Rokytnický zpravodaj
Ročník 2004

Číslo 1/2

Cena 10,- Kč

NÁš ROZHOVOR
Vystudoval jste stavební fakultu, svou budoucnost jste
si jistě po obdržení diplomu nepředstavoval ve funkci
starosty města. Jaké to je, stát se ve 27 letech starostou?
Máte pravdu, že jsem si svou budoucnost původně představoval jinak. Svoji profesi mám rád, takže jsem měl plány
udělat si autorizaci k projektování staveb a tímto se živit.
To, že jsem se stal starostou, byla spíše náhoda, než že
bych měl nějaké výrazné politické ambice. Určitě to nebylo
lehké rozhodnutí, ale situace a atmosféra, která v Rokytnici
byla před mým zvolením, byla pro mě právě tím impulsem,
na základě kterého jsem se rozhodl funkci starosty vykonávat. Navíc se domnívám, že vedení města je především
koncepční práce, ke které mám svou profesí velmi blízko.
Musel jste se něčeho vzdát, co dříve bylo pro Vás
samozřejmé? Zbývá Vám čas na zábavu a koníčky?
Vzdát jsem se musel samozřejmě své práce. Co se týká
volného času na zábavu a koníčky, s tím je to teď logicky
horší. Nejvíce mě mrzí, že už nemám tolik času věnovat se
hlavně činnosti v hasičském sboru, která je mým největším
koníčkem. Cítím, že nestíhám tolik, kolik bych si přál.
Funkce starosty na menším městě znamená i ztrátu
soukromí. Vadí Vám to?
Zatím mně nepřipadá, že bych díky této funkci nějak
ztrácel soukromí. Možná je to právě proto, že jsme malé
město, kde se lidé většinou znají.
Nejste starostou jen tak nějakého města. Jsme zimní
středisko se slušnou návštěvností, ale k dobře fungujícímu středisku máme ještě daleko. Jak vnímáte současnou Rokytnici?
Současnou Rokytnici vnímám jako město s velkými
možnostmi. Je však potřeba město k využití těchto možností
intenzivně směrovat. Je to právě o koncepční práci, o které
jsem již hovořil, a to nejen v činnostech města, ale i v aktivitách podnikatelů, ve vztahu k cestovnímu ruchu a snaze
přilákat do Rokytnice větší množství návštěvníků.
O zadluženosti Rokytnice se napsalo již mnoho.
Město přišlo téměř o všechen majetek a zbývají i finanční pohledávky. Myslíte si, že i přesto má Rokytnice
naději na další rozvoj?
Domnívám se, že ano. Bohužel až po úplném vyřešení
zadlužení a splacení všech závazků města. Během této
doby je potřeba připravit a vypracovat plány a vize do
budoucna právě s ohledem na další rozvoj. Musí se začít
pracovat na strategii rozvoje města, plánu investic, stanovit
priority do dalších let, připravit projekty pro možné čerpání
finančních prostředků z dotací a dopracovat a schválit nově
zpracovávaný územní plán města. Tyto rozvojové dokumenty jsou pro další rozvoj města a jeho plánování na určité
období dopředu nepostradatelné. Samozřejmě, že pak
bude nejvíce záležet na různých možnostech získat finanční prostředky na jednotlivé projekty a záměry.

Jako starosta máte určité pravomoci, ale závažná
rozhodnutí musí schvalovat rada či zastupitelstvo. Jste
zastáncem kompromisu nebo prosazujete svůj názor,
jak to nejdéle jde?
Myslím, že jsem člověk, který dokáže naslouchat
a neprosazuje svůj názor jako jediný správný. Pokud někdo
přijde s lepším názorem nebo řešením na konkrétní věc,
jsem ochoten toto řešení přijmout. Každé jednání je
především o hledání vzájemného kompromisu a ne o prosazování vlastního názoru za každou cenu.
Asi 1/3 občanů je členem TJ Spartak. Zimní středisko
Horní Domky a Studenov přitahují nejvíce návštěvníků,
bez sjezdovek na Lysé hoře by Rokytnice nebyla pro
lyžaře zdaleka tak atraktivní. Sešel jste se již s vedením
TJ Spartak, máte zájem, aby se město a Spartak společně podílely na vytváření budoucího obrazu Rokytnice?
Samozřejmě že spolupráce města a Spartaku je velmi
důležitá. Co se však týká Spartaku jako organizace,
přiznám se, že jsem trochu na rozpacích a občas nevím, jak
se k této organizaci postavit. Spartak je bezesporu svou
komerční činností největším podnikem v Rokytnici. Přijde
mně ale, že se v určitých věcech tato komerční část schovává za část členskou, což pak při řešení čistě obchodních
záležitostí mezi městem a TJ Spartak staví město do těžké
pozice ve vztahu právě k členské základně. V obchodních
a finančních záležitostech ale musíme brát Spartak jako
kteréhokoliv jiného obchodního partnera. Další věcí, která
mě v souvislosti s TJ Spartak velmi mrzí, je to, že byl bývalým vedením radnice prodán Spartaku za jasně daných
podmínek lyžařský areál Studenov, a tyto podmínky nebyly
dodrženy. Město tak bohužel přišlo o hlavní zdroj příjmů do
městské pokladny.
pokračování na str. 8
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ZPRÁVY Z MĚSTA
Zastupitelstvo města
schválilo:
• Prodej pensionu Lenoch za
8.300.000,- Kč dvěma kupujícím –
25% panu Milanu Udatnému, Horní
Rokytnice č.p. 562, 75% panu
Danielu Kadavému, Dolní Rokytnice č.p. 67. Oba kupující uhradí
také daň z převodu nemovitosti
a správní poplatky.
• Předběžnou dohodu o narovnání
závazku města Rokytnice nad Jizerou vůči Státnímu fondu životního
prostředí ČR:
¡ Nominální hodnota dluhu bude
uhrazena z prodeje pensionu Lenoch.
¡ Penále z prodlení splácení dluhu
bylo městu min. financí prominuto.
¡ Částka 10.005.720,50 Kč, která
představuje úroky z prodlení za
pozdní úhradu splátek půjčky,
bude uhrazena prodejem nemovitostí – č.p. 648, 649 a 196 (zelenina), a to minimálně za cenu dle
znaleckého posudku.
Zbývající část dluhu, která nebude
pokryta prodejem nemovitostí, bude
městem splácena po dobu 7 let.
Státní fond životního prostředí poskytl
městu Rokytnice v roce 1993 na
výstavbu čističky a kanalizace dotaci
ve výši 72.000.000,- Kč. Z toho 45 mil.
jako dotaci nenávratnou a 27 mil. jako
bezúročnou půjčku.
• 4. 2. zvolili zastupitelé pana Petra
Kadavého (US-DEU) 1. místostarostou města. Pan Petr Kadavý
nahradil v zastupitelstvu pana Jindřicha Palme, který se vzdal svého
mandátu. Od 1. 4. 2004 bude pracovat pan Kadavý na radnici na plný
úvazek. Pan R. Šturma zůstane
2. místostarostou.
Pro pana Kadavého hlasovali:
L. Stober, J. Šubrt, Ing. Štěpánek,
P. Linek, Ing. Matyáš, R. Šturma,
B. Vrdlovec, K Vrána, Ing. Pavlata,
Zb. Neumann, M. Kovář, M. Jón,
M. Hanč, Ing. Gebrt.
• Zvýšení místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt o 2,- Kč za
osobu a den. Zároveň městská rada
pověřila oddělení místních poplatků, paní Hanu Zuzánkovou, zajištěním důslednější kontroly ubytovatelů ve spolupráci s MP i PČR.
• Zvýšení ceny vodného a stočného
s účinností od 1. 1. 2004. Cena vod-

ného byla stanovena na 14,- Kč za
m3 odebrané vody a cena stočného
na 16,- Kč za m3 splaškové vody.
K problematice navýšení cen vodného a stočného byla otevřena
rozprava, kterou uvádíme v plném
znění:
m Pan Stober uvedl, že by se vodné
a stočné nemuselo tolik navyšovat,
kdyby VaK nehospodařil „zu grunt“.
Ať si bývalí členové rady města jako
výkonného orgánu spol. VAK v čele
s jednatelem Šedým přečtou čísla,
za která jsou zodpovědní. Ze zápisu
kontrolního výboru může uvést, že
se pozastavují na výplatách ekonomicko–poradenských služeb v hodnotě 90 tis. Kč, dále byla uzavřena
nevýhodná smlouva s paní Michkovou. Zeptal se bývalých členů
rady města, zda-li vůbec vědí, že
s ní byla tato smlouva podepsána,
a pokud bude zrušena, musí jí být
vyplacen zlatý padák ve výši 70 – 90
tis. Kč. Dále je ve zprávě uvedeno,
že byl pořízen materiál za 500 tis. Kč
a nikde není zaevidován. A bývalí
členové rady města jsou spoluzodpovědní za tento výsledek
hospodaření. Nedalo se tedy dělat
nic jiného, než odvolat bývalého
starostu Šedého. Nový jednatel již
snížil náklady na mzdy a o tomto
problému se veřejně mluví. Pracovníci vodovodů jsou ale na svém
místě a není to špatný tým, jsou
velice akční a když je problém,
ihned ho řeší. V tomto by chtěl nad
nimi držet ochrannou ruku. Ovšem
systém pod vládou pana Šedého
nebyl optimální a doufá, že se
sjedná náprava, a je nutné provést
kroky, které podpoří zlepšení hospodaření. Ponechání stávající výše
vodného a stočného by bylo pouze
líbivou politikou a dlouho by to
vydržet nemohlo. Tento krok je
nutný udělat a je dobře, že to někdo
pochopil a udělal, co bylo v tomto
případě na místě. V tuto chvíli jsou
na společnosti spousty dluhů
a nikdo v minulosti na ně nepřišel.
m Ing. Matyáš uvedl, že problém byl
v osobě jednatele. Například o smlouvách s paní Michkovou bývalá rada
města ani nevěděla a smlouvy byly
podepsány bez jejího vědomí –
jedna s Městem a druhá se spol.
VaK. Nyní je tato věc v řešení
právního zástupce města, kdy je ze
strany paní Michkové požadována
výplata odstupného a těžko se
z toho bude couvat.
m Pan Šturma uvedl, že zdražení
vodného a stočeného je prováděno
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proto, aby se hospodaření společnosti zachránilo. Pokud tento krok
někam povede, je otázkou času.
Nízká výše vodného a stočeného
byla kritizována i ze strany České
konsolidační agentury. Navyšování
poplatků určitě nikdo nedělá s oblibou, ale je to prostě tak. Ing. Matyáš
doplnil, že nová výše vychází z reálných nákladů a kalkulace.
m Ing. Štěpánek uvedl, že v kalkulaci
pana Šedého a nové kalkulaci je
rozdíl 1,4 mil. Kč. Pan Jón uvedl, že
je v kalkulaci zahrnuta i pohledávka
vůči Finančnímu úřadu Jilemnice.
Bylo odpovězeno, že tato pohledávka v kalkulaci zahrnuta není.
m Ing. Štěpánek uvedl, že do budoucna může hrozit i riziko u likvidace
kalů, které nyní provádí spol.
Zemex. Kdyby tomu tak nebylo,
náklady by se bezesporu enormně
zvýšily a těžko by se hledal jiný
subjekt, který by kaly likvidoval.
Výhodou hospodaření je napojení
spol. EMBA, která je společností
s nemalým přínosem, což si je třeba
také uvědomit.
m Pan Hanč sdělil, že na nedostatky
hospodaření poukazuje již několik
let, a to z hlediska potřeby pravidelného účtování vodného a stočného. Vyúčtování této služby nepravidelně jednou za rok je základní
chybou, která se v hospodaření
projevuje, a narůstá i počet neplatičů. Pokud by fakturace byla prováděna častěji, předejde se i problémům s vymáháním dluhů. Na tuto
skutečnost upozorňoval mnohokrát
a to i při jednání rady města.
m Ing. Matyáš uvedl, že toto nepravidelné účtování bylo příčinou
platebního výměru ze strany finančního úřadu a skutečně v tom byl
nepořádek. Nyní se již toto řeší
a probíhá podepisování nových
smluv. Pan Šturma doplnil, že dle
slov nového jednatele je nutné
odpočty provádět pravidelně jednou ročně nebo pololetně a platby
účtovat zálohově.
m Pan Štěpánek z přítomné veřejnosti
uvedl, že by zastupitelstvo mělo
tlačit obyvatele více k tomu, aby se
napojovali na kanalizační síť. Každý
ví o tomto problému, kdy někomu
odpad teče vedle domu.
m Pan Šturma uvedl, že rozšíření
kanalizační a vodovodní sítě mělo
být prioritou, a to větší než kabelová
televize, neboť náklady na jednu
přípojku ve výši 40 tis. Kč jsou veliké
číslo. Obec ale nemůže nikoho
nutit, aby se napojil na kanalizační
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síť, a pokud to teče tam, kde nemá,
je nutné obrátit se se stížností na
orgán životního prostředí.
m Ing. Štěpánek uvedl, že rozvíjení
kanalizační sítě mělo být přednější
i než vyasfaltování silnic. Pan Hanč
uvedl, že nový povrch byl dáván
tam, kde již kanalizační síť byla,
alespoň tomu mělo tak být.
m Ing. Štěpánek uvedl, že dnešní jednání je silně nepopulární – navýšily
se poplatky za odpad, rekreační
pobyt a nyní se jedná o nové výši
vodného. V tomto případě byla ovšem
předložena jako důkaz řádná kalkulace a lze dojít ke konkrétním
číslům. Kalkulace byla udělána na
rok 2003 a jedná se o skutečné
náklady. Je s podivem, že kalkulace, která byla předložena na
počátku roku bývalým starostou
Šedým, byla chybná. Byly značně
poníženy náklady na mzdy nebo na
likvidaci kalu i za odběr vody.
V konečném důsledku činí rozdíl
staré kalkulace a této skutečné 1,4
mil. Kč a tento rozdíl někdo musí
zaplatit.
m Ing. Matyáš uvedl, že neví, jak
předchozí chybná kalkulace vznikla, buď se jednalo o hrubou chybu
jednatele či ekonoma, nebo to byla
věc účelová – skutečnost je ale

taková, že náklady byly uměle
sníženy.
m Pan Malkovský se zeptal, zda-li je
skutečná představa, z čeho se
skládá kalkulace vodného? Jsou
města, která mají dálkové přivaděče
a
moderní
úpravnu
vody,
ale v Rokytnici jde jímání přímo do
objektů. Ing. Matyáš uvedl, že toto
je omyl, neboť i v Rokytnici úpravna
vody je, a to v Rokytně u pensionu
Tereza a 70 % Rokytnice je zásobováno právě z Huťského potoka,
tudíž i přes tuto úpravnu vody.
m Pan Malkovský dále uvedl, že v tuto
chvíli kolují fámy okolo plateb na
čističce a ohledně špatných kalkulací. Je třeba zohlednit, jestli zde
pracují fundovaní pracovníci a zda-li
se neobrátit na větší firmu, kde již
mají zkušenosti, aby k těmto navýšením nedocházelo.
m Ing. Štěpánek uvedl, že na čističce
odpadních vod pracují fundovaní
pracovníci – jako vedoucí je zde
chemik Ing. Sirůček, který má
přehled a je bezesporu kvalifikovanou osobou, i ostatní pracovníci
jsou odborníci a rozumí tomu, co
dělají. Není proto třeba se obracet
na větší vodárenskou společnost,
neboť jsou profesionály. Pan Šturma toto doplnil s tím, že v momentě,

kdyby se o pomoc požádala některá z větších společností, první co by
udělala, by bylo zdražení vodného.
Například Harrachov spadá pod
Severočeské vodovody a kanalizace a platí tam podstatně víc (39,Kč).
m Ing. Matyáš závěrem uvedl, že
zastupitelům předložil tabulku
s nutnými splátkami, která ukazuje,
jaká bude situace v budoucnosti
i s ohledem na rozpočet města.
Tabulka ukazuje, že následujících
5 let bude pro Rokytnici pernou
dobou, a domnívá se, že ani splátky
z rozpočtu pokrýt nepůjdou. Upozornil zastupitele, že v blízké době
budou tento problém řešit. Pan
Šturma doplnil, že úhrady jsou
rozděleny do splátek, ale pokud by
tu byla domluva s TJ Spartak ohledně dřívějších proplacení směnek,
mohly by být závazky zaplaceny
i dříve. Je třeba si uvědomit, že čím
kratší bude doba splácení, tím dříve
bude město moci žádat a čerpat
dotace z různých fondů. Dokud
bude dluhová stránka města vysoká, městu nebudou žádné dotace
poskytovány. Ing. Matyáš sdělil, že
do budoucna bude takovýchto věcí
a problémů zcela jistě přibývat a je
třeba si to uvědomit.

Schválený rozpočet města pro rok 2004 (zkrácená forma v tis. Kč)
Podrobný úplný rozpočet je kdykoliv v úředních hodinách k nahlédnutí na Městském úřadě.
PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti
Daň z příjmů fyzických osob – ostatní
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatky za vypouštění škodlivých látek
Poplatky za komunální odpad
Poplatek ze psů
Pobytové poplatky
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za výherní hrací přístroje
Poplatky za povolení k vjezdu
Daň z nemovitosti
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
Převody z fondu hospodářské činnosti
Příjmy z knihovnické činnosti (Internet)
Připojovací poplatky kabelová televize
Příjmy z bytového hospodářství
Příjmy drobných služeb města
Příjmy pečovatelské služby
Příjmy z prodeje pytlů na komunální odpad
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
Úroky
Převody konečných zůstatků bank. účtů

CELKEM PŘÍJMY

4.044
3.087
287
4.234
6.580
250
5
1.570
61
1.000
115
25
400
200
17
1.284
8.810
9.110
15
50
1.384
50
25
200
300
100
4.680

47.883,000

VÝDAJE
Silnice, opravy a údržba, zimní údržba
Splátky za opravu místních komunikacích
Dopravní obslužnost
Pitná voda – opravy a údržba, projekty
Kanalizace – opravy a údržba, projekty
Příspěvek na činnost MŠ Horní Rokytnice
Příspěvek na činnost MŠ Dolní Rokytnice
Opravy, údržba budova Základní školy
Příspěvek na činnost Základní školy
Příspěvek na činnost Zvláštní školy
Knihovna
Kabelová televize – včetně úhrada faktur
Kulturní dům
Sbor pro občanské záležitosti
Přísp. na činnost Domu dětí a mládeže
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Drobné služby města
Sběr a svoz komunálních odpadů
Vzhled obce, veřejná zeleň
Dávky sociální výpomoci
Pečovatelská služba
Městská policie – veřejný pořádek
Požární ochrana, hasiči
Zastupitelstvo, rada, komise, výbory
Činnost místní správy – městský úřad
Vratka nedočerpané dotace na volby
Nájemné čp. 143 v Dolní Rokytnici
Náklady s prodejem a dražbami majetku
Splátka České konsolidační agentuře
Pojistky, povinné ručení
VÝDAJE CELKEM
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1.500
6.000
298
375
380
476
477
72
3.200
294
319
360
310
33
280
1.621
590
86
1.396
2.100
170
7.000
417
801
280
1.080
11.572
98
250
500
5.198
350
47.883,000

INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

PTÁME SE ZA VÁS:

Personální audit na
městském úřadě:

Ředitele
společnosti
Severočeské komunální služby
pana Faistavera:
Až do 10.1.2004 přes celé Vánoce,
kdy je v Rokytnici nejvíce turistů, bylo
naše město jedno velké smetiště,
zvláště na nejfrekventovanějších místech na Dolním náměstí a před centrálním parkovištěm u Hotelu Rokytka.
Čím to bylo způsobeno, proč služby
nefungovaly, jak měly?
Reaguji tímto na Váš dotaz a uvádím
několik málo informací, které by měly
vysvětlit, proč v období přelomu roku
byl hlavně v centru města Rokytnice
nepořádek. Jednalo se hlavně o Dolní
náměstí a centrální parkoviště u Hotelu Rokytka.
Jedním z nejhlavnějších problémů
Vašeho města je extrémně velká
návštěvnost ve výše uvedeném období. Ve městě trvale žije 3500 obyvatel.
Zhruba podle uvedeného množství
obyvatel je stanoven počet nádob jak
na směsný komunální odpad, tak na
odpad tříděný.
Obecně je známo, že v tak atraktivně turistických oblastech, jako je
Rokytnice nebo např. Harrachov, je
počet obyvatel v zimním období
(a hlavně o vánočních svátcích) několikanásobně větší. Pro tento objem lidí
není v žádném případě kapacita sběrových nádob dostačující, a proto
odpady končí mimo nádoby.
Další skutečnost, která ovlivnila
čistotu města, byl pozdní vývoz neoznačených pytlů s odpady, které byly
u stanovišť. Teprve 3.1.2004 došlo
k telefonické dohodě mezi panem
Vokurku (SKS) a paní Zuzánkovou
(MěÚ), při které byl domluven vývoz
odpadů mimo sběrné nádoby a označené pytle. Oficiální objednávka na
výše uvedenou službu byla podána
5.1.2004. Na základě této dohody
proběhl v neděli 4.1.2004 mimořádný
svoz.
Vzhledem k náročnosti svozu
a objemu odpadů v zimních měsících
je potřeba se na tuto situaci lépe
připravit. Prosím touto cestou o včasnou a přesnou informovanost směrem
k mé osobě. Jsem přesvědčen, že se
dá
výše
uvedený
krátkodobý
přechodný stav řešit operativněji
(velkoobjemovým kontejnerem, jednorázovým svozem neoznačených
pytlů v centru apod.).

V listopadu 2003 proběhl na zdejším městském úřadě personální audit.
Laicky řečeno, posouzení pracovních
náplní, organizační struktury a vytíženosti jednotlivých oddělení i pracovníků. Tuto činnost provedl Mgr. Roman
Nacu z Pardubic jako nezávislý
poradce a ve spolupráci s vedením
města tak vznikla nová organizační
struktura úřadu, která by bezesporu
měla vést ke zlepšení činnosti úřadu
a k posílení vnitřní i vnější kontroly.
Některá pracovní místa byla úplně
zrušena, některé činnosti sceleny do
jednoho oddělení, ale byla vytvořena
i zcela nově specifikovaná pracovní
místa.
Nová organizační struktura započne
fungovat od 1.4.2004, kdy nastoupí
i noví zaměstnanci. S novou
strukturou i personálním obsazením
Vás seznámíme v následujícím čísle
Zpravodaje. Věřme, že tato změna
povede ke zlepšení činnosti úřadu
i samosprávy a k větší spokojenosti
Vás, občanů našeho města.

Výlep plakátů
– změna služeb:
Rada města v současné době jedná
s libereckou firmou Rengl, s.r.o.
ohledně pronájmu výlepových ploch
v Rokytnici. Z jejich strany byl již
předložen projekt, který řeší, jaké
výlepové plochy budou zachovány,
které zrušeny a kde zcela nově
vytvořeny. Podmínkou je, aby se
vesměs nacházely na pozemcích
města. Spol. Rengl zajistí na své
náklady kompletní opravu a údržbu
stávajících ploch, likvidaci nevyhovujících a výstavbu náhradních ploch.
Vzhled těchto ploch by měl být
jednotný a esteticky by měl vhodněji
zapadat do rázu horského města.
Výlep bude spol. Rengl zajišťovat
1× týdně (předpokládá se pátek),
proto do budoucna doporučujeme
zájemcům o tuto službu, aby si
plakáty zajistili včas a v dostatečném
předstihu. K výlepu je používáno
speciální lepidlo, které zabraňuje
snadnému stržení, jak tomu bylo
doposud. Sběrným místem plakátů
do budoucna již nebude městský
úřad, ale z důvodu příznivější pracovní
doby i možnosti zhotovení plakátu
přímo na místě je jednáno s grafickým
studiem Sura.
Cenově bude tato služba dražší
(ceník prozatím není k dispozici, infor-

mativně lze zjistit na www.rengl.cz).
Přiznejme si ale, že stávající ceny na
městském úřadu byly takřka lidové.
Společnost Rengl tuto službu zajišťuje již asi v 50ti městech a obcích,
např. v Liberci, Jablonci nad Nisou,
Harrachově či Hradci Králové. Nebude tedy problémem objednat si přímo
v Rokytnici výlep plakátů v jakémkoliv
rozsahu v blízkém či dalekém okolí.
A naopak, do Rokytnice se dostanou
plakáty i z jiných míst a občané tak
budou lépe informováni o různých
kulturních či sportovních akcích.

Novela zákona o státní
sociální podpoře
Zákonem č. 453/2003 Sb. byl
novelizován zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře ve znění
pozdějších předpisů. Zde je přehled
hlavních změn:
S účinností od 1. ledna 2004 novela
zákona vypouští dosavadní podmínku
nároku na rodičovský příspěvek, a to
výdělečnou činnost. Ruší se omezení
souběhu výdělku a pobírání rodičovského příspěvku. Rodič, který tento
příspěvek pobírá, si tak bude moci
neomezeně přivydělávat. U OSVČ se
již zúčtování za rok 2003 neprovádí.
I nadále platí podmínka návštěvy
dítěte v mateřské škole v rozsahu
nejvýše 5-ti kalendářních dnů v kalendářním měsíci!
S účinností od 1. dubna 2004 dochází k převodu kompetencí v oblasti
státní sociální podpory z obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností
na úřady práce.
S účinností od 1. července 2004 se
u osob samostatně výdělečně
činných (OSVČ) za minimální příjem
pro účely nároku na testované dávky
státní sociální podpory považuje nejméně částka 50% průměrné měsíční
mzdy v národním hospodářství.
Případné příjmy nezaopatřených dětí
ze závislé nebo samostatně výdělečné činnosti dosažené za měsíce
červenec a srpen (tj. v době školních
prázdnin) se nebudou do rozhodného
příjmu těchto osob zahrnovat.
Novelou zákona se ruší nárok na
příspěvek na dopravu. Příspěvek se
vyplatí naposledy za měsíc červen
2004.
Šimůnková Pavla
vedoucí odboru SSP
Městský úřad Semily

Pracovnice oddělení místních
poplatků paní Hany Zuzánkové:
Jak dlouho se budou moci používat
plechové popelnice? Kde je možné

Ü
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objednat plastové a jaká je jejich
pořizovací cena?
Platnost plechových popelnic není
omezena. Občané mohou mít vlastní
popelnice jakékoliv, jen musí být
značeny nálepkou pro svoz. Nové
popelnice si mohou objednat všichni,
kdo platí paušální poplatek, a to v kanceláři č. 20 na MěÚ nebo telefonicky
na 481549320. Popelnice zůstávají
majetkem SKS Jablonec nad Nisou
a město platí nájemné. Nájemné
a svozné platí město podle známek:
ŽLUTÁ
svoz každý lichý týden
ZELENÁ
svoz každý týden
ČERVENÁ svoz v zimě týdně
a v létě jen liché týdny
Pozor, neplatí se podle plnosti
popelnic! Z těchto plateb se ale vypočítává výše poplatku na další období.
Letos se zdražilo o 30,- Kč. Co za rok?
Může to být i méně. Výši poplatku pro
další období můžeme ovlivnit všichni
šetřením a tříděním. Další informace

podám kdykoliv v kanceláři oddělení
poplatků č. 20 nebo na tel. 481549320.
Tajemnice
městského
úřadu
Martiny Šubrtové:
Plánuje město zřízení nového sběrného dvora pro odpadový materiál?
Potřeba sběrného dvora je zcela
určitě na místě. Již na konci roku 2003
byla tato problematika řešena radou
města a bylo rozhodnuto tuto službu
v Rokytnici opět zřídit. Jak jistě všichni
víte, o bývalý sběrný dvůr město přišlo
při konání nedobrovolných dražeb
a plocha naproti technickým službám
byla vyklizena a zrušena. V tuto chvíli
se uvažuje o výstavbě nového sběrného dvora na pozemcích nad bývalým archívem čp. 143 v Dolní
Rokytnici (sídlo drobných služeb) –
vhodnější plocha nebyla nalezena.
Projekt k jeho výstavbě je již připraven
a bude zde použito i oplocení, které
bylo rozebráno na bývalé ploše.
Administrativně se nyní tento projekt
zpracovává u spol. Severočeské komunální služby, neboť k jeho zřízení je

potřeba povolení Krajského úřadu
Libereckého kraje. Taktéž se upravuje
provozní řád tohoto sběrného dvora.
Záměrem je, aby otevírací hodiny pro
veřejnost fungovaly alespoň dva dny
v týdnu – jeden pracovní den odpoledne a sobota dopoledne. Nádoby
na odpad budou dodány od spol.
SKS. Sběrný dvůr bude sloužit zejména pro sběr velkoobjemového, ale
i separovaného a nebezpečného odpadu. Podobně tato služba velmi
dobře funguje například v Semilech.
V případě separovaného odpadu by
po otevření sběrného dvora mělo dojít
ke snížení počtu stanovišť na nádoby
pro tento druh tříděného odpadu.
Přiznejme si, že tato stanoviště vzhledu našeho města moc nepřidaly.
Občané města, kteří prokáží, že mají
uhrazen místní poplatek za komunální
odpad, mohou služby sběrného dvora využívat bezplatně v rámci poplatku, podnikající osoby právnické i fyzické za služby samozřejmě zaplatí.

ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Kontrolní výbor byl požádán zastupitelstvem města prověřením zvyšujících se nákladů při činnosti spol.
Vodovody a kanalizace města Rokytnice nad Jizerou, s.r.o. a jejího hospodaření v roce 2002 a 2003. Důvodem
bylo nesplnění usnesení č. 97 ze dne
28.4.2003, kdy byl ještě bývalý starosta Stanislav Šedý pověřen přizváním Ing. Aleše Sirůčka na veřejné
zasedání, kde měla být osvětlena
činnost společnosti VaK.
Kontrolní výbor zjistil, že:
1. Hospodaření spol. VaK bylo v dřívějších letech ztrátové. Neuhrazená ztráta z dřívějších let je dosud
4.545.819,- Kč.
– výsledek hospodaření za rok
2001: -1.168.222,- Kč
– výsledek hospodaření za rok
2002: -28.061,- Kč
Je tedy zřejmé, že výsledek hospodaření se zlepšuje. Rostou
příjmy organizace, ovšem rostou
také náklady, což je v některých
položkách dosti zarážející. Jedná
se především o poměrně vysoký
meziroční růst mzdových nákladů:
v roce 2001 činily mzdové náklady
694.521,- Kč, v roce 2002 činily
mzdové náklady 1.215.301,- Kč.
Letos se očekává další nárůst,
neboť ve sledovaném období
7/2002 až 6/2003 vzrostla průměrná mzda kmenových zaměstnanců na 22.174,- Kč měsíčně.

2. Kontrolní výbor se pozastavuje
nad poměrně vysokými částkami
účtovanými firmami Stumaj a JJS
Hradec Králové, které za svoje
ekonomicko–poradenské služby
vyinkasovaly v roce 2002 částku
168.664,- Kč a do září roku 2003
částku 89.635,- Kč. Dále je nutné
prověřit efektivitu spolupráce s firmou Jany Michkové ze Stěžer, jejíž
fakturace za geodetické práce v
roce 2002 činila 57.932,- Kč
a v roce 2003 již do konce září
142.470,- Kč. Značnou část těchto
nákladů činí cestovné Stěžery –
Rokytnice nad Jizerou a zpět (180
km).
3. Dále je nutné zprůhlednit hospodaření s vozidlem „Multicar“, který
je majetkem spol. VaK, přičemž je
využíváno Drobnými službami města.
4. Kontrolní výbor dále poukazuje na
to, že není vedeno skladové účetnictví o materiálu a veškerý nakoupený materiál je ihned převeden
do spotřeby. Jako příklad uvádíme
materiál za téměř 500.000,- Kč od
firmy TECAM Hradec Králové
(trubky, armatury, ventily) a další.
5. Výsledek hospodaření je částečně
ovlivněn i pohledávkami za neplatiče, které činily v posledních letech
průměrně 370.000,- Kč ročně.
6. Rok 2003/2004 ovlivní zřejmě také
platby Finančnímu úřadu Jilemnice, jakož i poplatek Povodí Labe
3
za každý odebraný m vody.
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7. Kontrolní výbor očekává, že
činnost společnosti se výrazně
zlepší nastoupením nového jednatele společnosti.
V Rokytnici nad Jizerou dne
11.11.2004.
Jan Šubrt – předseda KV,
Ing. František Platoš,
Ing. Miloslav Votoček

Rokytnický zpravodaj
větší rozsah a vyšší cena
Nová redakční rada RZ představuje
již druhé číslo za své působnosti.
Vzhledem k tomu, že se na nové
formě aktivně podílí 5 lidí, nastal
problém, kdy stanovený rozsah 16
stran pro všechny informace a rubriky
nepostačí. Rada města proto
projednala rozšíření Rokytnického
zpravodaje o další 4 stránky, ale již od
minulého čísla je stránek 20.
Zároveň dochází k navýšení ceny
na 18,- Kč (výrobní náklady). K tomuto navýšení nás vedlo zejména
dlouhodobé více než dvanáctileté
dorovnávání do výrobní ceny z rozpočtu města. Pokud novou cenu
srovnáme s nárůstem cen v jiných
sférách, který probíhá nepřetržitě, je
cena za dvouměsíčník přijatelná.
Věříme, že toto rozhodnutí přijmete a pochopíte a na větším počtu
stránek zpravodaje naleznete vše,
co potřebujete.
M.Š.

Přehled důležitých plateb pro občany Rokytnice nad Jizerou s účinností od 1.1.2004:
Druh platby
Vodné
Stočné

Poplatky za rekreační a lázeňský pobyt
Poplatky z ubytovací kapacity

Výše
14,- Kč
16,- Kč
200,- Kč – důchodci
500,- Kč – rodinné domky
800,- Kč – bytové domy
12,- Kč
2,- Kč

Poplatky za komunální odpad

390,- Kč

Poplatky ze psů

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že
takřka u všech druhů poplatků dochází s účinností od 1. 1. 2004 k jejich
navýšení. O nových sazbách rozhodovalo v průběhu listopadu a prosince
2003 zastupitelstvo města Rokytnice
nad Jizerou. Podkladem pro jejich
rozhodování, obzvláště v případě
nových cen vodného a stočného
a poplatku za komunální odpad, byly
předložené zprávy – přehledy nákladů
a výnosů, se kterými Vás stručně
seznámíme.
Ø Komunální odpady:
Kalkulace byla prováděna k 30.10.
2003, kdy skutečné náklady na odpad
činily 1.921.278,20 Kč.
Z toho byla odečtena částka za
prodané pytle podnikajícím osobám,
technické náklady, náklady na svoz
neoznačených pytlů na počátku roku
a odměny za separovaný odpad.
Základ pro výpočet poplatku tedy
činil 1.348.034,50, průměrné náklady
na celý rok 1.617.641,40 Kč.
Tato částka byla vydělena počtem
poplatníků, tj. 4026 osobami (trvale
žijící osoby a objekty k individuální
rekreaci). Skutečná výše poplatku
činila 402,- Kč. Po projednání zhodnocující zprávy i doporučení bylo
navrženo zvýšit částku za místní
poplatek za komunální odpad z pů-

Splatnost
odpočet k 31.12.
odpočet k 31.12.

Příjemce
Vodovody a kanalizace
Vodovody a kanalizace

31. 3.

Město Rokytnice nad Jizerou

30. 4.
30. 4.
30. 4. – 1/1
30. 9. – 2/1

Město Rokytnice nad Jizerou
Město Rokytnice nad Jizerou
Město Rokytnice nad Jizerou

vodních 360,- Kč na 390,- Kč s tím, že
zbylé náklady uhradí město ze svého
rozpočtu.
Ø Vodné a stočné:
Z předložené zprávy o stavu cen
vodného a stočného účtovaného společností VaK, s.r.o. a případných
dopadů na hospodaření vyplynulo
zejména následující:
• Kalkulaci cen vodného a stočného
pro rok 2003 nepříznivě ovlivnila ta
skutečnost, že do ní nebyly zahrnuty v plné výši poplatky za odběr
podzemní a povrchové vody,
mzdové náklady a náklady na
likvidaci kalů. Z tohoto důvodu bylo
možné účtovat nižší výše vodného
a stočného. S ohledem na skutečné
náklady tedy nebyl pokryt rozdíl ve
výši 1.404 tis. Kč. V tomto případě
se jedná o velmi vysokou částku
a navýšení vodného a stočného je
tedy nutností.
• V roce 2002 byla provedena kontrola ze strany Finančního úřadu
Jilemnice, jejímž výsledkem bylo
uložení pokuty ve výši 1.082.618,Kč. Splátkový kalendář na úhradu
pokuty je vyměřen až do roku 2005.
Také tato skutečnost nepříznivě
ovlivnila hospodaření Vodovodů
a kanalizací. Podotýkáme, že tato
pokuta nebyla zahrnuta do kalku-

lace pro novou výši vodného
a stočného.
• V kalkulaci na rok 2004 se rovněž
zvyšuje cena za nájem kanalizační
a vodovodní sítě mezi spol. VaK
a Městem, ve výpočtu cen je také
zvýšená míra zisku společnosti.
K tomuto zvýšení bylo nutno přistoupit, aby společnost byla schopna v případě některých nepředpokládaných okolností vykazovat
svoji činnost.
• Poplatky za odběr podzemní vody
3
činí 2,00 Kč za m , hradí se příslušnému finančnímu úřadu, poplatek
za odběr povrchové vody činí 1,60
Kč za m3 a hradí se správci vodního
toku, v tomto případě Správě
KRNAP.
• Přehled vodného a stočného
(v součtu) v roce 2003 v okolních
obcích:
Horní Branná
Vítkovice
Poniklá
Studenec
Jablonec n. Jiz.
Vysoké n. Jiz.
Harrachov
Jilemnice
Semily
Turnov
Rokytnice n. Jiz.

20,00 Kč
24,00 Kč
21,00 Kč
25,00 Kč
22,50 Kč
25,00 Kč
39,50 Kč
39,30 Kč
39,30 Kč
39,30 Kč
30,00 Kč

POLICIE ČR INFORMUJE

Daňový kalendář

Odcizené vozidlo

Březen

Duben

Ø 11.3.2004 – spotřební daň
splatnost daně za leden
Ø 15.3. 2004 – daň z příjmů
čtvrtletní záloha na daň
Ø 25.3.2004 – spotřební daň
– daňové přiznání za únor
– daňové přiznání k uplatnění
nároku na vrácení spotřební daně
z topných olejů a zelené nafty za
únor (pokud vznikl nárok)
Ø 25.3.2004 – daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a daň za únor
Ø 31.3.2004 – daň z příjmů
přiznání k dani a daň za rok 2003

Ø 9.4.2004 – spotřební daň
splatnost daně za únor
Ø 15.4.2004 – daň silniční
záloha na daň na I. čtvrtletí
Ø 26.4.2004 – spotřební daň
– daňové přiznání za březen
– daňové přiznání k uplatnění
nároku na vrácení spotřební daně
Ø 26.4.2004 – daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a daň za I. čtvrtletí
a za březen
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V době od 17.1. do 18.1. odcizil v Jablonci nad Jizerou – Horní Dušnici před
hotelem VX Bus, bílé barvy, pachatel,
který se svým jednáním dopustil trestného činu neoprávněné užívání cizí věci.
Hodnota vozidla, jehož rok výroby je 2001
a které mělo najeto 70.000 km, je 900.000
Kč. Poškozeným je majitel z SRN.
Vloupání do čerpací stanice
V době od 4.1. do 5.1. 2004 se do
čerpací stanici v Dolní Rokytnici vloupal
pachatel, který z podlahového trezoru odcizil tržbu za několik dnů. Nic jiného zcizeno
nebylo. Celkem způsobená škoda, která
vznikla a.s. Čepro a 27leté ženě z Jablonecka, je ve výši 272.000,- Kč.

ZÁKLADNÍ šKOLA INFORMUJE
Dotazníkové šetření
pohledu rodičů,
žáků a učitelů na školu
V poslední době – a v tomto roce
zvlášť – se v oblasti ekonomiky velmi
výrazně mění pohled na naše školství.
Dětí neustále ubývá, ale poměr mezi
jejich počty ve školách a pracovníky,
kteří se o ně starají (tedy nejen učitelé,
ale i pracovnice školních jídelen, družin a ostatních), se zvětšuje. Stejně
tak klesá průměrný počet žáků ve
třídách.
Na jedné straně stojí pedagogičtí
odborníci, kteří se přiklánějí k menšímu počtu žáků ve třídách. Na straně
druhé jsou ekonomové a jejich názory
na provoz škol. Není mým úkolem
polemizovat na toto téma (po dvaceti
letech kantořiny si ale myslím své), jen
jsem tímto úvodem chtěl připomenout
důležitost, jakou má v současnosti
pověst školy – hlavně mezi rodiči.
V období od 15.ledna do 15. února
probíhají zápisy do prvních tříd a existence mnoha škol, práce mnoha
učitelů a dalších pracovníků je přímo
závislá na počtu dětí, které v září 2004
nastoupí do 1. tříd. Jedním z hledisek,
podle kterého si budou rodiče vybírat
školu pro své děti, je její image.
V našem městečku si rodiče nemohou vybírat z několika škol, ale přesto
mě zajímalo, co si o rokytnické škole
myslí nejenom oni, ale i jejich děti
a učitelé. Proto jsem se rozhodl
v prvním lednovém týdnu rozdat
dotazníky zabývající se touto problematikou.
Dotazník jsem převzal z publikace
„Strategie rozvoje školy“ (Ludvík Eger
a kol., Plzeň: Cechtuma s.r.o. 2002
ISBN 80903225-2-2), který jsem nijak
neupravoval.
V prvé řadě jsem ze zadávání dotazníku vyloučil školu v Horní Rokytnici
pro její specifické vlastnosti. Dále
vzhledem k tomu, že žáci I. stupně jsou
při hodnocení školy, do které docházejí, ovlivněni několika faktory (převážně jedna vyučující všech předmětů, stálá třída bez přesunů do
jiných učeben, apod.) zkreslujícími
šetřeními, rozhodl jsem se provést
výzkum u všech učitelů školy na náměstí, žáků II. stupně a jejich rodičů.
Žákům jsem rozdal s náležitým
vysvětlením jednotlivé dotazníky při
různých vyučovacích hodinách. Zároveň jsem je požádal o předání dotazníků rodičům s tím, aby je přinesli zpět
do pěti dnů. Pedagogické pracovníky
jsem zapojil do šetření při jedné z provozních porad.

V podstatě šlo o posouzení každé
otázky ze svého pohledu a ohodnocení stupnicí od 1 do 7.
Vyhodnocení dotazníků
Žáci II. stupně
V těchto třídách je celkem 158 žáků,
šetření se zúčastnilo 150 žáků, tedy
94,9%. Celkově žáci hodnotili školu
známkou 3,73.
Komentář:
Nejlépe v tomto hodnocení dopadl
management školy, tedy vedení školy. Na jednu stranu mě to těší a jsem
rád. Na stranu druhou nevím, zda
odpovědi žáků nebyly ovlivněny tím,
že jsem dotazník zadával osobně a že
jsem musel ve všech třídách vysvětlovat pojem „management“.
Nejhůře dopadla otázka týkající se
partnerských a mezinárodních styků.
Mohl jsem předpokládat tento výsledek, neboť mezinárodní a partnerské
styky jsou opravdu minimální.
Rodiče žáků II. stupně školy
V těchto třídách bylo rozdáno pro
rodiče celkem 131 dotazníků. Zpět se
jich vrátilo 71 zcela vyplněných – tj.
54,2%, částečně vyplněných 14 – což
je 10,7%. Celkem se tedy vrátilo 85
dotazníků – 64,9%. Celkově rodiče
hodnotili školu známkou 3,81.
Komentář:
Rodiče za nejlepší ve škole označili
její nabídku mimoškolních aktivit. Obavám se, že se v tomto případě velmi
spletli, neboť tuto činnost v opravdu
široké škále nabízí místní Dům dětí
a mládeže. Škola pouze zdarma pronajímá své prostory pro některé
kroužky.
Na druhém konci hodnocení jsou –
stejně jako u žáků – partnerské a mezinárodní styky.
Učitelé školy
Šetření se zúčastnilo všech 18 pedagog. pracovníků školy na náměstí –
tedy z I. i II. stupně.
Poznámka: jako zadavatel šetření
jsem jako jediný učitel na škole nevyplnil tento dotazník. Správněji by tedy
mělo být napsáno, že šetření se
účastnilo 94.74% pedagog. pracovníků. Celkově učitelé hodnotili školu
známkou 2,91.
Komentář:
Učitelé nejlepší známkou ohodnotili
práci managementu školy. Je to pro
vedení školy signál o tom, že svou
práci dělá dobře. Rozdíly v hodnocení
této otázky jednotlivými spolupracovníky však dávají jasně najevo, že ne
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všechno je vždy správně. Nejhůře
dopadla oblast partnerských a mezinárodních styků. Jak jsem se již zmínil
u předchozích respondentů, v této
oblasti má škola opravdu velké rezervy.

Abych lépe vyjádřil výsledky hodnocení mého výzkumu, rozdělil jsem
bodové hodnocení otázek do tří skupin: hodnocení 1 – 2 považuji za
výborné, 3 – 5 za dobré a 6 – 7 za
nevyhovující. V tomto rozdělení byla
škola hodnocena jako dobrá – s průměrnou známkou 3,48.
Závěr
Při zpracovávání výsledků jsem si
pomalu začal všímat velmi podobného hodnocení žáků a rodičů. A tím
pádem i znatelných rozdílů v jejich
názorech oproti smýšlení pedagogů.
Přeci jenom jsem je očekával o něco
menší. Později – když už byly výsledky v podstatě jasné – jsem si začal
klást otázku proč? Proč jsou výsledky
právě takové? Důvody jsem si uvědomil při konečné kompletaci šetření,
a to konkrétně u otázky zabývající se
nabídkou mimoškolních aktivit, které
nabízí škola. (Jak jsem se již zmínil
v předcházející kapitole – jsou velmi
malé, škola pouze pronajímá své
prostory pro činnost jiných organizací, zejména místnímu Domu dětí
a mládeže.) V návaznosti na další
otázky byla odpověď velmi jednoduchá. Je to – byť tato oblast nebyla
hodnocena nejhůře (ale ani nejlépe) –
spolupráce s rodiči žáků. V podstatě
hodnotili školu nikoliv podle svých
zkušeností, ale více méně podle informací a názorů, které jim doma řekly
o škole jejich děti.
Toto zjištění, nebo lépe řečeno –
můj názor, je pro mne jako ředitele
školy jedním z nejdůležitějších závěrů
této práce. Mám tedy před sebou
v dalších měsících úkol: změnit
částečně pohled rodičů na naši školu
tím, že podstatně zlepším jejich informovanost. Prvním krokem může být
využití při nejbližších třídních schůzkách.
Miroslav Bouda

Základní škola – Horní Rokytnice
Poděkování
V druhém lednovém týdnu jsme uspořádali pro
žáky naší školy lyžařský výcvik zakončený závodem v obřím slalomu. Za to, že si žáci mohli užít
několika pěkných dní na lyžích, děkujeme Ski
areálu U Modré hvězdy – panu Langerovi a panu
Votočkovi za poskytnutí vleků zdarma pro výcvik
a lyžování školní družiny a obsluze vleků za ochotu
a pomoc dětem. Děkujeme panu Kotaškovi a učitelům lyžařské školy JPK za odbornou výuku, za
zapůjčení výzbroje pro školu a školní družinu a za
odvoz lyží. Dále děkujeme všem rodičům, kteří
nám pomohli při uspořádání lyžařských závodů.
Zvláště paní Hladůvkové, která nám pomohla při
výcviku a lyžování se školní družinou. Tečku za
týdnem příjemně stráveným na sněhu učinila paní
Jiřina Ditzová sladkými cenami pro všechny
závodníky.
Učitelky horní ZŠ
NÁŠ ROZHOVOR – pokračování ze str. 1

Zvláštní škola, místo, kde se pořád něco děje
Vstoupili jsme do druhé poloviny
školního roku 2003/2004, kdy je
naším nejdůležitějším úkolem pomoci
žákům a jejich rodičům při výběru
odborného učiliště nebo praktické
školy. Nejčastěji naši žáci odcházejí na
odborná učiliště a praktické školy do
Lomnice nad Popelkou, Hořic a Liberce. V těchto školách navštěvují učební
obory cukrářské práce, pečovatelské
práce, zámečnické práce a údržbu.
Naši žáci se již tradičně hlásí i na
učební obory určené pro absolventy
základních škol, například SOU lesnické Harrachov. Přechod na tento
stupeň škol je pro naše absolventy
obtížnější, ale záleží jenom na nich
a na jejich rodičích, zda věnují čas,
prostředky a obrovské úsilí tomuto
typu vzdělávání. Dveře naší školy
našim absolventům nezavíráme, jsme
jim vždy připravené a ochotné poskytnout radu v situaci, kterou jim přechod
na jinou školu připraví.
V druhém pololetí pokračuje v naší
škole práce zájmových kroužků. Účelem zájmových kroužků je, vedle odpočinku a relaxace ve školní družině,
snaha ukázat dětem možnost trávení
volného času, poskytnout jim zkušenost s prací v kolektivu jinak než při
výuce. Žáci tak navštěvují dle svého
výběru sportovní kroužek, keramický
kroužek, kroužek práce na počítači
a dovedné ruce. Od ledna tohoto roku
jsme rozšířili nabídku o individuální
výuku hry na kytaru, rómský taneční
kroužek a zdravotnický kroužek.
V rámci „roku otevřených dveří
zvláštní školy“, o kterém jsme Vás
informovali v jednom z minulých
číslech tohoto Zpravodaje, jsme

zavedli novou formu rodičovské
schůzky. Spíše než „rozhovor přes
katedru“ jsme zvolili odpolední posezení s maminkami a tatínky žáků
u kávy a koláčů ve školní družině
s prezentací všech dosavadních
aktivit školy, které byly natočené pro
kabelovou televizi. Naším dalším
záměrem v této oblasti je přizvat na
besedu odborníka přes otázky sociální a výchovné.
A co ještě v tomto školním roce
připravujeme?
• Zpřístupnili jsme vlastní webové
stránky, kde se o naší škole můžete
dozvědět mnoho zajímavých informací a prohlédnout si mnoho fotografií. Na stránkách Vás v budoucnu
budeme informovat též o akcích
plánovaných. Stránky naleznete na
adrese www.zvs-rokytnice.aktualne.cz
• V rámci pracovního vyučování připravujeme pro veřejnost tradiční
jarní prodej sadby zeleniny a květin.
• V červnu se opět staneme organizátory okresního kola hlídek mladých zdravotníků žáků zvláštních
škol.
Jsme si vědomé toho, že naše škola
vedle svého poslání, což je vzdělání
a výchova generace samostatných
a činorodých lidí, spoluvytváří atmosféru ve městě. Je tedy na nás, zda
půjdeme s dobou a vytvoříme kvalitní
a plnohodnotné partnerství mezi námi
všemi, kteří máme zájem o rozvoj
našeho města. S některými se nám to
již daří. A co vy ostatní?
za kolektiv učitelek ZvŠ
Jaroslava Šimůnková
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Zúčastnil jste se již jednání se
Správou KRNAP? Myslíte si, že se
Vám podaří napravit, řekněme váznoucí vztahy mezi městem a Krnapem?
Jednání a komunikace mezi městem potažmo městským úřadem
a Správou Krnap je téměř každodenní záležitostí. Že by mezi městem
a Správou KRNAP byly váznoucí
vztahy si nemyslím, i když to tak
v minulosti asi bylo. Naopak bych
řekl, že je spolupráce velmi dobrá.
Samozřejmě, že je několik věcí, na
které se názory města a Krnapu
rozcházejí. O těchto věcech je nutné
stále diskutovat a hledat oboustranně přijatelný kompromis. Chránit
přírodu je podle mého názoru věc
velmi důležitá a potřebná. Na druhou
stranu musí být městu dána možnost
rozvíjet se a vytvářet předpoklady
pro život zdejších obyvatel.
Velmi často se musíte rozhodnout pro řešení, jehož výsledek
není v daném čase zcela jasný.
Rozhodujete se rychle nebo převyšují pochybnosti a vy se trápíte?
Jsem zvyklý spíše o věcech přemýšlet a probírat je ze všech možných
úhlů pohledu. Určitě ale nejsem
neomylný, takže někdy určité pochybnosti mohou přijít.
Poslední otázka bude stručná.
Nelitujete svého rozhodnutí přijmout místo starosty v Rokytnici
nad Jizerou?
Někdy takové pocity přicházejí, ale
celkově určitě svého rozhodnutí
nelituji.
Děkuji za rozhovor
Eva Martínková

Lyžařský výcvik páté třídy
Ve dnech od 7.1. do 13.1.2004
absolvovali žáci 5. třídy lyžařský výcvik
na Studenově. Počasí sice nebylo
ideální, ale zápal dětí pro lyžování byl
veliký. Během týdne zvládly základy
lyžování na jedničku, což dokazuje
i fakt, že se všechny děti do jednoho
zúčastnily školního lyžařského závodu, který proběhl hned druhý den po
ukončení výcviku.
Poděkování za zdárný průběh lyžařského výcviku patří TJ Spartak,
p. Hrudíkovi, p. Udatnému, p. Novákovi a obsluze vleků na Studenově.

Mateřská škola Dolní Rokytnice
Ve dnech 12.1.2004 – 16.1.2004 proběhl na lyžařském vleku Studenov
lyžařský výcvik pro děti z mateřské školy v Dolní Rokytnici. Děti lyžovaly pod
vedením instruktorů z lyžařské školy K-SKI Ing. M. Šmídy, týden na lyžích
ukončily závody ve slalomu s toužebně očekávanými medailemi a diplomy.
Instruktorům moc děkujeme za trpělivost a pěkný přístup k dětem. Zaměstnancům a vedení vleku za totéž, navíc moc děkujeme za optimální podmínky,
které pro začínající i zkušené lyžaře připravují. Slibujeme si od letošní zimy, že
nám dopřeje ještě hodně pěkných dní, aby se děti mohly v získaných
dovednostech zdokonalovat.
učitelky Mateřské školy v Dolní Rokytnici

Ivana Gebrtová

Školní lyžařské závody
Ihned po ukončení lyžařského
výcviku pro 5. ročník proběhly na
Studenově lyžařské závody ZŠ.
Přes počáteční velmi vlažnou reakci
našich dětí se nakonec přihlásilo
téměř 60 účastníků, takže ti, kteří se
podíleli na přípravě i na samotném
průběhu závodu, věnovali svůj čas
a úsilí smysluplné věci. Upřímně děkujeme jim všem, zejména pak vedení
a zaměstnancům studenovského areálu
a našemu bývalému žákovi Tomáši
Gebrtovi ml. za vydatnou pomoc.
Závodníci se chovali velmi ukázněně. Snad k tomu přispělo i nevlídné
počasí, kvůli kterému byly závody
zkráceny na jedno kolo. Tuto nepříjemnou okolnost však zřejmě plně
vyvážila velmi sympatická úprava
ceny občerstvení nabízeného panem
B. Kuřinou. I jemu tímto srdečně děkujeme.
Pro příští závody si lze přát snad už
jen tepleji oblečené brankové rozhodčí.
Závěrem nabízíme nahlédnutí do
výsledkové listiny závodů:
5. tř. dívky:

1. Dominika Hrbková
2. Nikol Bartošová
3. Barbora Bíbová
5. tř. chlapci: 1. Jindřich Bareš
2. Jan Volf
3. Petr Štěpánek
6./7. tř. dívky: 1. Pavlína Votočková
2. Lucie Jedličková
3. Andrea Baltová
6./7. tř. chlapci: 1. Pavel Gebrt
2. Karel Patočka
3. Jan Linek
8./9. tř. dívky: 1. Kateřina Jiřičková
2. Klára Kučerová
3. Veronika Barešová
8./9. tř. chlapci: 1. Martin Slavík
2. Martin Královič
3. Tomáš Udatný

Mateřská škola Horní Rokytnice
Naše mateřská škola jako každý rok uskutečnila lyžařský výcvik, a to v týdnu od
12.1. do 16.1.2004 v lyžařském areálu Zemex. Jelikož bylo pondělí deštivé, začali
jsme lyžovat až v úterý. První den začal rozdělením dětí do tří skupinek lyžařské
zdatnosti. Před lyžováním následovalo řádné procvičení. Družstvo začátečníčků
se pustilo do namáhavé a trpělivé práce, ale už po prvním dni byly vidět velké
pokroky. Ostatní dvě družstva procvičovala techniku lyžování, zatáčení, přenášení
váhy, ale i jízdu na vleku. Zdatní lyžaři jezdili už na velkém vleku. Lyžování se
zúčastnily všechny děti mateřské školy.
Letošní lyžařský výcvik pro naše děti připravila a zorganizovala lyžařská škola
JPK pana Kotašky. Zajistila dopravu dětí, hodné a příjemné instruktory.
Týden lyžování jsme ukončili v pondělí závodem ve slalomu s vyhlášením
nejlepších lyžařů. Odměněny byly všechny děti za svou šikovnost. Ceny pro děti
věnovala lyžařská škola JPK, paní Eva Pohořalá a pan Zdeněk Kubíček.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat lyžařskému areálu Zemex za bezplatné
využívání vleků, lyžařské škole JPK za dopravu, výcvik a odměny a všem, kteří se
podíleli na krásném týdnu lyžování pro naše děti.
Děkujeme – kolektiv učitelek Mateřské školy v Horní Rokytnici

Jaroslava Štěpánková
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KULTURNÍ SERVIS
Rokytnice nad Jizerou

IKS Centrum Jilemnice:

Srdečně zveme všechny přátele
divadla na detektivní hru

29. 2. 2004 – Koncert Hany Zagorové
– od 19.30 hod.

BEL CANTO
DELLA MORTE
(Krásný zpěv smrti).

Toto představení bude sehráno v Kulturním domě v Rokytnici nad Jizerou divadelním
spolkem Jiří Poděbrady v sobotu
dne 28. 2. 2004 od 19.30 hodin.
Autor a režie: L. Langr. Předplatné:
Drogérie v budově
bývalé Eprony.
28. 2. 2004 – Hasičský ples
závodní jídelna Rotextile
12. 3. 2004 – Pyžamový bál
závodní jídelna Rotextile
13. 3. 2004 – Na správné adrese
Divadelní soubor Jirásek Rokytnice
nad Jizerou – Kulturní dům
Termíny nejbližších trhů spotřebního
zboží: 9. 3. 2004, 6. 4. 2004 a 11. 5. 2004

Březen – měsíc divadla
2. 3. 2004 – Na správné adrese –
Divadelní soubor Jirásek Rokytnice
nad Jizerou – od 19.30 hod.
5. 3. 2004 – Sylvie – Divadelní soubor
Neratovice – od 19.30 hod.
9. 3. 2004 – Řidič slečny Daisy –
Divadlo Ungelt, hrají: Alena Vránová,
Stanislav Zindulka – od 19.30 hod.
13. 3. 2004 – Manžel na inzerát –
Divadelní soubor Libochovice – od 17
hod.
15. 3. 2004 – A do pyžam – temperamentní komedie, hrají. J. Langmajer, K. Brožová, D. Suchařípa.
N. Boudová, G. Filippi – od 19.30 hod.
20. 3. 2004 – Lucerna – Divadlo
v Roztoce – soubor Jilemnice – od
17.00 hod.
25. 3. 2004 – Obraz na sekeru –
divadlo Neklid Trutnov – od 19.30 hod.
29. 3. 2004 – Koncert Spiritual Kvintet
– od 19.30 hod.

Městské KINO
Jablonec nad Jizerou
PROGRAM NA BŘEZEN / DUBEN 2004
středa 3.3. v 19.45 h.

KDYBYCH BYL BOHATÝ
Může 10 miliónů eur změnit obyčejného člověka? Tušíte,
co se může stát, když někomu spadne do klína 10 miliónů?
Vstupné 55 Kč, přístupný.

sobota 6.3. v 19.45 h., neděle 7.3. v 17.15 h.

PIKOVÁ TROJKA – Smrtící vášeň
Mysteriózní kriminální thriller Austrálie/USA (119 min.)
s Meg Ryanovou v hlavní roli. Myslíte, že víte o touze
všechno, ale je to jinak. Vstupné 55 Kč, přístupný (15).

středa 10.3. v 19.45 h.

KEN PARK
Nahlédnutí do života skupiny mladých teenagerů a jejich
rodičů z malého města uprostřed Kalifornie – bez špetky
slitování odhaluje děsivé skutečnosti, s nimiž se mladí prostě
někdy nedokážou vyrovnat.. Vstupné 50 Kč, přístupný (16).

sobota 13.3. v 18.00 h., neděle 14.3. v 17.15 h.

NESNESITELNÁ KRUTOST
Americká komedie, která Vás má na háku. V hlavních rolích
George Clooney, Catherine ZetaJones, Geoffrey Rush
a další. Vstupné 55 Kč, přístupný (12).

středa 17.3. v 19.45 h.

Jeepers Creepers 2
Pokračování úspěšného amerického teenagerského horroru
(103 min.). Vychutná si tvůj strach. Vstupné 50 Kč, přístupný.

sobota 20.3. v 19.45 h., neděle 21.3. v 17.15 h.

SPY KIDS 3D: GAME OVER
Třetí mise. Třetí dimenze. Film poprvé nabízí publiku v „normálních“ kinech sledování scén v parametrech HD/3D (trojrozměrně) – s využitím speciálních brýlí, které každý divák
obdrží v pokladně se vstupenkou. Vstupné 70 Kč, přístupný.

středa 24.3. v 19.45 h.

MATRIX REVOLUTIONS

Čtení z městské kroniky

Svět lidí se potácí na pokraji zkázy, ale stále ještě zbývá
poslední naděje… Vstupné 55 Kč, přístupný (12).

sobota 27.3. v 19.45 h., neděle 28.3. v 17.15 h.

Školy v Rokytnici

JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI

V roce 1607 byla v Dolní Rokytnici otevřena první škola a jako učitel zde
působil jistý Sagasser, dosazený Křineckým z Ronova. Roku 1790 byla založena
škola ve Františkově pro tamější obyvatele i obyvatele Končin. Ve Františkově
bylo však soukromé vyučování již dříve od roku 1760. Roku 1815 připadly
Končiny školní docházkou k Jablonci nad Jizerou.
Roku 1767 byla postavena v Horní Rokytnici soukromá škola pro děti z Horní
Rokytnice a Rokytna (č. 75) a roku 1790 byla tato prohlášena za veřejnou. Roku
1782 byla zbourána stará škola v Dolní Rokytnici a započalo se s výstavbou nové
budovy. Po dobu stavby se přechodně vyučovalo na faře, kde i později zůstala
zásahem hraběte Harracha.
Zavedením nového školního zákona v roce 1869 nastala potřeba rozšíření
dosavadních škol. Škola v Dolní Rokytnici byla v roce 1890 trojtřídní a čítala 670
povinných dětí proti počtu 524 z roku 1869. V roce 1874 byla zřízena čtvrtá třída,
a dále musely být pronajaty další dvě místnosti v soukromých domech.
15. 11. 1875 byla slavnostně otevřena chlapecká měšťanská škola. Ředitelem
byl jmenován Vilém Pohl. Jelikož stavba nové budovy se započala v roce 1876,
byla měšťanská škola přechodně v západním křídle hotelu Haney (Krakonoš).
Dne 3. 9. 1877 bylo poprvé zahájeno vyučování v osmitřídní obecné škole,
trojtřídní měšťanské škole – nové budově. Dívčí měšťanská škola byla otevřena
15. 9. 1884. Škola v Horní Rokytnici byla v roce 1864 dvoutřídní, v roce 1872
trojtřídní a v roce 1874 čtyřtřídní, pak v roce 1877 pětitřídní. Také zde byla
postavena nová budova.
Roku 1876 byla také ve Františkově postavena nová dvoutřídní škola. Roku
1873 byla zřízena tkalcovská škola. Původně byla tato škola v soukromém domě
v Horní Rokytnici čp. 239, v roce 1877 se přestěhovala do staré školy v Dolní
Rokytnici. Dne 1. 1. 1882 přešla správa této školy přímo pod ministerstvo kultury
a vyučování.

Básníci Dušana Kleina a Ladislava Pecháčka … trochu
zestárli, ale zůstal jim smysl pro humor, sny a naštěstí
i důvod k životu. Vstupné 65 Kč, přístupný (12).

středa 31.3. v 19.45 h.

TEXASKÝ MASAKR
MOTOROVOU PILOU
Film, který musíte vidět, i když při něm budete zavírat oči.
Vstupné 50 Kč, přístupný (15).

sobota 3.4. v 19.00 h., neděle 4.4. v 17.15 h.

PÁN PRSTENŮ 3 – NÁVRAT KRÁLE
Širokoúhlé, akční, misteriózní, dobrodružné – ano, takové je
třetí pokračování „Pána prstenů“. Nadešel čas rozhodující bitvy.
Putování končí … (201 min.). Vstupné 70 Kč, přístupný.

středa 7.4. v 19.45 h.

ZELENÉ PEKLO
Podvod je jejich největší zbraň. V hlavní roli John Travolta.
Vstupné 50 Kč, přístupný (12).

sobota 10.4. v 19.45 h., neděle 11.4. v 17.15 h.

ÚSMĚV MONY LISY
Příběh ženy, která měla velké srdce a tvrdou hlavu. Julia
Roberts v hlavní roli. Vstupné 55 Kč, přístupný (12).

středa 14.4. v 19.45 h.

MAZANÝ FILIP
Ostře nabitá parodie s hvězdným obsazením. Vstupné 50
Kč, přístupný (12).

sobota 17.4. v 19.45 h., neděle 18.4. v 17.15 h.

VÍTEJTE V DŽUNGLI
Vydejte se hledat Helldorado. V hlavní roli The Rock – akční
hrdina pro nové tisíciletí. Vstupné 55 Kč, přístupný.
pokračování na str. 11
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ANTÉNNÍ
A SATELITNÍ
TECHNIKA
PRODEJ • MONTÁŽE • SERVIS

HARRACHOV 342
p. Dostalík
Tel.: 481 529 806, 605 103 127

Hit ...
ČESKÉ PROGRAMY
ZE SATELITU
V DIGITÁLNÍ KVALITĚ
již od 10.336,- Kč
pokračování ze str. 10

středa 21.4. v 19.45 h.

PÁN VELRYB
Příběh ztracené lásky a nalezeného přátelství, odehrávající
se v překrásných přírodních scenériích, vypovídá o současném životě původních obyvatel (Maorů) na novozélandském venkově. Vstupné 50 Kč, přístupný.

sobota 24.4. v 19.45 h., neděle 25.4. v 17.15 h.

BRATŘI, JAK SE PATŘÍ
Nová komedie od tvůrců „Něco na té Mary je“. Patří k sobě
a drží spolu. Vstupné 50 Kč, přístupný (12).

středa 28.4. v 19.45 h.

VELKÁ RYBA
Pro někoho je každý rybník příliš malý. Vstupné 55 Kč, přístupný.

sobota 1.5. v 19.45 h., neděle 2.5. v 18.00 h.

POSLEDNÍ SAMURAJ
Skupina turistů je zajata despotickým vůdcem jedné africké
země. Diktátor však netuší, že mezi rukojmími drží i bývalého profesionálního vojáka, který je ještě stále ve formě…
TomCruise v hlavní roli. Vstupné 55 Kč, přístupný (12).

středa 5.5. v 17.15 h.

MEDVĚDÍ BRATŘI
Nejnovější animovaný film studia Walta Disneye (85 min.)
v českém znění. Příběh o přátelství dvou medvědů, z nichž
jeden není medvěd. Vstupné 50 Kč, přístupný.

sobota 8.5. v 19.45 h., neděle 9.5. v 18.00 h.

KAMEŇÁK 2
Je třeba něco dodávat? Snad jen to, že přímo navazuje na
první díl, který končí vytrysknutím modrého erektivního
pramene ze skály na zámku v Kameňákově… Vstupné
60 Kč, přístupný.

středa 12.5. v 19.45 h.

TAJEMNÁ ŘEKA
Pohřbíváme naše hříchy, protože se chceme očistit. Film
v režii Clinta Eastwooda, který vytvořil též jednu z hlavních
rolí. Vstupné 55 Kč, přístupný (12).

sobota 15.5. v 19.45 h., neděle 16.5. v 18.00 h.

VÝPLATA
Pamatuj si budoucnost… V hlavní roli Ben Affleck. Vstupné
50 Kč, přístupný (12).

středa 19.5. v 19.45 h.

ŠKOLA RO(c)KU
Učení je až na druhém místě (na prvním je rocková kytara).
Vstupné 50 Kč, přístupný (12).

Městská knihovna informuje
Navštivte městskou knihovnu!
Přivitá Vás příjemné prostředí, přehledně uspořádané knihy v dětském
a dospělém oddělení, široká nabídka
časopisů, možnost využít internet
a pro maminky s malými dětmi je tu
dětský koutek – to vše při nezměněné
výši poplatků a ve stejných půjčovních hodinách.
Poplatky na rok 2004:
Děti (navštěvující základní školu) 50,- Kč
Dospělí
100,- Kč
Studenti, důchodci, ženy na MD
80,- Kč
Půjčovní doba:
Pondělí:
8 – 11
Úterý:
13 – 17
Středa:
13 – 15.30
Čtvrtek:
9 – 11
Pátek:
zavřeno

13 – 17

Nové knihy na leden a únor
•Beletrie pro dospělé – romány,
povídky od českých autorů:
£
DEVÁTÁ I. – Jen jednou mladá
£
NÁLEPKOVÁ T. – Cvičebnice
praktického bytí
£
HERRMANN I. – Vdavky Nanynky
Kulichovy
£
ČEJKA J. – Lidé, zvířata a čas
£
NENADÁL R. – Hynku, Viléme,
Kubelková!
£
STÍNIL L. – Osudová chyba
£
JANSA P. – Příliš krátké známosti
£
OTČENÁŠEK J. – Příběhy z Dalmácie
£
ZIKMUND P. – Nemocnice na kraji
města po 20ti letech
•Ostatní autoři – romány pro ženy,
psychologické, historické:
£
DOYLEOVÁ E. – Evelyn
£
FRENCH N. – Červený pokoj
£
BROWNOVÁ C. – Studna přání
£
BRETTON B. – Princezna z exilu
£
IRVING. J. – Manželství do 158 liber
£
DENKER H. – Sestřička
£
CHAMBERLAINOVÁ D. – Dar moře
£
COX S. – Zlatá klec
£
PASTERNAK B. – Doktor Živago
£
WILSONOVA S. – Proroctví ohně
£
HOWIE B. – Co mi dluží dcera
£
PETERSOVÁ – Pán ticha
£
WOODOVÁ – Modrý kámen
•Romány vzpomínkové, válečné:
£
DURRELL G. – ZOO v kufru
£
KRUGEROVÁ K. – Rodina z divočiny
£
SIDES H. – Armáda duchů
•Detektivky a napětí:
£
COLE M. – Polibek medúzy
£
SMITH W. – Modrý horizont
£
SHELDON S. – Akce soudný den
£
HAYDER M. – Ptáčník
– 11 –

COLE M. – Špinavá hra
DRAKE S. – Vražedná vášeň
£
GRAFTONOVÁ S. – Q … jako Queen
£
CHRISTIE A. – Zlo pod sluncem
£
COBEN H. – Teď nebo nikdy
£
£

•Knihy z oddělení naučné literatury
životopisy, rozhovory:
£
CROSLAND M. – Madame de
Pompadour
£
FRASER A. – Marie Antoinetta
£
ŠTAIDL L. – Víno z hroznů
£
KOZÁNKOVÁ M. – Rozhovory na
kolonádě
£
TABÁŠEK A. – Adina Mandlová –
fámy a skutečnosti
£
KYNCLOVÁ R. – Lidičky, mějte se
rádi (H. Růžičková)
£
BÁRTA J. – Dana Němcová,
Lidé mého života
£
CHALOUPKA V. – Dieta pro návrat
do života (V. Neckář)
•Ostatní naučná literatura:
£
STEVENSON N. – Architektura
£
NOVÁK K. – Průvodce spotřebitele
£
KUSHNER H. – Když se zlé věci
stávají dobrým lidem
£
PODLAHA P. – Receptář prima
nápadů
£
ZELINSKI E. – Nebojte se nepracovat
£
MUELLER S. – Vyrábíme dárky
s malými dětmi
£
Zateplujeme dům, byt chatu
a chalupu
£
Události třetího tisíciletí (ČR, Svět)
£
KŘÍŽ M. – Jaké oči má Asie?
•Knihy z oddělení pro děti
a mládež – beletrie:
£
DEKELPEROVÁ I. – Čarovný ptáček
v hodinách a jiné pohádky
£
MILER Z. – Krtek kamarád
£
LHOTOVÁ D. – Olympiáda kocoura
Vavřince
£
SVĚRÁK Z. – Jaké je to asi v čudu
£
Barbie v Africe
£
BRAUNOVÁ P. – Rošťák Oliver
£
WÁGNEROVÁ M. – Proto!
£
ULLRICHOVÁ H. – Na každým prstu
jeden
£
KOMENDOVÁ J. – Já, Klára
a spousta průšvihů
£
VELKÁ kniha komiksů 4
£
HOLKOVÁ M. – Tisíc tomu let
£
LAŽANSKÁ I. – V cizím sedle
£
LANCZOVÁ L. – Mokrá náruč léta
£
BLYTONOVÁ E. – Tajemství
strašidelné věže
•Naučná literatura pro mládež:
£
VELKÁ školní encyklopedie. Věda
a technika. Planeta Země. Živá
příroda
£
GOHLOVÁ CH. – Já a můj kůň

OSOBNOSTI ROKYTNICKA
Mirek Kubát strávil dětství v malebných českých
Dolních Štěpanicích, kde se narodil v říjnu 1922.
Byl veden odmala k pracovitosti, pořádkumilovnosti. Musil pomáhat na rodinné drápanici
i otci v jeho zedničení. V mládí si vyráběl lyže sám
(první lepené). V roce 1932 se zúčastnil přednášky
pana Jana Buchara, který byl zakladatelem
Lyžařského svazu (strýc lidového vypravěče také
Jana Buchara). V roce 1938 se stal okresním
dorosteneckým mistrem v lyžařském závodě
hlídek. Od roku 1939 začal s fotografováním. V té
době se mu podařilo získat fotografii skokanského
můstku v Rokytnici nad Jizerou z roku 1928, kterou
později publikoval. Jednou v roce 1940 vedli
němečtí vojáci okolo jejich domku ve Štěpanicích
francouzské zajatce. Mirek je přes okno
vyfotografoval. Fotky se dostaly nedopatřením
také do rukou Němcům a bylo zle. Nastalo
vyslýchání. Byl dva dny zavřen ve Vrchlabí. Negativ
uschoval do budíku. Nic se tedy nenašlo a podařilo
se to ulhat.
Co všechno byl a dosud stále je Mirek Kubát? Náruživý a velmi schopný fotograf. Milovník
a znalec krkonošské přírody, flory. Je dlouhodobý sběratel všeho o Krkonoších. Maloval.
Rád cestoval se svojí manželkou, procestoval celou Evropu. Nebyl pouze v Albánii,
Portugalsku a Finsku. Vše má zdokumentováno většinou na barevných diapozitivech.
Několikrát byl v Moskvě, v Leningradě, v kavkazských republikách, u Bajkalského jezera, na
Krétě, na Kypru, v Turecku, pochopitelně v Alpách. Ve svých sbírkách má asi 18.000
negativů a cca 1.200 barevných diapozitivů. Pro různé organizace provedl na 650
přednášek, z toho dvě v Praze pro Klub přátel Krkonoš. O jeho archívu se vyjádřila
spisovatelka Marie Kubátová, že je to Kubátovo minimuzeum. Kromě fotografií archivuje
veškeré přírodovědné, historické, turistické a jiné tisky o Krkonoších. Lze tvrdit, že podobná
sbírka o Krkonoších nikde neexistuje. Má ve svých sbírkách i německé tisky o Krkonoších ze
začátku 19. století. Svoje exponáty dovedl nacházet i na půdách různých bouraček,
v různých archivech apod. Svého času se zabýval též historií dělnického hnutí na
Rokytnicku, Jilemnicku, Vysocku apod. Sledoval toto hnutí již od 1. poloviny 19. století, kdy
došlo v Rokytnici k likvidaci textilních strojů. Mnoho rozhovorů se starými členy bývalé KSČ
a dalšími pamětníky má namluveno na audiokazetách.
Mirek Kubát je publicista. Dosud dodává každý týden příspěvky do regionálních tiskovin
v Hradci Králové. Je autorem publikace „Album ze starých Krkonoš“, která je beznadějně
rozebraná. Je rovněž autorem nebo spoluautorem publikace o Semilsku a o vysockém
divadle. Vydával s panem učitelem Lešákem časopis Krkonošské noviny. Byl spoluautorem
sborníku Zpravodaj z Krkonoš (časopis Klubu přátel, který měl hodně členů v Praze). Do
různých novin a časopisů napsal asi 1.400 příspěvků (také do Květů, Vlasty, do bývalého
Rudého práva). Podílel se na vydávání různých brožur. Byl členem redakční rady časopisu
„Krkonoše“, kam napsal několik stovek příspěvků. Má mnoho známých mezi historiky,
národopisci, spisovateli. Znal se s panem učitelem Kasalem ze Štěpanic, dále též s lidovým
vypravěčem učitelem Janem Bucharem. Jedním z jeho dobrých známých byl prof. Jech
(národopisec). Je to ten, co koupil chalupu po Věnceslavu Metelkovi v Pasekách nad
Jizerou. Ten byl po roce 1968-1969 na indexu, nemohl publikovat. Mirek Kubát použil svého
vlivu, takže mohl pan Jech pokračovat ve své práci.
V roce 2001 se nám oběma podařilo založit tzv. „Městský kulturní klub“. Podařilo se nám
iniciovat náročnou rekonstrukci Kulturního domu. Z finančních důvodů to nebylo dotaženo
do konce, ale mnoho nechybí. Organizovali jsme několik akcí. Poté klub, věřím že ne na
dlouho, stagnoval. Čeká na novou krev a mladistvý elán. Jsme ochotni pomoci. Jde hlavně o
možnost konání různých výstav a vybudování rokytnického „minimuzea“. Jsme jediné
město v bývalém okrese, které takový subjekt nemá.
Zajímavý je rodokmen Mirka Kubáta z matčiny strany. Jeho předkové byli skláři. Jeden
z nich, Jan Antonín Erben, měl koncem 18. století sklárnu v Rokytnici. Jeho pradědeček pan
Preissler měl koncem 16. století nejprve sklárnu ve Vítkovicích a poté nájem sklárny
v Harrachově.
Musíme se zmínit také o manželce Mirka Kubáta, která tyto vzácné schopnosti Mirkovy
ctila, uznávala a také mu je pomohla realizovat. Za to jí patří dík.
Pan Miroslav Kubát je stále činný. Sytí Rokytnické noviny svými „Dějinami“ o Rokytnici
nad Jizerou apod. Píše dále příspěvky do regionálních časopisů. Je ochoten pomoci
kulturnímu dění v Rokytnici.
Děkujeme mu za pozoruhodnou, chvályhodnou a snad i ne úplně doceněnou práci.
Přejeme mu hodně zdraví a další chuť do této záslužné činnosti.
Jaroslav Černý
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SPOLEČENSKÁ

KRONIKA
V minulém roce se
narodili tito noví
občánci města:
Jón Miroslav
Jandura Jaroslav
Křížová Karolína
Erban Štěpán
Malík Petr
Kašpar Jakub
Nechanický Petr
Slavíková Kateřina
Kobrová Kateřina
Pohořalý Vojtěch
Martinová Anna
Novotný Daniel
Kousal David
Čermák Vojtěch
Karel Erik
Zlámal Martin
Štěpánková Anna
Krupař Jakup
Hák Daniel
Čech Lukáš
Štáfková Bára
Kovář Lukáš
Havlová Carolina
Martinková Monika
Ať rostou ve zdraví
a v pohodě!

Životní jubilea
slaví v měsících lednu
a únoru tito naši
spoluobčané včetně občanů
odjinud v místním domově
důchodců:
80 let
81 let

82 let
83 let
84 let
86 let
88 let
89 let
90 let

Pavlatová Oldřiška
Zajíčková Miloslava
Mrvová Věra
Marková Anna
Novotná Květuše
Metelka Oldřich
Mařatková Marie
Ležáková Vlasta
Koldovská Vlasta
Brajerová Miloslava
Hezká Pěvuše
Jónová Vlasta
Nedomlelová Matylda
Svatý Miloslav
Krchová Miluše
Jirmann Jaroslav
Hrbek František
Richter Karel
Kozáková Barbora
Jon Bohumil
Pacholík Václav

Srdečně blahopřejeme!

MÁTE SLOVO
Něco málo o projektu
GALLERY
Vážení občané města Rokytnického, chtěl bych Vás všechny, kteří
máte zájem o dění ve městě a regionu,
touto cestou v kostce seznámit s činností a plány obchodního sdružení
EREMY.
O.S. EREMY bylo založeno dne
9.6.2003 s cílem sdružit mladé začínající umělce a společně propagovat
jejich díla a jejich další tvorbu, a to jak
materiálně, tak poskytnutím prostorů
pro jejich činnost. A jak to tak vypadá
– vhodný prostor jsme našli ve Vašem
městě – bývalém A-Clubu. Jsme tady
již třetí měsíc a vlastně nikdo nic neví.
Někdo říká „diskotéka“, někdo „rockový klub“ a spousty dalších zajímavých
věcí, které se ani nedají publikovat.
Tudíž je načase uvést věci na pravou
míru. Troufám si říct, že nic z toho, co
se povídá, není pravdou.
Pravdou je to, že bychom rádi
vytvořili v Rokytnici alternativní kulturní centrum. Co to vlastně znamená?
Postupně vytvořit prostor, ve kterém
bude možno pořádat výstavy obrazů,
grafik, plastik, keramiky, fotografií,
dále živá vystoupení menších hudebních a divadelních seskupení, pravidelné promítání filmů, a to pro všechny věkové kategorie, přímé přenosy
sportovních klání, diaprojekci (např.
s cestopisnou tématikou formou přednášek), a to vše v jednom místě –
s kulturním programem na každý
měsíc, s příjemnou atmosférou,
s možností občerstvení a zapůjčení
množství společenských her.
Další pravda je ta, že jsme teprve na
začátku a čeká nás ještě hromada
práce. Vše záleží také na financích.
Prozatím všechny projekty financujeme z vlastnoručně vydělaných zdrojů a provozu občerstvení, což ale není
mnoho, jak by se mnozí mohli domnívat. Uvidíme, třeba se někde najde
nějaký hodný strejda a pomůže
(haha, špatný pokus o vtip).
Je nám jasné, že všechno nebude
hned. Máme ale chuť a energii, takže
nezbývá než věřit, že s pomocí přátel
a dobrých lidí, kterých je na světě
poskrovnu, se nám podaří záměr
dotáhnout do úspěšného konce.
Co na závěr? Třeba tohle: děláš do
malování, muziky, divadla, fotografie,
uměleckého řemesla …..? Přijď se
ukázat se svou prací. A vy ostatní jste
srdečně zvaní přijít se podívat na to,
co dělají ti druzí. Nikdy není pozdě
začít.
Petr B. – člen o.s. EREMY

Z Hubertova notesu
Členové Mysliveckého sdružení
HOŘEC Jablonec nad Jizerou tímto
dodatečně děkují všem sponzorům,
kteří přispěli svým darem do tomboly
na Hubertskou zábavu v Rokytnici
a Mikulášskou zábavu v Jablonci.
Každý z Vašich darů významně přispěl ke zdaru těchto akcí.
Myslivost se však myslivostí nestává
u stolu (ať slavnostního při taneční
zábavě, nebo pracovního při jednání
na schůzích), ale v honitbě.
Naše MS vykonává právo myslivosti
v honitbě Stráž pronajaté od Honebního společenstva Jablonec nad Jizerou. Výměra honebních pozemků je
cca 1 900 ha. Při výkonu práva myslivosti hospodaříme s několika desítkami mysliveckých zařízení (krmelce,
zásypy, posedy). Dle možností se
snažíme zlepšovat životní podmínky
zvěře – v uplynulém roce např. výsadbou krmných políček. Těžiště našich
aktivit spočívá v zimním přikrmování
zvěře.
To všechno ročně obnáší několik
set brigádnických hodin (při údržbě
mysliveckých zařízení, při obstarávání
krmiva, při přikrmování, při organizaci
společenských akcí atd.). Jak už to
bývá, ne vše se nám daří úplně
nejlépe a bezchybně tak, jak bychom
chtěli. Problémy nám např. působí
volně pobíhající psi, divocí jezdci na
sněžných skútrech, pytláctví a také
nedokonalá a průběžně se měnící
státní legislativa. Odměnou za všechny problémy a vynaloženou námahu
jsou každému myslivci nezapomenutelné zážitky z přírody, hmatatelné

– 13 –

výsledky chovatelské práce a dobrý
pocit ze soudržnosti celého kolektivu.
K plnohodnotnému chovu zvěře
patří také její průběrný odlov. Výsledky
chovatelské práce jsou každoročně
hodnoceny komisí na regionálních
chovatelských přehlídkách trofejí. Letos se tato přehlídka uskuteční v Kulturním domě v Jablonci nad Jizerou
pravděpodobně v průběhu dubna.
Tímto předběžně zveme všechny
zájemce o danou problematiku k účasti na této přehlídce. Po upřesnění
termínu bude tato akce inzerována na
plakátovacích plochách a také na
rokytnickém webu (www.rokytnice.com)
v sekci Kulturní a sportovní akce.
Za podporu bychom na závěr chtěli
poděkovat všem našim příznivcům
(především rodinným příslušníkům)
a za plodnou spolupráci děkujeme
také zaměstnancům rokytnického
polesí.
Milovníkům přírody přejeme mnoho
krásných zážitků, houbařům dobrý
rok, dosud nezadaným „Lovu zdar“
a všem pevné zdraví a spokojenost
v roce 2004.
Za Myslivecké sdružení HOŘEC
Jablonec nad Jizerou
Radek Šmíd

Chcete-li se něčemu naučit, musíte vydržet!
Tímto příspěvkem chci psát o rozdílných předsevzetích a vytrvalosti jako
i o základu nezdaru při dalším vzdělávání v dospělosti. U školou povinné
mládeže je to: „Musíš se učit!“ Po
škole to zůstane na zájmu „to by bylo
dobré, umět to, či ono“. Může to být
profese, dovednost, schopnost ovládat např. počítač, jazyk, atd. Zde se
chci dotknout vzdělávání v cizím jazyce.
Nechci zde široce rozepisovat, jak
a kde jsem strávil značnou část svého
života, snad jen tolik, že jsem se začal
učit anglicky, když mi bylo 40 let.
Denně jsem si opakoval slovíčka
a fráze. Doma bylo vše polepené
nesnadnými výrazy. Od známých
a přátel jsem často slyšel: „Hele, on
zase šprtá“. Když jsem se pak vrátil
z Anglie, nezřídka jsem shledával
i závist. Pak mě okolnosti vedly k ročnímu pobytu v Anglii a poté k práci pro
UNESCO v několika zemích. Nakonec
jsem emigroval a získal občanství
v Kanadě. Všude bylo nutné to stálé –
učit se, adaptovat se.
Nyní jsem zpět v ČR a zvelebuji
chalupu v Rokytnici. Často jsem žádán jednotlivci o pomoc naučit se
anglicky. Ovšem práce s jednotlivci
má i svoje nevýhody proti malým
skupinám. Již v minulém roce se
v Rokytnici rozjel kurz angličtiny pro
začátečníky. Ředitelství základní školy

dalo ochotně k dispozici pěknou
zasedací místnost vedle městské
knihovny. To již běžely i kurzy
v Eproně pro začátečníky a pak také
pro Brano – Ateso v Jilemnici. Třeba
dodat, že praxe dokazuje velkou
účinnost kurzů malých skupin do 6(8)
osob. Když jednotlivec odpovídá na
dotaz, je vždy v určitém stresu. Ostatní
spoluúčastníci tvoří svoji odpověď
bez stresu. Navíc kolektiv skupiny je
také dobře motivující.
V celé republice se nabízejí kurzy
jazyků a zvláště týkající se angličtiny.
Už se vžil i název pro kurz „opakující
začátečníci“. Kurzy s velkým počtem
začínajících, někdy i okolo 20 osob,
končí často na 6 – 7 osobách.
Rozebírat všechny příčiny zde není
úmyslem, je to hlavní, co se týče
jednotlivce, který se do kurzu přihlásil.
Neustále připomínám – věnovat se
učení alespoň půl hodiny denně.
Někdo se učí jazyk snadněji, ale i ti
ostatní se naučí při dostatečném úsilí.
To, že někdo začne chodit do kurzu,
neznamená, že se to tam naučí!
Denně se musí opakovat, často na
úkor jiných zájmů. Kdo tedy splní
svoje předsevzetí, určitě se dočká
úspěchu, tj. že se pak domluví v cizím
jazyce.
Výzkumem ve Francii se dokázalo,
že při zvládnutí okolo 800 slov cizího

jazyka je už možné domluvit se.
Kdyby se denně získala 3 – 4 slova, za
týden to je 25 slov a za měsíc asi 100
slov. Za semestr (4 měsíce) je to 400
slov. Pak za dva semestry, tedy rok,
800 slov. To již umožňuje domlouvání
se v cizím jazyce. Ovšem rozvoj jazyka pak rychle stoupá podnícením
větší motivace.
Je třeba ještě dodat, že nejnáročnější je překonat počáteční přizpůsobení k výslovnosti, organizaci času
a způsobu osvojování slov, výrazů,
frází. Pro začátečníky nedoporučuji
celodenní (týdenní) kurzy. Toto je
účinné v další fázi osvojování jazyka.
Závěrem pro ty, kteří se opravdu
chtějí naučit cizí jazyk a dokáží svému
učení věnovat půl hodiny denně.
K dispozici jsou dva semestry, a to
v průběhu září – leden a únor – červen.
Týdně dvě hodiny, celkem 40 hod. za
výukový semestr.

cykloturistiky v Turistickém regionu
Krkonoše, „Krkonoše ze sedla kola“.
Jak potvrdil Dr. P.Klapuš, nejdéle do
poloviny roku 2004 by chtěli mít
projekt rozpracován a ujasněno i jeho
financování. „Cílem je během dalších
tří až čtyř let vybudovat v Krkonoších
kvalitní síť značených cykloturistických
tras, které budou korespondovat se
službami turistické autobusové a železniční dopravy jak na české, tak
i polské straně Krkonoš“, doplnil
P. Klapuš.
Na posledním jednání ve Vrchlabí
Ing. Miloš Růžička, pracovník Krkonošského národního parku, potvrdil,
že Správa Krnap záměr koordinované
cykloturistiky jak v oblasti Krkonošského národního parku, tak i v podhůří vítá. Dále řekl: „Právě prospěchu
ochrany přírody hřebenových partií
hor odpovídá rodící se projekt ,Dlouhé
tahy převážně z kopce‘, trasy vedoucí
z vrcholových partií hor do nižších
poloh v podhůří.“ V současné době
budou kompletní podrobné podklady
zpracovávány do digitální podoby.
Aktuální, tzv. mateřskou cykloturistic-

kou mapu, povede ve své „správě“ za
celou krkonošskou oblast Krkonošský národní park. „Pro cykloturisty
jsou důležité nejenom praktické výstupy - mapy a internetové podklady,“
upozornil Petr Kiják. „Důležité je, aby
o projektu cyklotras byli informováni
hlavně pracovníci informačních center, recepční hotelových zařízení a penzionů. Zvláště na ně se budou
s poptávkou na mapky, jízdní řády
turistické dopravy i na další související
služby se svými dotazy obracet zájemci o cykloturistiku v Krkonoších
a Podkrkonoší.“
– Pt –

Přihlášky je možné podat v kanceláři SURA, s.r.o. na náměstí v Rokytnici nad Jizerou.
Karel Piršel, Dr. Ing.,
Dolní Rokytnice 129
tel.: 481 522 147
tel.: 481 320 888
mobil: 736 608 228

Cyklotrasy
Sněhu přibývá a v Krkonoších se
věnují cykloturistice
Dohoda o úpravě nyní již 540 kilometrů běžeckých stop na hřebenech
i v blízkém podhůří Krkonoš bude
s přibývající sněhovou pokrývkou
naplňována.

Ve Vrchlabí si však povídají o cykloturistice. Schází se tu nově ustanovená pracovní skupina lidí – zástupci
Svazku měst a obcí Krkonoše, Správy
Krkonošského národního parku, Klubu českých turistů, Krajského úřadu
Libereckého a Královéhradeckého kraje, starostové některých obcí i podnikatelé. Zabývají se řešením konkrétních úkolů vyplývajících z projektu
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INZERCE

Přijmu kuchaře
a číšníky

Tel.: 603 852 905

Zpráva o činnosti kroužku
mladých hasičů v roce 2003
Dne 17. ledna 2003 jsme měli lyžařské závody na lyžařském vleku Pařez.
Všichni vyhráli, protože dokázali sjet
sjezdovku bez problému.
Pak už na děti čekala jenom samá
dřina, nebyla to žádná legrace jak pro
ně, tak ani pro nás. Všichni jsme se
museli seznámit s pravidly jarní soutěže hry Plamen a s novými překážkami.
24. května 2003 jsme společně
odjeli na závody, které se konaly
v Semilech – Podmoklicích. Tam nás
čekalo několik disciplín: štafeta CTIF,
požární útok CTIF, štafeta 4×60 m,
požární útok, štafeta dvojic. Skončili
jsme na 19. místě z 23. Na to, že jsme
byli poprvé na závodech, tak děti
nedopadly nejhůře.
16. června 2003 jsme se sešli na
Havraním vrchu, abychom si společně opekli buřty a udělali si hezké
odpoledne. Za odměnu jsme dětem
koupili sud limonády.
23. června 2003 jsme měli poslední
schůzku ve školním roce. Děti byly
vyhodnoceny za celý rok práce a za
chování. Dostaly sladké a věcné
odměny.
27. června 2003 ve škole proběhlo
předání diplomu a knížky Lucii Kopasové za první místo ve výtvarné
soutěži Požární ochrana očima dětí.
8. září 2003 jsme měli první schůzku
ve školním roce 2003/2004 a začalo
připravování na branné závody.
27. září 2003 byl uspořádán výlet do
Jablonce nad Nisou. Jeli jsme se

podívat společně s dospělými hasiči
do nově postavené hasičárny. Potom
následovalo hasičské muzeum v Chrastavě. I když byly děti trošičku unavené,
následoval výšlap na Ještěd. Nakonec
z výšlapu nebylo nic a jelo se nahoru
lanovkou. Dětem se výlet moc líbil.
11. října 2003 jsme se zúčastnili
branných závodů v Rovensku pod
Troskami. Počasí nám přálo, svítilo
sluníčko. Branné závody dopadly velmi úspěšně. Mladší žáci skončili na
17. místě z 23 a starší žáci na 12. z 38.
Následovaly odpočinkové schůzky,
hraní her, ruční práce a návštěva tělocvičny.
15. prosince 2003 měly děti vánoční
besídku. Ozdobily vánoční stromeček, přinesly vánoční cukroví a zazpívaly si koledy. Domů si odnesly dárky
pro maminky.
Tak skončil druhý rok dětí. Myslím
si, že děti nám ostudu na závodech
nedělají.
Na celý rok jsme dostali dotaci od
města Rokytnice, která činila 10.000,-Kč,
a dotaci z okresu 3 500,- Kč. Za peníze
jsme pořídili nosiče na hadice a materiál na překážky.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří
s dětmi pomáhali při organizaci zkušebních závodů. Jindřichu Palmovi
ml., že nám umožnil, aby si děti zdarma zalyžovaly na jeho vleku. Velký dík
patří i těm, kteří se podíleli na výrobě
překážek.
Kateřina Votočková

Odpadové hospodářství – kontroly podnikajících osob
Od listopadu 2003 MěÚ připravuje
podklady a informace pro provedení
dalších kontrol místních právnických
a podnikajících fyzicích osob na úseku správné a zákonné likvidace odpadů. Kontroly nebudou provádět pouze
pověření zaměstnanci MěÚ, ale i pracovníci České inspekce životního
prostředí Liberec
Víte, že:
• Je nutné kontrolnímu orgánu předložit veškeré doklady (smlouvy,
paragony), kterými prokážete, jak
odpady likvidujete!
• Složkami odpadu je také odpad
separovaný (tříděný) a nebezpečný. I likvidaci těchto složek je
třeba doložit a prokázat!
• Nádoby na separovaný odpad
umístěné v Rokytnici neslouží pro
podnikající fyzické a právnické
osoby! Tím, že do těchto nádob
svůj odpad umísťujete, zvyšujete
náklady městu a tím pádem i výši

místních poplatků fyzickým osobám – občanům!
• V letošním roce mohou místní podnikatelé využít možnosti zakoupení
pytlů na separovaný odpad. Jejich
cena je 20,- Kč/ks. Doufejme, že již
od jara letošního roku bude
možnost využívat i služeb nového
sběrného dvora. Pokladní doklad
městského úřadu o nákupu pytle
na separovaný odpad i doklad
o úplatném převzetí jakékoliv
složky odpadu na sběrném dvoře
slouží jako řádný doklad pro
kontrolní orgány!
• Umísťování nebezpečných složek
odpadu bude taktéž řešit nový
sběrný dvůr!
• Fyzické osoby, které ubytovávají
za úplatu, jsou samozřejmě taktéž
povinni likvidaci odpadů ze své
podnikatelské činnosti také prokázat a kontroly budou zaměřeny i na
ně!
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Ze vzpomínek mého
dědečka (1998)
Příběh ze života
Byla krutá zima, sněhu víc než dost.
Bydleli jsme společně v domě se
dvěma světnicemi. V jedné my s manželkou a v druhé mí rodiče. Jednoho
zimního rána venku bylo vskutku víc
nežli metr sněhu čerstvě nafoukaného. Od domu ani stopa a stále foukal ještě silný vítr. Do světnice vstoupila moje matka a naříkala: co budem
dělat, koza se nám „prská“ a ke kozlu
tak daleko… Já jsem zrovna nebyl
doma, byl jsem v práci a doma byla
jenom moje manželka s tchýní a tchánem. Bylo těžké nějak pomoci. Koza,
to bylo pro takové staré lidi v té době
kus živobytí, čekalo se na kůzlata,
bylo maso a také po kůzlatech větší
dojivost.
Když nářek nepřestával, rozhodla
se manželka takto: měli jsme doma
vlčka, na kterém jsme vozili malou
dcerušku. Každý snad ví, co je to
vlček. Manželka šla, aniž by něco řekla
rodičům, do chlívka, odvázala brečící
kozu a šup s ní na toho vlčka. Nebylo
to sice snadné, ale podařilo se jí kozu
na vlčka položit a přivázat. Rodiče
stále lamentovali, ale jiskřička naděje
a uspokojení už z nich vyzařovala.
Nebylo ale vyhráno. Zaprvé manželka
byla zde cizí a nevěděla, kde mají
kozla. Vysvětlení bylo těžké. A pak,
cesta byla daleká a obtížná. Přesto se
na cestu vydala, i když ve skutečnosti
žádná cesta nebyla. Musela si nejdřív
vyšlapat na kousek alespoň tolik, aby
projel vlček, pak zase kousek a takto
to šlo celý ten úsek asi jeden a půl km
až na silnici. S velikou námahou to
dokázala.
Potom ale začalo další utrpení. Potkávala lidi, kteří se jí smáli, že prý tohle
ještě neviděli a i horší poznámky
musela vyslechnout. A ještě nebylo
vyhráno. Nevěděla, kam jít, kde mají
kozla. Lidé ji sice radili, ale manželka
nikoho zde neznala, neznala jména.
Až konečně se jí nabídla hodná žena,
která s ní šla až na pravé místo. Manželce se ulevilo, ale cesta zpátky do
kopce byla neméně těžká a vysilující,
trvalo to skoro celý den.
Vědomí, že pomohla rodičům svého
manžela z tak pro ně bolestné situace,
jí dalo sílu to vše překonat a v domě
byl zase klid a spokojenost. Na jaře se
jí pak rodiče odměnili dobrým kůzlečím masíčkem a také dobrým mlékem, o které bylo v té době nouze.
Bylo to v době druhé světové války.
AV

Recepty
Pikantní špekáčky zapečené v černém pivu
Rozpis: špekáčky, cibule, česnek,
feferonky, kečup, eidam, černé pivo.
Chléb jako příloha.
Postup: Oloupané špekáčky podélně
nařízneme, vzniklou kapsu naplníme
kolečkem cibule, plátky česneku a kouskem feferonky. Naplněné špekáčky
klademe těsně k sobě do zapékací
misky tak, aby se nerozevíraly (nakrojeným směrem ke dnu misky). Zalijeme kečupem, podlijeme černým
pivem, můžeme přidat i zbylou cibuli,
posypeme hrubě nastrouhaným eidamem a dáme asi na 30 min. do trouby
podusit. Hodí se jako rychlé a chutné
pohoštění.
Tvarohový koláč
Těsto: 300g hl. nebo polohr. mouky,
150g másla nebo rostlinného tuku,
80g cukru, 1 vejce, špetka soli, mouka
na vyválení těsta
Náplň: 750g netučného tvarohu, 1 citron, 100g másla, 200g cukru, 4 vejce,
80g solamylu
Drobenka: 190g másla, 300g polohr.
mouky, 190g cukru, 1/2 kávové lžičky
skořice
Postup: Z přísad uhněteme hladké
těsto. Zabalíme do folie a necháme
aspoň 1 hodinu v chladu odpočinout.
Poté na pomoučené pracovní desce
trochu rozválíme, válečkem přeneseme na vymazaný a vysypaný plech
a doválíme na jeho velikost. Na několika místech propícháme vidličkou.
V předehřáté troubě (225 st.) těsto asi
10 min. předpékáme. Pak je vyjmeme
z trouby a necháme zchladnout.
Důkladně omyjeme citron a otřeme
dosucha. Ostrouháme kůru a vymačkáme šťávu. Na nádivku utřeme změklý tuk s cukrem do pěny a vmícháme
vejce. Přidáme tvaroh, citronovou
kůru, 2–3 polévkové lžíce citronové
šťávy a solamyl. Nádivku promícháme, potřeme jí předpečený koláč
a posypeme drobenkou. V předehřáté
troubě (200st.) 20 až 30 minut koláč
dopékáme.

Osmisměrka
Milí čtenáři, v dnešní osmisměrce najdete názvy 22 rekreačních chat,
zařízení, hotelů či restaurací Rokytnicka. Zbývajících 35 písmen Vám prozradí
tajenku. Ze správných odpovědí bude opět vylosován jeden výherce, jemuž
bude odměnou dárkový balíček v hodnotě 200,- Kč.
Novou tajenku můžete zasílat nejpozději do 31.3.2004, a to buď písemně na
adresu: Městský úřad, Horní Rokytnice 197, Rokytnice nad Jizerou, nebo
e-mailem na adresu: mesto@mesto-rokytnice.cz.
Řešení minulé tajenky: Krakonošova cesta
Výherce prémiového balíčku. E. Breuerová – Dolní Rokytnice
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Koupelnová zrcadla – zrcadla v koupelně se při sprchování nebo koupání
v horké vodě už nezarosí, pokud se
potřou mýdlem a následně pečlivě
vyleští krepovým papírem
Lesklé sklenice – po umytí nádobí
přidáváme vždycky do čisté vody na
oplachování kůru z vymačkaných
citronů. Tím získávají sklenice neobyčejně zářivý lesk.

…a kuchyňské typy:

INZERCE

Přenechám zařízené
kadeřnictví
v Jablonci nad Jizerou čp. 315
z důvodu odchodu do
důchodu. Cena dohodou.
Tel. 481 591 175
nebo domů 481 545 427.

Dobré rady
Ruce od zeleniny – aby nám při
škrábání zeleniny a brambor nezčernaly, stačí, když vodu, ve které jsou
namočeny, osolíme.
Zápach z termosky – nepříjemný
zápach z termosky odstraníme, když ji
vytřeme čistým hadříkem namočeným v octu, případně vypláchneme
octovou vodou a potom vyvětráme.
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Drobné tvary z kynutého těsta – nabudou krásně zlatožluté barvy, když do
mouky přimícháme balíček vanilkového pudinkového prášku
Slepičí vývar – dostane zvláštní říz,
když se vaří s malou červenou feferonkou. Hotový vývar můžeme trochu
ochutit citronovou šťávou
Játra – chutnají mimořádně jemně,
když se před smažením dají na 2 až 3
hodiny do rajské šťávy
Čokoládový pudink – bude ještě
chutnější, když ho nerozmícháme ve
studené vodě či mléce, nýbrž ve
zbytku kávy
AV

SPORT
LYŽOVÁNÍ
Sjezdové lyžování – žáci
Říčky v Orlických horách se staly koncem ledna jedním z nejživějších středisek v České republice. Jel se zde
republikový závod žáků a 42. ročník
SKIINTERKRITÉRIA. Právě na tento
závod se sjíždí desítky závodníků
z mnoha zemí, proto je vítězství jedno
z nejcennějších v celé sezóně. Letos
Říčky uvítaly 204 závodníků ze 17
zemí. I zde byla Rokytnice zastoupena
a to Terezou Chárovou a Kateřinou
Jiřičkovou.
Republikový závod – slalom (20.1.2004)
1. Křížová Klára
SKI Zlín
74,79
2. Chárová Tereza Sp. Rokytnice 75,41
3. Kučerová Nikol Bižu. Jablonec 76,06
Kateřina Jiřičková bohužel nedojela.
RZ – obří slalom (21.1.2004)
1. Chárová Tereza Sp. Rokytnice
2. Křížová Klára
Ski Zlín
3. Fnyntová Alžběta SK Studenec
21. Kateřina Jiřičková

105,00
105,94
106,41
114,20

SKIINTERKRITÉRIUM
slalom st. žákyně (23.1.2004)
1. Chárová Tereza CZEA
2. Fryntová Alžběta CZEA
3. Mišáková Mária SVKA

73,56
74,87
75,78

SKIINTERKRITÉRIUM
obří slalom – st. žákyně (24.1.2004)
1. Galfyová Nikola SVKA
95,87
2. Moser Michaela GER
96,22
3. Chárová Tereza CZEA
96,67

Korunovací úspěchů Terezy
Chárové bylo její vyhlášení
celkovou vítězkou
SKIINTERKRITERIA.

Klínovec
1. RK1 – žáci – OSL (19.12.2003)
1. Chárová Tereza Sp. Rokytnice 1,20,50
2. Fryntová Bítková SK Studenec 1,21,33
3. Kmochová Tereza Harachov
1,21,46
Klínovec – Republikový Kvalifikační
Závod – žáci – OSL (20.12.2003)
1. Chárová Tereza Sp.Rokytnice 1,27,30
2. Kučerová Nikola Bižu. Jablonec 1,28,90
3. Zdělelová Kristýna SKI Bělá
1,29,55
Bouřňák
Republikový kvalifikační závod – 2
Mladší žáci
1. Czudek Martin
Beskyd V R 1:05.14
2. Solnička Lukáš ST Sv. Petr 1:05.37
3. Kotzmann Igor
SKIKL Šump 1:05.80
7. Gebrt Pavel
Sp. Rokytnice 1:07.78
8. Patočka Karel
Sp. Rokytnice 1:07.83
Starší žáci
Kopřiva Jakub nedojel druhé kolo
Junioři

Filip Trejbal:
Rokytnice nad Jizerou
krajský závod – obří slalom (17.1.2004)
1. Chárová Tereza Sp.Rokytnice 1:37:02
2. Fryntová Alžběta Ski Špindl
1:37:16
3. Červinková Kristýna ST Sv. Petr 1:38:96
8. Jiřičková Kateřina Sp. Rokytnice 1:43:98
Rokytnice nad Jizerou
krajský závod – obří slalom (18.1.2004)
1. Chárová Tereza
Sp.Rokytnice
2. Kmochová Tereza
Harrachov
3. Červinková Kristýna ST Sv. Petr
6. Jiřičková Kateřina
Sp.Rokytnice

• 5. a 7. místo v obřím slalomu na
mezinár. závodech FIS v Munster
(FRA)
• 4. místo ve slalomu na mezinár.
závodech FIS ve Vysokých Tatrách
• 9. místo ve slalomu na mezinár.
závodech FIS v Leukerbad (SUI)
• 3. místo ve slalomu na mezinár.
závodech FIS v Bjorli (NOR)
• 2. a 3. místo ve slalomu na mezinár.
závodech FIS v Oberjochu (GER)
• 1. místo ve vyhlášení

soutěže „Sportovec
okresu“ v kategorii
„mládež“
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Kulečník
Turnaj v Karambolu se konal
13.12.2003 v restauraci u Schneiderů.
Soutěže se účastnilo jedenáct závodníku, kteří byli rozděleni do dvou skupin. Do semifinále postoupili Schrötter
a Naděje, kteří se utkali poměrem
75:100. Na druhé straně se boj vedl
mezi Kovářem a Tomášem Gebrtem.
Výsledek tu byl jasnější 58:100. Ve
finále se tedy setkali Naděje s Gebrtem. Rozhodující bitva skončila výsledkem 83:100. Třetí místo pak
obsadil Kovář, který porazil Schröttera
100:74.

Stolní tenis
OP1 – muži (1. kolo)
Košťálov
Rokytnice
Bradlecká Lhota Rokytnice
Nová Ves
Rokytnice
Horní Branná
Rokytnice

0:10
7:10
3:10
7:10

Tabulka po 1. kola
1. Sp. Rokytnice n. J.
2. Sokol. Nová Ves n.P.
3. Sokol Semily „C“
4. Sokol Jablonec n.J „B“
5. Sokol Horní Branná
6. Sokol Bradská Lhota
7. Sokol Turnov „D“
8. TJ Lomnice n.P. „B“
9. Sokol Košťálov
10. Sokol Turnov „E“
OP1 – muži (2. kolo)
Jablonec n. J. „B“ Rokytnice n. J.
Rokytnice
Trutnov „D“
Rokytnice n. J.
Turnov „E“

3:10
10:1
10:0

Kuželky
V půlce ledna začala jarní část registrované ligy. V minulém Zpravodaji jste se dozvěděli, jaké pozice budeme na
jaře obhajovat, ale to se všichni dozvíte až koncem března.
Co však Vám dlužíme jsou konečné výsledky RNL.
Družstvo – ženy
1. Vichr z hor

Celkem

Průměr

6379

797,4

Ditzová Jiřina, Vlasová Eva, Červínková Petra, Vávrová Jarmila, Brožová Jana

2. KIKS RTK

6403

800,4

Kynčlová Radka, Erlebachová Jaroslava, Hnyková Věra, Konířová Eva

3. Nudistky

6486

810,8

Hartychová Eva, Hartychová Zuzana, Medková Dana, Lukešová Eva

4. Turistky

6208

776,0

Navrátilová Eva, Kavanová Marie, Hejralová Hana, Macháčková Lucie, Čermáková Verča

5. SA Trosky

6078

759,8

Mařasová Eva, Mařasová Lenka, Neumanová Helena, Gebrtová Ivana, Kralovičová Šárka

6. Silnice Jíčín

6085

760,6

Zachovalová Jana, Kroutilová Dagmar, Zelinková Hana, Paurová Jitka, Francáková Erika

7. Horalky

5829

728,6

Doubková Dagmar, Doubková Helena, Nechanská Soňa, Stoberová Jana, Jónová Alena

Družstvo – muži
1. Bobři

Celkem

Průměr

Body

6937

867,1

15

Mařas Petr, Hajek Tomáš, Stejskal Jakub, Novotný Zdeněk, Zajíc Jakub, Vacek Tomáš

2. Šenkýři

7098

887,3

14

Bosák Pavel, Kubíček Jan, Doubek Petr, Langer Martin, Kutman Tomáš, Vávrová Jarmila

3. Ski Veteran's

6756

844,5

12

861,1

10

Ditz Milan, Ditz Roman, Votoček Jiří, Škoda Petr, Škoda Vladimír

4. Hatomast Team

6889

Malík Viktor, Vodseďálek Miroslav, Šimůnek Jiří, Hartych Stanislav, Hartychová Libuše

5. Rotes

6282

785,3

8

Červínka Milan, Červínková Petra, Červínková Katka, Hnyk Miroslav, Votoček Ladislav

6. EMBA

6692

836,5

6

Zajíc Vladimír, Tuček Jaroslav, Pěnička Jiří, Vacek Luboš, Jerie Pavel, Navrátilová Eva

7

1. TKK Roxana

6047

755,9

4

Fojt Milan, Doubek Zdeněk, Kadavý Daniel, Dostál Radek, Hofman Jaroslav

8. Medvědi z hor

5228

653,5

3

636,3

0

Nasvadba Jiří, Novák Radek, Haas Josef, Mrázek Karel, Kučera Karel,
Sajdl Antonín, Řehák Pavel

9. Antiprofi Harrachov

5114

Stříbrný Roman, Kožíšek Petr, Lelek Miroslav, Šír Vladimír, Stránský Pavel,
Rydval Petr, Hudeček Jan

Dvojce smíšené
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Mařasová Eva – Mařas Petr
Hartychová Libuše – Hartych Stanislav
Lukešová Eva – Vacek Luboš
Hartychová Zuzana – Vodsaďálek Mirek
Konířová Eva – Malík Viktor
Ditzová Jiřina – Ditz Milan
Kynčlová Radka – Ditz Roman
Červinková Kateřina – Červinka Milan
Doubková Helena – Stejskal Jakub
Madková Dana – Langer Martin
Hnyková Věra – Hnyk Miroslav
Mařasová Lenka – Novotný Zdeněk
Vávrová Jarmila – Bosák Pavel
Hejralová Hana – Tuček Jaroslav
Kavanová Marie – Jerie Pavel
Navrátilová Eva – Pěnička Jiří
Červinková Petra – Votoček Pavel
Macháčková Lucie – Votoček Jiří
Vlasová Eva – Stříbrný Roman
Doubková Dagmar – Dostál Radek

celkem
481
439
436
429
424
417
415
412
400
399
201
199
197
185
183
178
177
176
171
165

Dvojce – muži
1. Mařas Petr – Novotný Zdeněk
2. Langer Martin – Doubek Petr
3. Bosák Pavel – Kubíček Jan
4. Vodseďálek Miroslav – Šimůnek Jiří
5. Stejskal Jakub – Hájek Tomáš
6. Tuček Jaroslav – Vacek Luboš
7. Zajíc Vladimír – Pěnička Jiří
8. Červínka Milan – Hnyk Miroslav
9. Hartych Stanislav – Malík Viktor
11. Zajíc Jakub – Vacek Tomáš
12. Stříbrný Roman – Stránský Pavel

(Bobři)
(Šenkýři)
(Šenkýři)
(Hatomast)
(Bobři)
(EMBA Buls)
(EMBA Buls)
(Rotes)
(Hatomast)
(Bobři)
(Antiprofi)

468
450
438
436
428
425
423
416
396
384
292

Dvojce – ženy
1. Hartychová Libuše – Medková Dana
2. Konířová Eva – Kynčlová Radka
3. Mařasová Eva – Mařasová Lenka
4. Hartychová Zuzana – Lukešová Eva
5. Vlasová Eva – Vávrová Jarmila
6. Macháčková Lucie – Kavanová Marie
7. Doubková Dagmar – Nachanská Soňa
8. Stoberová Jana – Doubková Helena

(Nudistky)
(RTK)
(Trosky)
(Nudistky)
(Vichr)
(Turisky)
(Horalky)
(Horalky)

394
393
383
381
376
371
352
327

Jednotlivci – muži
1. Mařas Petr
2. Tuček Jaroslav
3. Stejskal Jakub
4. Hartych Stanislav
5. Vodseďálek Miroslav
6. Ditz Milan
7. Škoda Vladimír
8. Malík Viktor
9. Novotný Zdeněk
10. Votoček Jiří
11. Hájek Tomáš
12. Pěnička Jiří
13. Doubek Petr

(Bobři)
(EMBA)
(Bobři)
(Hatomast)
(Hatomast)
(Ski Veteráns)
(Ski Veteráns)
(Hatomast)
(Bobři)
(Ski Veteráns)
(Bobři)
(EMBA)
(Šenkýři)

507
494
473
468
460
446
440
440
438
437
415
412
409

Jednotlivci – ženy
1. Kavanová Marie
2. Vlasová Eva
3. Hartychová Libuše
4. Navrátilová Eva
5. Hartychová Zuzana
6. Konířová Eva
7. Mařasová Eva
8. Hejralová Hana
9. Doubková Dagmar
10. Hnyková Věra
11. Mařasová Lenka
12. Vávrová Jarmila

(Turistky)
(Vichr z hor)
(Nudistky)
(Turistky)
(Nudistky)
(Kiks RTK)
(Trosky)
(Turistky)
(Horalky)
(Kiks RTK)
(Trosky)
(Vichr z hor)

452
447
443
443
427
427
398
393
380
361
313
201

Jak jste doufáme všichni zaregistrovali i např. prostřednictvím kabelové televize, vyhlášení proběhlo opět v jídelně
ROTEXTILE na Taneční dorážce. Doufáme, že se všem tato
akce líbila, a rovněž bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří se na ní svými dary podíleli.
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Kat. 100 kg Sedláček Tomáš
5. místo
Kat. 67,5 kg Langhamrová Jitka 1. místo

Silový trojboj
Mistrovství Čech tlak v lehu
Kat. 82,5 kg Medek Vladimír
2. místo
Kat. 100 kg Sedláček Tomáš st. 4. místo
Kat. 60 kg
Sedláček Jakub
2. místo
Přebor Východočeské oblasti
Kat. 60 kg
Sedláček Jakub
Medek Vladimír
Kat. 100 kg Sedláček Tomáš
Kat. 125 kg Schejbal Jiří
Kat. 75 kg
Langhamrová Jitka

1. místo
2. místo
2. místo
1. místo
1. místo

Mistrovství Čech – Nymburk
Kat. 82,5 kg Medek Vladimír
1. místo
Kat. 125 kg Schejbal Jiří
2. místo

Mistrovství České republiky Ml. Boleslav
Kat. 82,5 kg Medek Vladimír
3. místo
Kat. 100 kg Tomáš Sedláček
4. místo
Kat. 125 kg Schejbal Jiří
1. místo
Mistrovství České republiky dorost
60 kg
Jakub Sedláček
1. místo
Medek Vladimír
2. místo
1. liga družstva Česká republika
1. místo – družstvo ve složení:
Tomáš Sedláček, Vladimír Medek,
Jiří Janoušek, Jakub Sedláček

Šachy
Krajský přebor
6. kolo Ateso Jablonec n. Nis
Rokytnice „A“
3:5
7. kolo Rokytnice „A“ – Krásná lípa 3,5:4,5
Regionální přebor
5. kolo Semily „B“ – Rokytnice „B“ 2:6
6. kolo Rokytnice měla volno
7. kolo Víchová „A“ – Rokytnice „B“ 2,5:5,5
Šachový oddíl pořádá 17.4.2004 Krajský přebor jednotlivců v rapid šachu
začátek v 9. hod ve sportovní hale.

O Dřevěného Krakonoše 2004
V sobotu 7. února proběhl v Rokytnici nad Jizerou již třetí ročník
skialpinistického závodu O Dřevěného Krakonoše. Tento závod byl
zařazen do Českého poháru ve skialpinismu pro rok 2004 a počítá se
s ním i do dalších let.
Trasa závodu probíhala ve III. zóně
KRNAPu – start byl u Zalomeného
vleku. Přes Zadní Plech se závodníci
dostali do údolí Mumlavy. Tam na ně
čekala první ze tří disciplín, které
museli absolvovat. Byla to časovka,
která začínala na Krakonošově snídani a končila na Zadním Plechu.
Měřila necelé dva kilometry a nejrychleji ji zvádl Svoboda Marcel z Beskyd
za 10:39 min.
Následoval sjezd ke skále nedaleko
Přibližovacího vleku, kterou museli
závodníci slanit s veškerou výstrojí
a výzbrojí. Za nesplnění této disciplíny
dostávali závodníci trestné body.
Odtud se pokračovalo přes Huťský
vodopád až na vrchol Vlčího hřebene.

Z vrcholu sjeli skialpinisti
na Vidlici a pak museli
vystoupat na Čihadlo.
Z Čihadla pokračovali
přes Dvoračky na Slalomový svah, kde na ně
čekal výborně připravený
obří slalom. Nejrychleji
projel trasu „obřáku“ Zdeněk Hák z Rokytnice n. J.
časem 51:02 s. Cíl obřáku
znamenal pro závodníky
i cíl celé etapy.
Trasa etapy byla přibližně 24 km dlouhá s převýšením
více jak 1400 metrů. Muži museli tuto
trasu zvládnout za 4h 15min, ženy za
4h 45 min a kadeti, kteří šli zkrácenou
verzi, za 3h 45min. V případě, že
závodníci přišli po tomto limitu, dostali
trestné body.
Vítězem závodu se stává ten, kdo
získá nejméně bodů. Po konečném
součtu bodů ze tří disciplín se na
prvním místě umístil a Dřevěného

Start závodu
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Vítěz závodu – Hák Zdeněk

Krakonoše získal Zdeněk Hák z TJ
Spartak Alpin club Rokytnice n. J.
Zdeněk Hák dosud nenašel v historii
našeho závodu přemožitele. V kategorii žen byla nejlepší Kamila Bulířová
z VHK Liberec a kategorii kadetů
vyhrál Roman Jadamus ze Skialp
klubu Třinec. Celkem se závodu
zúčastnilo 65 závodníků.

Závěrem bychom rádi poděkovali
Horské službě Rokytnice, Lyžařskému klubu Rokytnice a všem, kteří nám
pomáhali!
Poděkování patří též sponzorům
závodu: Salewa, Warmpeace, Sensor, Singing Rock, Bohemia sport,
Ádr design, Sura, Ski centrum Petr,
Skalák sport Turnov.

TJ SPARTAK Rokytnice nad Jizerou vypisuje výběrové řízení
na výkonného ředitele lyžařského střediska TJ Spartak

GARÁŽOVÁ VRATA

Požadavky: – Manažerské a organizační schopnosti
– Minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou
– Znalost německého jazyka • Časová flexibilita • Výpis z rejstříku trestů
– Řidičský průkaz a znalost práce na PC

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

Písemné nabídky včetně profesního životopisu psaného vlastní rukou zasílejte nejpozději
do 31. března 2004 na adresu: TJ SPARTAK, Renata Žalská, 512 45 Rokytnice nad Jizerou
Případné dotazy zodpoví Renata Žalská – tel.: 481 522 380
nebo předseda Tělovýchovné jednoty Ing. Pavel Setunský – tel.: 777 914 816

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

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 2.4.2004
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