a niklu, dále se zjistilo, že
v údolí Černého potoka se nachází
podloží krystalického vápence, který
je velice nestabilní a který naneštěstí
znemožňuje těžbu. V době hledání
nových zdrojů obživy v podobě turismu a upouštění od tak typického
textilního průmyslů je možné se
poohlédnou zpět a zjistit, že jdeme
stále stejným směrem jen po jiné
cestě. Možná i naše historie je malým
zázrakem v knize turistických pohádek, tak proč toho nevyužít?
Jaromír Beran ml.

Čtení z kroniky města
Čerpáno z úvodu první česky psané
rokytnické kroniky, který popisuje
Rokytnici např. z hlediska její polohy,
podnebí, květeny, zvířeny, průmyslu,
atd.
Historie: I. díl – Korkontierové
Ve 2. století po Kr. žil v Krkonoších
kmen Korkontierů. Soudí se tak podle
starých názvů rolí, rodin a míst, které
se z té doby zachovaly. Podle názvu
Kirmon = máslař, se pravděpodobně
tehdejší obyvatelstvo zabývalo výrobou másla. Korkontierové příslušeli
k Markomanům. Odtud se patrně
převzal i český název Krkonoše. Nic
přesnějšího nám není z té doby
známo, neboť se nic nezachovalo.
Z té doby se nám zachovala jedna
přírodní památka, a sice Krakonošova
zahrádka. Obyvatelé byli v tomto

údobí ještě pohany a i pokud vyznávali již křesťanství, tajně uctívali svoje
staré bohy, víceméně již však jako
mocné duchy. Byl to především
německý bůh Vodan, otec bohů.
Podle víry starých pohanů ovládal
Vodan celý svět a Krkonoše měly být
jeho oblíbeným sídlištěm. Sněžka
i Kotel byly tomu vládci zasvěceny.
Tento bůh či duch hor Vodan jest
naším Krakonošem. Krakonošova
zahrádka je vůbec zajímavým důkazem starých dob. Jest to zvláštní,
kruhovitá ohrada, ponejvíce postavená z větších balvanů, a to trochu
vpravo od stávající turistického stezky
z Dvoraček na Labskou boudu. Kruhová ohrada se dělí na 13 zubů, které
jsou spojeny asi 8 m dlouhými, dovnitř
obrácenými oblouky. Na jižní straně
ohrady jest namísto oblouků 14 m
– 17 –

dlouhá zeď. Přes tuto se vypíná vrchol
Kotle. Postavíme-li se v pravé poledne
při jasném počasí doprostřed ohrady,
září slunce vysoko na obloze nad
vrcholem Kotle, přesně nad středem
jižní stěny.
Není zapotřebí mnoho obrazotvornosti k tomu, že Krakonošova zahrádka
byla místem pohanských pobožností,
především bohu Vodanovi, později
pak duchu hor Krakonošovi. Uprostřed kruhu přinášeli kněží oběti, vně
ohrady stál přihlížející lid ve zbožném
zanícení. Mocně zajisté též působí
nádherný rozhled, který se odtud
divákovi naskytuje. Scházívali se zde
patrně osídlenci z celého okolí, kteří
byli většinou usazeni blízko potoků
a řek, neboť všude jinde byl hustý
prales. Teprve ze 13. století máme již
přesnější údaje – čtěte v II. dílu.

Zábava
 Osmisměrka
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V této osmisměrce lze najít 31 křestních jmen, která jsou v našem kalendáři. Po jejich vyškrtání Vám vyjde
tajenka, týkající se našeho města.
Součástí tajenky nejsou silně vytištěná písmena v názvu osmisměrky.
Vylosovaný výherce obdrží dárkový
balíček v hodnotě 200,- Kč.
Své odpovědi můžete zasílat buď na
adresu Městského úřadu, Horní
Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad
Jizerou, nebo e-mailem na adresu:
mesto@mesto-rokytnice.cz, a to nejpozději do 31. 7. 2004.
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Správné řešení tajenky
z minulého čísla:
JMENUJ NEJVYŠŠÍ HORU
KRKONOŠ!
Odpověď je Sněžka.
Výherkyní se stala Soňa Rosůlková,
Horní Rokytnice 166. Blahopřejeme!

 Recepty:
ŠPAGETY SE SÝROVOU OMÁČKOU
• 250g anglické slaniny
• 1 pórek
• 1 velká konzerva žampionů
• 250 g nivy
• 2 – 3 měkké tavené sýry (i víc)
• 1 šlehačka
• oregano, sůl, olej
Na oleji osmažíme anglickou slaninu a pórek, přidáme žampiony a chvíli
podusíme. Poté zajileme šlehačkou,
přidáme jemně nastrouhanou nivu
a rozdrobený tavený sýr a mícháme,
dokud se sýry nerozpustí. Můžeme
dochutit oreganem. Omáčku podáváme se špagetami a sypeme nastrouhaným eidamem.

 Nezapomeňte –

soutěž o nejhezčí
květinový dům
a balkón pokračuje
Již v minulém čísle Rokytnického
zpravodaje jsme vyhlásili soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu rodinných
domů a oken bytových domů v našem
městě. Na konci července redakční
rada obejde skutečně celou Rokytnici, budou pořizovány fotografie a budou se vyhodnocovat nejkrásnější
objekty, balkóny, okna, terasy, atd.
Přejeme všem ještě jednou mnoho
pěstitelských úspěchů, již v následujícím čísle Zpravodaje bude znám vítěz.

Kviz! Jmenuj všechny životní strasti,
proti kterým se lze s FLEXI pojistit.
Jste častými účastníky silničního provozu? Žijete v rušném prostředí
městské zástavby? Pravidelně aktivně sportujete nebo provozujete rizikové
povolání? ... Nebo prostě jen myslíte na své blízké?
V případě, že jste kladně odpověděli alespoň na jednu z uvedených otázek,
a věříme, že na tu poslední tomu tak jistě bylo, doporučujeme Vám využít
všech výhod pojistné ochrany, které nabízí Flexibilní životní pojištění
Pojišťovny České spořitelny. Život s sebou přináší různé situace a ne vždy se
jedná pouze o ty, které si přejeme či plánujeme. Křehkost života poznáme
v případě ztráty blízkého člověka, trvalým následkem úrazu či v případě
onemocnění vážnou nemocí. Vyrovnat se s takovouto nenadálou životní
realitou není nikdy snadné. Ochránit se lze různými způsoby, jedním z nich je
i životní pojištění.
Flexibilní životní pojištění nabízí komplexní pojistné krytí všech nenadálých
životních situací. Na standardní část každé pojistky, kterou je pojištění smrti
nebo dožití, je možno navázat pojištění velmi vážných onemocnění (např.
infarkt, rakovina, mozková mrtvice, slepota, hluchota aj.), plné invalidity,
úrazové a nemocenské pojištění dospělých, úrazové pojištění dětí a mnoho
dalších výhod. K jiným přednostem pak patří umožnění průběžných vkladů
a výběrů vložených peněžních prostředků, možnost dočasného přerušení
placení pojistného bez rizika zániku pojistné smlouvy, sjednání příspěvku
zaměstnavatele či uplatnění daňových odpočtů.
Více informací o konkrétních možnostech řešení Vaší situace Flexibilním
životním pojištěním získáte v pobočce České spořitelny v Rokytnici nad
Jizerou, Obchodní pasáž 449, telefon: 481 522 311.
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Sport
Šachy
Koncem dubna pořádal náš oddíl
Krajský přebor jednotlivců v rapid
šachu. Zúčastnilo se 32 hráčů. Hrálo
se tempem 2×15min. Vítězem se stal
ligový hráč z Turnova J. Kopal. Z našich hráčů se dělil Z. Hollman o 4.–6.
míst., Vl. Červinka obsadil 7.–11.
místo a 50% bodů ještě získali Z. Lenc
a J. Hanuš. Ostatní naši hráči skončili
v druhé polovině tabulky. O hladký
průběh turnaje se zasloužil L. Šimůnek, J. Pohořalý a M. Vojta.

Krajský přebor v bleskovém šachu
Koncem května se naši hráči zúčastnili KP jednotlivců v bleskovém šachu
v Koberovech. Hrálo se tempem pro
bleskový šach 2×5min. na 15 kol.
Turnaj se hrál jako OPEN, takže se
zapojili i hráči z Německa a Středočeského kraje. Z 52 účastníků obsadil
Z. Hollman pěkné 4. místo. V hodnocení hráčů z Libereckého kraje pak
obsadil 2. místo!!! Ostatním třem
našim hráčům se už tolik nevedlo
a skončili v 2. polovině tabulky.

Fotbal
Muži
Stružinec – Rokytnice
Rokytnice – Rovensko
Košťálov – Rokytnice
Rokytnice – Bozkov
Bělá – Rokytnice
Rokytnice – Libštát
Roztoky – Rokytnice
Rokytnice – Jilemnice B
Mírová – Rokytnice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tabulka
Košťálov
75:18
Bozkov
53:36
Jilemnice B
53:40
Mírová
39:29
Libštát
37:34
Rokytnice
48:32
Stružinec
52:41
Tatobity
38:47
Víchová
38:38
Rovensko
32:41
Roztoky
25:43
Bělá
22:47
H. Branná B
33:58
Poniklá
27:68

1:1
3:1
4:0
3:1
0:2
1:1
1:4
2:4

Žáci
Rokytnice A – Rokytnici B
Martinice – Rokytnice A
Rokytnice A – Poniklá
Jablonec – Rokytnice A
Rokytnice A – Horní Branná
Horka – Rokytnice A
Rokytnice A – Víchová

8:1
0:7
3:1
0:6
7:1
1:6
8:0

Rokytnice B – Jablonec
Horní Branná – Rokytnice B
Rokytnice B – Horka
Poniklá – Rokytnice B
Rokytnice B – Martinice
Bozkov – Rokytnice B

0:1
1:2
3:2
3:3
2:1
0:4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tabulka
Rokytnice A
108:9
Jablonec
55:22
Horka
71:27
Rokytnice B
38:40
Vysoké
45:32
Horní Branná
30:55
Poniklá
36:46
Víchová
17:54
Martinice
11:63
Bozkov
5:73

Minižáci
Rokytnice – Poniklá
Horní Branná – Rokytnice
Rokytnice – Horka
Rokytnice – Jablonec
Rokytnice – Jilemnice B

43
36
30
28
27
15
13
11
10
6

Fotbalový oddíl děkuje panu Jiřímu
Vondrovi, manželům Součkovým
z velkoprodejny EDEKA a panu Alexandrovi Olaszovi, kteří jsou pravidelnými fandy našeho mužstva dospělých, za zakoupení míčů pro naše
nejmenší fotbalisty – minižáky ze
svých zdrojů. Dále děkujeme panu
Kotaškovi za zapůjčení vozidla WW
Tranzit k dopravě minižáků na mezinárodní turnaj v Německu ve městě
Mahlov.
Miroslav Kousal

Vážení přátelé bílého sportu,
jistě jste si povšimli, že naše tenisové kurty jsou již měsíc v provozu. Za tu
dobu naše družstvo odehrálo několik
zápasů, a to s Turnovem A, B a Studencem B. V jarní části se hlavně
soustředíme na postupné zvyšování
kvality našich hráčů. Čistě pro pořádek hlavními tahouny jsou Jaromír
Beran, Jaroslav Bulušek, Jan Domorád, Vlastislav Hlava, Luděk Šablatura
(hostující) a Miroslav Žalský. Pravdou
je, že hmatatelných výsledků jsme
zatím nedosáhli, avšak hlavním cílem
– 19 –

Běh
Jiřetín – Jedlová
(délka 6km, převýšení 333m)
Muži C
3. Šír Václav
čas 00:30:22:00
Rožnov pod Radhoštěm
(délka 6,5km, převýšení 734m)
29. Šír Václav
čas 00:40:08:00
Poniklá – Rezek
(délka 10,3km, převýšení 460m)
24. Šír Václav
čas 00:46:38:80
Lučany – Slovanka
(délka 6km, převýšení 320m)
2. Šír Václav
čas 00:29:46:20

1:0
6:1
0:11
1:7
1:0

Tenis
53
44
38
37
36
34
33
30
26
26
23
21
17
15

je pěstování sportovního ducha a upevňování přátelství v týmu. Závěrem
bych chtěl poděkovat všem, kteří fandí našemu snažení, a družstvu za jeho
obětavé výkony.
Jaroslav Bulušek

Volejbal – muži
1. TJ Jiskra Josefův Důl 20
2. TJ So. Malá Skála
20
3. TJ Sp. Rokytnice n. J. 20
4. TJ So Janov n. N.
20
5. TJ Tesla Stráž n. N. „B“ 20
6. TJ Turnov „B“
20
7. TJ Vysoké n. Jiz.
20
8. TJ Slávia Liberec
20

18
13
12
12
10
6
6
3

2
7
8
8
10
14
14
17

38
33
32
32
30
26
26
23

58:20
48:36
46:37
45:37
42:41
32:48
34:50
17:56

8. 5. 2004
Sp. Rokytnice n.J. – Vysoké n. J.
2:3 3:2
15. 5. 2004
Sokol Janov n. N. – Sp. Rokytnice n. J. 3:0 3:1
22. 5. 2004
Sp. Rokytnice n. J. – Tesla Stráž „B“ 3:1 3:2

Trojboj
Mistrovství Čech
v benčpresu 2004 Dobříš
• Kat. do 82,5kg Vladimír Medek –
32. místo výkon 180 kg
• Kat. do 125kg Rudolf Hlavsa –
5. místo výkon 200kg

Kuželky
Cíl splněn !!!
Ročník 20003 – 2004 se kuželkářům
TJ Spartak vydařil. „A“ jako nováček
KP I. třídy ještě po 15. kole vypadalo
na sestup,ale fantastickým finišem,
kdy zlikvidovalo všechny potencionální adepty na postup do ligy, šesti
vítězstvími v řadě skončilo na pěkném
7. místě a dokázalo, že pro příští ročník
je s nimi potřeba počítat i pro vyšší cíle.
„B“ družstvo po rozpačitém jaru
nakonec obsadilo 9. příčku v KP II. třídy a hlavně zachovalo závazek soutěž
pro každého.
„C“ družstvo v oblastním přeboru
III. třídy tradičně obsadilo 6. místo, tudíž střed tabulky.
Družstvo dorostu jako absolutní nováček v soutěži dlouho útočil na postup
do II. ligy. Postup nakonec dorostu
utekl, ale s ohledem na věk hráčů, je
předpoklad, že pro ročník 2004 – 05
je hlavním favoritem.
Kladně lze hodnotit účast v soutěži
jednotlivců Libereckého kraje.
4. místo Zd. Novotného ml. Pozornosti neujde 4. místo M. Kučery pod-

pořené 5. místem St. Hartycha v soutěži hráčů nad 50 let. 4. místo
P. Mařase v dorostu dokumentuje, že
naši kuželkáři opravdu stačí. Nejlepším důkazem je přeborník kraje Jakub
Stejskal v žácích, kterému jen zdravotní důvody zabránily v účasti na mistrovství republiky.

Stolní tenis
1. Jan Lutz
2. František Mejsnar nejml.
3. František Janoušek
6. Luboš Nesvadba
8. Miroslav Pfeifer
29. Václav Vančura
Rokytnice
Rokytnice

Aktivita kuželkářů však pokračuje
i po skončení mistrovských soutěží.
Právě nyní probíhá 4. ročník populárního Rokytnického turnaje dvojic
a vzhledem k tomu, že jsou vypsány
i kategorie neregistrovaných, je jen na
Vás, zda svou účastí podpoříte tento
turnaj.
A pokud nestihnete turnaj, nevadí.
Na kuželně je vždy otevřeno, včetně
dobrého občerstvení, takže přejeme
všem příznivcům ROHU ZDAR.
Již v příštím čísle Zpravodaje se
dozvíte informace o 7. ročníku Rokytnické neregistrované ligy.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rokytnice
Semily
Rokytnice
Rokytnice
Rokytnice
Rokytnice

OP – 1 – muži
Semily C
H. Branná

355
335
303
219
192
36
10:0
4:10

Konečná tabulka
Rokytnice
180:41
Nová ves n. p.
166:105
Semily C
142:136
Turnov D
145:120
H. Branná
146:139
Jablonec B
122:131
Lomnice B
123:151
Bradlecká Lhota 101:154
Košťálov
93:164
Turnov E
96:170

54
47
39
39
36
33
29
29
28
26

Divize ženy
1. Rokytnice
3. Košťálov
5. Nová Ves n. P.

CHATA HORALKA
Srdečně Vás zveme:

Zajišťujeme:

na domácí i zahraniční kuchyni
či speciality šéfkuchaře,
na 10° pivo Gambrinus
nebo 12° Plzeňský prazdroj,
odrůdová vína
a výběr nealko nápojů

Svatby, narozeniny,
pracovní schůzky, školení ....
Zvláštní nabídka
TELEVIZE s uhl. 110cm

sportovní přenosy vysílání ....

Provozní doba:
Po-Pá od 15.30
So-Ne od 12.30
NAJDETE NÁS
NAD SÍDLIŠTĚM

REZERVACE NA TEL.: 481 523 674, 724 273 151

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 30. 7. 2004
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