Kde to je?
• V minulém Rokytnickém zpravodaji byla zveřejněna fotograﬁe čp.
25 v Horní Rokytnici v oblasti zvané Horní Ves. Správných odpovědí
v tomto případě bylo vcelku hodně.
• Výherkyní, která získává roční předplatné „Zpravodaje“, se stává Jaroslava Novotná, HR 79. Blahopřejeme.
• Znáte číslo popisné a část obce,
kde se nachází chaloupka, kterou
jsme zveřejnili nyní?
• Pokud víte, kde se nachází, zašlete
svou odpověď nejpozději do 30. 11.
2004 na adresu: Městský úřad, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice
nad Jizerou nebo e-mailem na adresu: mesto@mesto-rokytnice.cz.

Volby do Zastupitelstva Libereckého kraje
Oznámení
o době a místě konání voleb do
zastupitelstva kraje
Starosta města Rokytnice nad
Jizerou Ing. Petr Matyáš
podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
OZNAMUJE
1. Volby do Zastupitelstva Libereckého
kraje se uskuteční:
• v pátek dne 5. listopadu 2004
od 14.00 do 22.00 hodin
• v sobotu dne 6. listopadu 2004
od 8.00 do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb do zastupitelstva kraje:
ve volebním okrsku č. 1:
je volební místnost v penzionu ALF,
v Dolní Rokytnici čp. 317, pro voliče
bydlící v Malé Rokytnici, v domově důchodců, od „Berkšlosu“ k p. Bouzkové a domy kolem Breuerových, Zimní
strana od Koublových k Čermákovým,
od Železných k chatě Čerstvý pramen,
od p. Jirouše kolem hospůdky Pod lipou směrem k MUDr. Malému.

ve volebním okrsku č. 2:
je volební místnost na Městském
úřadě v Rokytnici nad Jizerou, čp.
197, v I. patře, obřadní síň pro voliče
bydlící od Mizerových ke skladu MV,
Zimní strana od Skalských k Prouskovým, od p. Jóna k prodejně domácích potřeb, od drogerie po KB, Letní
strana od p. Gebra po p. Brože, Letní
strana od Kučerových po p. Hezkou,
kolem bývalé sauny, kolem hřbitova,
hájenka, Lenoch, p. Rozkovec, kolem papírnictví, školy, fary, hasičárny,
Vilémov, Hranice, Horní Rokytnice kolem radnice, mezi Epronou, jídelnou
a sídlištěm, činžák, kulturní dům, staré
kino, směr na „Lutrák“, ing. Rusčak,
od hospody u Poupů po p. Šimůnka
– Simonidesovi, sídliště „Dušánky“,
sídliště – paneláky.
ve volebním okrsku č. 3:
je volební místnost ve sportovní
hale TJ Spartak v Horní Rokytnici čp.
461, pro voliče bydlící od lékárny ke
Koreji, za potokem, Horní Ves, od potoka k p. Černé, Berlín, kolem DDM,
nové domky východní strana, kolem
silnice k Rosůlkovým, internát Rotextile, statek, nad Červeným křížem kolem Barborky, zdravotní středisko HR
směrem k Tejčkovým, od Platošových,
kolem p. Langhamrové, kolem ubytovny k okálům, od Ježkových, domy za
potokem, Rokytka, Hrušov, Lovčenka,
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kolem pošty k závodu Eprona, „Rafanda“, za Modrou hvězdou, bývalé
bytovky statku, Rokytno k p. Vedralové, Světlanka, kolem silnice k Simanovým, Rokytno od bytovek Lesní správy k p. Holubcové, do Hánu, hájenka,
Františkov.
3. Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny
přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
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Zastupitelstvo města
schválilo:
1. Vstup města do Vodohospodářského sdružení Turnov za účelem
získání dotace na dobudování kanalizační sítě v Rokytnici nad Jizerou. Pověřilo starostu podepsáním
Smlouvy o vytvoření dobrovolného
svazku obcí a Sdružením VHS Turnov.
2. Konečné prodeje obecních pozemků (veřejné zasedání 25.8.):
• směnu části ppč. 3381 v k.ú. HR za
část ppč. 2488/1 v k.ú. HR, která
je ve vlastnictví manželů Vaitových
s tím, že náklady na zaměření pozemků ponesou manželé Vaitovi.
ZM zároveň schvaluje směnu části ppč. 3381 v k.ú. HR za část ppč.
2451/1, která je v současné době ve
vlastnictví pana Václava Linka, ale
směna bude uskutečněna s manželi
Vaitovými, kteří na základě dohody
jednají o koupi tohoto pozemku.
• prodej části ppč. 1912 v k.ú. DR
manželům Pavlovi a Haně Linkovým,
DR 31 za cenu 200,- Kč/m2 s tím, že
od místní komunikace bude odměřen pruh v šíři 1 m, který bude ponechán ve vlastnictví Města.
• prodej části ppč. 3420/5 v k.ú. HR
spol. Roktour, s.r.o. za cenu 560,Kč/m2.
• prodej ppč. 850/8 a 850/9 v k.ú. Rokytno v Krkonoších paní Soně Maderové, Opatovice nad Labem za cenu
320,- Kč/m2.
• prodej ppč. 608/7 v k.ú. DR paní Evě
Erlebachové, DR 192 za cenu 170,Kč/m2.
• prodej části stpč.600, části ppč.
2112/2 a části 2135/6 v k.ú. HR manželům Votrubovým, paní A. Kmínkové, panu V. Šprengrovi, manželům M.
a S. Pohořalým a panu R. Pohořalému, bytem HR 508 za cenu 330,- Kč/
m2 s tím, že hranice pozemku směrem k radnici bude s fasádou objektu, chodník zůstane ve vlastnictví
Města a geometrický plán musí být
v souladu s již dříve odsouhlaseným
prodejem části ppč.2112/2 a 2135/6
v k.ú. HR p. Slavíkové.
3. Zadání zakázky města – stavba
části kanal. stoky I., Ia. Na základě
výběrového řízení ﬁrmě OBIS s.r.o.,
Přibyslavická 200, Nová Paka. Jedná
se o část kanalizace okolo zdravotního střediska. Majitelé dotčených
objektů (Ing. Škoda Aleš a Škodová Eva, Bulušek Tomáš a Votočková
Gabrieka, Primásek David a Primásková Romana, MUDr. Fulprecht Ja-

roslav a MUDr. Folprechtová Marie)
nabídli městu ﬁnanční příspěvek ve
výši 400.000 Kč. Stavba byla zahájena v září 2004.
4. Text dokumentu Pravidla pro zadávání zakázek města (podrobněji
na str. 5).

Rada města schválila:
1. Zvýšení ceny parkovného na vymezených místních komunikacích
(ceník uveden na st. 5).
2. Prodej nakladače UN. Do výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči. Nakladač byl prodán vyšší nabídce, tj. spol. Rotes, s.r.o.
3. Výsledek výběrového řízení na
obsazení funkce strážníka MP.
Novým členem MP byl vybrán pan Jakub Řehořek z Jablonce nad Jizerou.
4. Výsledek konkurzního řízení na
obsazení funkce ředitele Mateřské
školy v Dolní Rokytnici nad Jizerou.
Zároveň jmenovala do funkce ředitelky PaedDr. Evu Maloňovou.

Rokytnická pouť
Ta letošní se konala na centrálních
parkovištích v Horní Rokytnici, a to
opět s atrakcemi a ohňostrojem pana
Jaroslava Janečka. Hlavním důvodem
změny místa konání byl poměrně
malý prostor na Dolním náměstí, kam
se všechny atrakce nevešly a bránily
i pouhému průchodu náměstím. Také
občasné dopravní kolapsy při konání
pouti byly samozřejmostí.
Ohlasy na letošní pouť v Horní Rokytnici jsou prozatím pozitivní, ačkoliv
bychom byli rádi, kdybychom znali
Vaše názory a připomínky a rozhodnutí pro příští rok bylo co nejlepší a ke
spokojenosti Vás občanů, návštěvníků, podnikatelů i stánkařů.
Pokud by byly poutě v Horní Rokytnici zachovány, plánuje vedení města
společně s panem Janečkem lepší zajištění parkovací plochy (spodní centrální parkoviště), kyvadlovou autobusovou dopravu – zejména pro občany
z Dolní Rokytnice, zajištění kulturního
programu po dobu konání poutě včetně sobotního večerního ohňostroje,
zlepšení hygieny.
Pro stánkové prodejce i samotného provozovatele poutě je sice Dolní
náměstí lukrativnější, ale kdo letošní
pouť navštívil, ví, že větší prostor na
centrálních parkovištích dal celé pouti
ucelenější a přehlednější ráz. Budeme
se tedy těšit na Vaše názory a připomínky.
M.Š.
–2–

Prodej vodovodu
a kanalizace??
Dne 23. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 20/2004 Sb., kterým se
mění zákon č. 254/2001 Sb. o vodách
a o změně některých předpisů (vodní zákon), a který mimo jiné říká, že:
„obce, jejichž současně zastavěné
území je zdrojem znečištění o velikosti nad 2000 ekvivalentních obyvatel,
nebo ty, které této velikosti dosáhnou
do 31. prosince 2010, jsou povinny
nejpozději do 31. prosince 2010 zajistit odkanalizování a čištění jejich
odpadních vod na úroveň stanovenou
nařízením vlády vydaným podle §38,
odstavce 5 vodního zákona ve znění
tohoto zákona“.
Tato povinnost se tedy týká i Rokytnice nad Jizerou a odkanalizování
zastavěné části obce na potřebnou
úroveň do roku 2010 představuje investici ve výši zhruba 80 mil. Kč. To
vše v době, kdy je město ve velmi
špatné ﬁnanční situaci, stále se potýká
s řešením své zadluženosti a je striktně vázáno splátkovým kalendářem
vůči ČKA, který rozpočet města zatíží
až do roku 2008 takovým způsobem,
že možnost samoﬁnancování a budování kanalizace z vlastních prostředků
je prakticky nulová. Avšak povinnost
vybudovat kanalizaci na požadovanou úroveň městu zůstává a v případě
nedodržení této povinnosti se město
vystavuje sankcím ze strany České inspekce životního prostředí a vysokým
pokutám.
Jediným řešením je pro Rokytnici nad Jizerou získání ﬁnančních
prostředků z některého z dotačních
programů, buď státních, nebo evropských. Jednou z možností je například
podpora ze Státního fondu životního
prostředí. Jedná se však pouze o 30%
dotaci a 30% návratnou půjčku, což
by v podstatě městský rozpočet zatížilo 70% uvažované investice a to je
mnoho. Daleko lepší podmínky nabízejí fondy EU – Strukturální fondy
a Fond soudržnosti. Výše podpory
z těchto fondů činí 70 – 80% investičních nákladů. Podání žádosti o dotaci
z těchto fondů však vyžaduje značný
čas na přípravu a také vysokou projektovou připravenost investiční akce.
Přitom výzva k podání žádosti o dotaci
ze strukturálních fondů končila v červenci tohoto roku. Z fondu soudržnosti mohou být zase čerpány pouze
dotace na investice v objemu vyšším
než je 300 mil. Kč. Kromě toho se objevila celá řada dalších problémů spojených s žádostí o jakoukoliv dotaci.

Především tzv. „Dluhová služba“, což
je důležité kritérium, které musí žadatel o dotaci splňovat. V případě Rokytnice nad Jizerou je toto číslo vlivem
splácení dluhů vůči SFŽP a ČKA značně vysoké a jako samostatný žadatel
o dotaci by bylo město předem odsouzeno k neúspěchu. Další nepříjemnou skutečností je, že majetek města
(který lze ještě použít jako zástavní jistinu) je až do roku 2008 zastaven vůči
ČKA, a město by tak prakticky nemělo
žádnou možnost získat úvěr a zajistit
spoluﬁnancování investiční akce ve
výši 20 – 30% nákladů.
Řešení této situace se naskytlo v podobě účasti města na projektu „Čistá
Jizera“. Ten předpokládá, že města
a obce na Semilsku, která mají povinnost vybudovat do roku 2010 kanalizaci na zákonem stanovenou úroveň, se
sdruží do dobrovolného svazku obcí.
Svazek obcí pak sám požádá o dotaci z Fondu soudržnosti, neboť objem
předpokládané investice pro sdružení
bude v součtu vyšší než požadovaných 300 mil. Kč. Princip sdružování
investic jednotlivých měst a obcí podporuje také krajský úřad Libereckého
kraje. Pro město Rokytnice nad Jizerou to znamená vyřešení zásadních
problémů, které by byly překážkou při
samostatném žádání o dotaci, a to:
výše objemu investice, dluhová služba
a schopnost spoluﬁnancovat investiční akci v rozsahu 20 – 30%.
Nositelem projektu a žadatelem
o dotaci se po dohodě zástupců dotčených měst stal již existující dobrovolný svazek obcí s názvem Vodohospodářské sdružení Turnov, který
existuje a spravuje vodohospodářský
majetek vložený do svazku členskými obcemi již od roku 1995. Svazek
je samostatná právnická osoba, není
to však obchodní společnost (s.r.o.
nebo a.s.), ale dobrovolný svazek
měst a obcí. Řídí se zákonem o obcích. Cílem svazku není produkovat
zisk, ale zajišťovat komplexní provoz
vodohospodářského majetku, který je
ve vlastnictví svazku. Dále zajišťovat
rozvoj vodohospodářské infrastruktury regionu, který je vymezen správním
územím obcí – členů svazku v souladu
s potřebami a požadavky členů svazku. Vodohospodářské sdružení Turnov
se řídí schválenými stanovami svazku.
Orgány svazku jsou Rada sdružení,
Předseda Rady sdružení, Místopředseda Rady sdružení, Ředitel sdružení
a Dozorčí rada sdružení. Rada sdružení a Dozorčí rada sdružení je tvořena zástupci jednotlivých obcí, které
jmenuje zastupitelstvo jednotlivých
obcí (většinou starostové) a jednání
Rady sdružení jsou veřejná, podobně jako jednání městského zastupitelstva. Majetek svazku provozuje na

základě nájemní smlouvy ﬁrma SčVK
– Severočeské vodovody a kanalizace, podobně jako tomu bylo doposud
v případě Rokytnice nad Jizerou, kdy
vodohospodářský majetek města provozovala ﬁrma VaK.
Zastupitelstvo města Rokytnice nad
Jizerou schválilo na svém jednání dne
25. srpna 2004 vstup města do dobrovolného svazku obcí VHS Turnov
– schválilo znění smlouvy o vytvoření
dobrovolného svazku obcí a znění stanov svazku a v souvislosti se vstupem
města do VHS Turnov schválilo zastupitelstvo také převod vodohospodářského majetku do VHS Turnov. Část
majetku bude převedena formou daru,
část formou prodeje. Nejedná se ale
o prostý prodej majetku, ale o převedení majetku do vlastnictví dobrovolného svazku obcí, jehož je Rokytnice nad
Jizerou členem a na jehož hospodaření bude mít město i nadále vliv. Schválené stanovy svazku řeší také možnost
vystoupení člena ze svazku. V takovém
případě se původní majetek převedený na svazek při vstupu vypořádává za
shodných podmínek jako při vstupu
člena do svazku. V případě stavební
a technologické části čistírny odpadních vod, která je zastavena vůči
ČKA, zastupitelstvo schválilo pouze
pronájem ČOV Vodohospodářskému sdružení Turnov a ČOV zůstává
nadále v majetku města.
Rokytnice nad Jizerou se tak stává
členem dobrovolného svazku obcí
VHS Turnov – silné vlastnické organizace , která svým členům zaručuje
řadu výhod. Díky členství ve VHS Turnov dosáhne město Rokytnice nad Jizerou na peníze z evropského Fondu
soudržnosti. Žádost o dotaci z tohoto
fondu už v tuto chvíli zpracovává ﬁrma Regioplan z Liberce, kterou VHS
Turnov vybralo ve výběrovém řízení.
V hodnotící komisi mělo zastoupení
i město Rokytnice nad Jizerou. Zároveň se připravuje výběrové řízení na
dodavatele projektové dokumentace
pro jednotlivá města.
Dalšími výhodami jsou například:
• zajištění výhodných smluvních vazeb
s provozovatelem (přesné vymezení
práv a povinností provozovatele stanovené na základě zkušeností).
• garance použití nájemného v maximální možné míře zpět do infrastruktury.
• zajištění povinné majetkové a provozní evidence předkládané příslušnému vodohospodářskému orgánu.
• realizace plánu oprav (z nákladů provozovatele) a kontrola jejich plnění.
• odborná a stálá péče o údržbu a rozvoj vodohospodářského majetku,
uvedení majetku fyzicky i dokladově
do souladu s platnou legislativou.
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• zajištění realizace investičních záměrů (výběrová řízení, zajištění stavebních povolení, jednání s vlastníky dotčených pozemků, kontrola
staveb, uplatňování záručních vad
atd.).
• v rámci realizace investic maximální
možné využití dotačních titulů (MŽP
ČR, Mze, KÚLK, EU).
• zajištění komunikace s ostatními
orgány státní zprávy.
• sledování změn v související legislativě.
Důležitou věcí, která ještě nebyla
zmíněna, je cena vodného a stočného
a její změna v souvislosti se vstupem
města do VHS Turnov. Je třeba říci, že
v regionu, který je vymezen správním
územím členů svazku, ale i ve městech a obcích, kde vodohospodářský
majetek vlastní nebo spravuje SčVK,
platí stejná výše vodného a stočného
a v současné době se pohybuje okolo 42Kč včetně DPH. Tato cena bude
platit od ledna 2005 i v Rokytnici nad
Jizerou, ale je třeba říci, že tuto cenu
(pravděpodobně ještě vyšší) bychom
byli nuceni zavést i v případě, že by
se město nestalo členem VHS Turnov.
Takto nastavená cena plně odráží výrobní cenu vody, náklady na čištění
odpadních vod a nájemné, které provozovatel (SčVK) platí pronajímateli
– VHS Turnov, přičemž platí, že nájemné je zpětně vraceno do hospodářské
infrastruktury a rozvoje vodohospodářského majetku členů svazku.
Ing. Petr Matyáš
Petr Kadavý

Nabídka
na prodej bytové jednotky v čp. 196
v Horní Rokytnici, ve vlastnictví Města
Rokytnice nad Jizerou
Jedná se o bytovou jednotku označenou č.196/4, která se nachází v I.
nadzemním podlaží o velikosti 3+1.
Podlahová plocha bytu s příslušenstvím je 64,50 m2.
• Kupní cena: 322.500,- Kč
• Upozornění: Bytové jednotka je obsazena nájemníkem.
• Město Rokytnice nad Jizerou je
vlastníkem bytového domu čp. 196
na stpč. 450 v k.ú. Horní Rokytnice,
zapsaného u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jilemnice, na listu vlastnictví
č.100001.
• Bližší informace lze získat na Městském úřadě v Rokytnici nad Jizerou
(kancelář místostarosty) nebo na tel.
481549327, 481549311, 481549316
nebo 481549319.

Sběrný dvůr otevřen
Dne 29. 9. 2004 došlo k zahájení provozu ve Sběrném
dvoře v Rokytnici nad Jizerou, jehož provozovatelem jsou
Severočeské komunální služby, s.r.o. Jablonec nad Nisou.
Obsluhu sběrného dvora vykonává paní Hana Skřiváčková.
Provozní doba:
středa
13 – 17 hodin
sobota
08 – 12 hodin
V zimní sezóně, tj. od 15.12 do 31.3. a o letních prázdninách, tj. od 1.7. do 31.8., bude sběrný dvůr otevřen místo
soboty v neděli, a to v době od 13 – 17 hodin.
• Ve sběrném dvoře lze ukládat velkoobjemový odpad z domácností, nebezpečný odpad, separovaný odpad a částečně i odpad stavebního charakteru (omezeno 2 m3).
• Místní občané a majitelé objektů k individuální rekreaci
jsou oprávněni svůj odpad odkládat zdarma v rámci uhrazeného poplatku za odvoz komunálního odpadu, vyjma
stavebního odpadu a pneumatik.
• Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou svůj
odpad odkládat pouze za úplatu, doklad o úhradě slouží i
jako doklad o řádné likvidaci odpadů pro kontrolní orgány
na úseku životního prostředí a odpadového hospodářství.

Město Rokytnice nad Jizerou
č.j. VŘ pers.4/2004, v Rokytnici nad
Jizerou dne 5. října 2004
Tajemnice městského úřadu
Martina Šubrtová,
zveřejňuje v souladu se zákonem
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění
pozdějších předpisů,
veřejnou výzvu na obsazení funkce

Referenta sociálního
úseku a matriky
Městského úřadu
v Rokytnici nad Jizerou.

Doba trvání pracovního poměru bude sjednána na dobu určitou,
a to v souladu s § 10 odst. 1) zákona
o úřednících územních samosprávných celků, z důvodu spočívajícím
v potřebě nahradit dočasně nepřítomného úředníka po dobu jeho mateřské
a rodičovské dovolené.
I. Předpoklady pro vznik pracovního
poměru:
Úředníkem se může stát fyzická
osoba, která je státním občanem
České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním
občanem a má v České republice
trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let,
je způsobilá k právním úkonům, je
bezúhonná, ovládá jednací jazyk
a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovených
zvláštním právním předpisem.

Základní ceník:
• objemný odpad
• pneumatika osobní
• pneumatika nákladní
• izolační materiály – polystyren
• plastové obaly – fólie
• papírové a lepenkové obaly
• plastové obaly od nápojů
• směsné sklo
• směs betonu, cihel, tašek
a keramických výrobků

960,- Kč/t
25,- Kč/ks
150,- Kč/ks
5,- Kč/kg
4,- Kč/kg
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
480,- Kč/m3

• ceník nebezpečných odpadů je k dispozici na sběrném
dvoře i na Městském úřadě v Rokytnici nad Jizerou.
Ceny jsou uvedeny bez DPH ve výši 19 %.

Změna stanovišť pro tříděný odpad
Vzhledem k tomu, že stanoviště na tříděný odpad ve většině případech nepůsobí příliš estetickým dojmem a především v zimním období jsou zdrojem velkého nepořádku
v obci, dojde do konce tohoto roku ke změně stanovišť –
místa budou odkloněna zejména z centra obce a z hlavní
komunikace. Zároveň dojde i k úplnému zrušení nádob na
kartónový papír, možnost na jejich odkládání bude pouze
ve sběrném dvoře.

II. Další požadavky:
• min. úplné střední vzdělání s maturitou,
• schopnost samostatného jednání
a rozhodování,
• dobré organizační a komunikační
schopnosti,
• schopnost přizpůsobit pracovní
dobu potřebám úřadu,
• dobrá znalost práce na PC (min.
word, excel, outlook, internet),
• řidičský průkaz skupiny B výhodou.
Základní charakteristika pracovní
činnosti:
• zpracovávání agendy sociálního
úseku
• zpracovávání agendy matriky, a to
na úseku vydávání občanských
průkazů a pasů
III. Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul zájemce,
• datum a místo narození zájemce,
• státní příslušnost zájemce,
• místo trvalého pobytu zájemce,
• číslo občanského průkazu nebo
číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního občana,
• datum a podpis zájemce.
K přihlášce zájemce připojí tyto
doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou
údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech týkajících se
správních činností,
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• výpis z evidence Rejstříku trestů
ne starší než 3 měsíce, u cizích
státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát
nevydává, doloží se bezúhonnost
čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• malou fotograﬁi – jako na občanský průkaz.
IV. Platová třída odpovídající druhu
práce:
• 8. platová třída
V. Místo výkonu práce:
• Město Rokytnice nad Jizerou
– Městský úřad Rokytnice nad Jizerou. Nástup od 1.1.2005.
VI. Lhůta pro podání přihlášky, místo
a způsob podání přihlášek:
• Zájemci mohou podávat přihlášky
nejpozději do 15. listopadu 2004,
a to buď osobně do rukou tajemnice městského úřadu Martině Šubrtové nebo prostřednictvím České
pošty doporučeným dopisem.
VII. Adresa, na kterou se přihláška
zasílá:
• Městský úřad Rokytnice nad Jizerou,
Horní Rokytnice 197,
512 44 Rokytnice nad Jizerou
VIII. Ostatní:
• Vyhlašovatel si vyhrazuje právo
nevybrat žádného zájemce.
• Text veřejné výzvy je zveřejněn rovněž na www.mesto-rokytnice.cz.
• Další informace lze získat u tajemnice městského úřadu buď osobně
nebo na tel. 481 549 319.

Kominické služby
v Rokytnici chybí
Občané se často obracejí na pracovníky města s dotazem, kdo v Rokytnici zajišťuje kominické služby za
pana Václava Rybáře. Ten musel svoji
profesi z rodinných důvodů na blíže
neurčenou dobu přerušit.
Čištění komínů provádí podle našich informací v nejbližším okolí pouze pan Lejčko z Benecka. Občané si
mohou jeho služby objednat telefonicky na pevné lince 481582613 nebo
na mobilním telefonu 605908604. Pan
Lejčko souhlasil s uveřejněním kontaktu na jeho ﬁrmu, ale současně nás
upozornil na značné pracovní vytížení
právě na začátku topné sezóny a tím
i delší termíny provedení objednaných
služeb.
Jilemnická ﬁrma KOMIN SOS nám
na základě našeho telefonického dotazu vysvětlila, že provádí výstavbu
nových, opravy a rekonstrukce starých
komínů a dále že zajišťuje revize komínových těles, které je možné dojednat
na mobilním telefonu 602489031 u pana Ing. Pacholíka. Vlastní kominické
práce spojené s čištěním komínů tato
ﬁrma neprovádí.
V souvislosti s touto informací se
nabízí úvaha o možné příležitosti pro
mladého muže, který uvažuje o trvalé
perspektivě a chce si zajišťovat příjmy
prací. Město by nepochybně poskytlo
takovému zájemci podporu spočívající v pomoci při zajištění rekvaliﬁkace,
resp. kvaliﬁkace pro výkon této občany tolik žádané služby prostřednictvím kursů pořádaných úřadem práce a uveřejněním kontaktů na osobu,
která tyto práce provádí. Podle nám
dostupných informací od lidí, kteří se
tomuto řemeslu věnují, je požadavků
na klasické kominická práce o mnoho
více, než kolik stačí sami zvládnout.
Ing. Tomislav Procházka

Vyšší sazby
za parkovné
na Dolním náměstí
Z důvodu změny zákona o DPH
došlo s účinností od 1. 9. 2004 ke
změnám sazeb parkovného na Dolním náměstí následovně:
•
•
•
•

do 30 minut
60 minut
každých dalších 60 minut
Ceny u parkovacích karet
zůstávají nezměněny.

6,- Kč
12,- Kč
12,- Kč

Pravidla pro zadávání zakázek města.
V souvislosti se zákonem č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách schválilo
zastupitelstvo města „Pravidla pro zadávání zakázek města“. Podobný dokument, který by upravoval postup při zadávání městských zakázek v Rokytnici
nad Jizerou doposud chyběl a rozdělení pravomocí bylo nejasné. Pravidla pro
zadávání zakázek města řeší a rozdělují pravomoc a popisují postup při zadávání městských zakázek, které podle nového zákona neodpovídají deﬁnici veřejné
zakázky. Pravomoc zadat takovouto zakázku pak má dle předpokládané ceny
předmětu zakázky vedoucí příslušného odboru, nebo starostou města pověřený
zaměstnanec MÚ (do 25.000,- Kč bez DPH), starosta nebo místostarosta města
(do 100.000,- Kč bez DPH), nebo rada města (do 2.000.000,- Kč bez DPH).
Samozřejmě musí platit, že takto zadaná zakázka musí být v souladu se schváleným rozpočtem města. V případě, že se jedná o zakázku, která není v souladu se schváleným rozpočtem města, musí záměr zadat tuto zakázku nejprve
schválit zastupitelstvo města. Tento dokument by měl zprůhlednit hospodaření
s rozpočtovými prostředky.
Petr Kadavý
místostarosta

Daňový kalendář
Listopad
09.11. spotřební daň
25.11. spotřební daň

30.11.

daň z přidané hodnoty
daň z nemovitosti

Prosinec
10.12. spotřební daň
15.12. daň z příjmů
daň silniční
27.12. spotřební daň
daň z přidané hodnoty

splatnost daně za září
daňové přiznání za říjen, daňové přiznání
k uplatnění nároku na vrácení spotřební
daně z topných olejů a zelené nafty za říjen
daňové přiznání a daň za říjen
poslední splátka daně (všichni poplatníci
s daňovou povinností vyšší než 1000,- Kč)
splatnost daně za říjen
pololetní a čtvrtletní záloha na daň
záloha na daň za říjen a listopad
daňové přiznání za listopad, daňové přiznání
k uplatnění nároku na vrácení daně
z topných olejů a zelené nafty za listopad
daňové přiznání a daň za listopad

JSOU PŘED NÁMI VOLBY DO
KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA
LIBERECKÉHO KRAJE.
Konají se 5. a 6. 11. 2004. KSČM navrhuje
za svého kandidáta Vám všem dobře známého Miloslava JÓNA. Zná velmi dobře chod
i problematiku samosprávy Rokytnice nad
Jizerou, Pasek nad Jizerou a samozřejmě
též krajského zastupitelstva, kde pracuje od
jeho vzniku, tj. 4 roky jako člen výboru pro
dopravu. Zasazoval se o rozšíření a úpravu
hraničních přechodů v Krkonoších, o rekonstrukci silnic, o provoz „Krkonošského autobusu“ atd.
V jeho programu (a zorném úhlu) jsou otázky zlepšení, resp. zachování
dopravní a zdravotní obslužnosti, udržování a rozšíření infrastruktury, podpora malého a středního podnikání a turistického ruchu. V neposlední míře též
otázky školství a kultury a samozřejmě zaměstnanosti, a to vše se zvláštním
zřetelem k nejvýchodnějšímu konci Libereckého kraje a našim horám.
Miloslav JÓN je vstřícný, ochotný a skromný člověk, který je připraven každému dle možností poradit nebo pomoci. Jeho praxe, životní zkušenosti a charakterové vlastnosti jej samy o sobě doporučují, aby se stal i pro další období
2004 – 2008 krajským zastupitelem.
Na kandidátce KSČM je na 12. místě, které je při dnešním stoupajícím vlivu
KSČM volitelné. V současném krajském zastupitelstvu má KSČM 20%. NAŠE
KANDIDÁTKA MÁ č. 54.
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Ing. Miroslav Jína

Miroš Hanč

člen rady města, 42 let, KDU-ČSL

člen ﬁnančního výboru a komise k projednávání přestupků, 53 let,
nezávislý kandidát za KSČM

Narodil jsem se 5.8.1960 v Lomnici nad Popelkou a vyrůstal v krásné
obci Libštát ve velké muzikální rodině.
Po studiích nastupuji do zaměstnání
v elektrotechnickém podniku nynějšího názvu EPRONA Rokytnice, kde zastávám funkci vedoucího obchodního
úseku do dnešní doby.
V období po revoluci pracuji v novém zastupitelstvu za KDU-ČSL. Stále
si vážím Ing. Procházky, který dokázal
nalézt shodu mezi zastupiteli pro realizaci zásadních projektů, především
moderní čistírny odpadních vod. Do
té doby díky pouze zemědělsko – průmyslové orientaci Rokytnici scházely
prostředky i chuť. Investice musela být
kryta. Zvolili jsme v té době nejvýhodnější ﬁnancování prostřednictvím obligací. Je to samozřejmě závazek, který
je nutno postupně umořit. Jelikož vedení města šlo po následných volbách
jiným směrem, dluh zůstal. Jeho konečná likvidace a rozběh nových projektů byl pro mne důvod vrátit se do
zastupitelstva a posléze do rady.
Domnívám se, že současná rada
není zcela jednolitá, ale je schopna
přijmout a doporučit do zastupitelstva
rozumné řešení. Rokytnice má na víc,
nesmí nás zastavit související problémy, které byly, jsou a budou. Poloha
a uspořádání předurčují vybudování
velkého rekreačního střediska s doplňující zaměstnaností v ostatních oborech. Jen je třeba zvažovat a odﬁltrovat projekty s vidinou rychlého zisku,
ale nekoncepčního charakteru, které
nevytvářejí pracovní místa ani zázemí
pro hosty Rokytnice. Chybí nám lanové dráhy, bazén, kavárny, atrakce
pro děti a jejich sportovně zaměřené
rodiče.
A taky chybí tolerance mezi lidmi …,
no, to sem již nepatří.
Věřím, že Rokytnice bude vzkvétat
a stane se dominantou Západních
Krkonoš.
Štěstí a pohodu do Vašich dnů přeje.
Ing. Miroslav Jína

HOTEL KRAKONOŠ

příjme
od 1.12.2004 do 30. 3. 2005
číšníka nebo servírku
a pokojskou.

Dostal jsem otázku, jak bych z pozice zastupitele hodnotil dosavadní činnost zastupitelstva, po téměř uplynulé
polovině volebního období.
Pohled zpět na tento časový úsek
v Rokytnici nad Jizerou asi není úplně
jednoznačný a jistě bude odlišný podle
toho, kdo bude toto období hodnotit.
Jiný názor mám třeba já a někdo druhý může mít třeba naprosto opačný. To
však je tak vždy a jenom v minimálním
množství případů nastává vzácná shoda názorů. Zde to určitě nebude.
Za tuto první část volebního období
došlo k poměrně přelomovým změnám jak v obměně zastupitelů,kde došlo k úplné výměně rady, a zejména ke
změně na postu starosty města. Dosavadní starosta Stanislav Šedý byl ze
své funkce odvolán a nahrazen novým
starostou panem Petrem Matyášem.
Já jsem z pozice místostarosty odstoupil a na této funkci se od té doby již
vystřídal druhý místostarosta. Pochopitelně v souvislosti s těmito změnami
byla odvolána a rekonstruována i celá
rada – bohužel z té původní v ní nezůstal vůbec nikdo.
Pochopitelné je, že tyto změny mají
a měly vliv na dlouhodobé i krátkodobé koncepce a plány. Mnohdy i ke
změnám naplńování původního volebního programu. Ty, které byly prioritní
pro bývalou podobu zastupitelstva
a rady, byly mnohdy odsunuty někam
do pozadí, některé měly být dokonce
kriminalizovány, ale to již asi přešlo. Je
jisté, že i zde došlo ke shodě v některých zásadních otázkách a prioritách.
Jedna ze základních priorit, které
mělo již původní zastupitelstvo, bylo
úplné oddlužení našeho města od
dluhů vzniklých neuváženou aktivitou
v letech 93 – 95. Vzhledem k tomu,
že toto řešení bylo velmi dlouhodobé
a náročné, tak zde došlo k maximální shodě a veškerý další směr řešení
této problematiky je úplně v intencích
původních jednání, dohod a smluv.
Pochopitelně bude velmi dobře, když
tato kapitola neblahého směru vývoje
nebude již na programu dne a nebude
zátěží pro další rozvoj města.
Mnoho práce si vyžádala dokončovaná bytová výstavba dvou bytových
domů se státní dotací. Myslím práce,
která není sice moc vidět, ale je nesmírně náročná po stránce administrativní a hlavně nutná, aby byla obhá–6–

jena vynaložená státní dotace v tom,
že byla opodstatněná a že nebyly
tyto prostředky vynaloženy v rozporu
s podmínkami pro její přidělení. Tady
odvedl pan Šturma mnoho práce. Sice
je stále kolem bytových objektů zem
rozkopaná řešením kolaudačních závad kolem průsaku spodních vod, ale
i to se časem dokončí a byty budou
plnohodnotně sloužit svému účelu.
Rozporuplné jsou pohledy na problematiku a vůbec účelnost kabelové televize. Zde si myslím, že přesto
je přínos této investice pozitivní pro
množství účastníků, kteří jedině tímto
způsobem získali vysoce kvalitní televizní signál, který by asi jiným způsobem pro ně byl ještě dlouhá léta nedostupným. Je pochopitelné, že přijdou
nové technologie, které umožní řešit
tuto problematiku třeba elegantněji a levněji, ale víc než třicet let se to
žádným zastupitelům v Rokytnici nepodařilo.
Ne příliš šťastným řešením, alespoň
dle mého názoru, je však prodej majetku vodovodů a kanalizace a vstup
do Vodohospodářského svazku Turnov v rámci projektu Čistá Jizera.
Vše je podsouváno zejména tím, že
my jako samotné město nebudeme
schopní získat prostředky z různých
evropských fondů a tím zabezpečit
úplné odkanalizování města do roku
2010, jak v současné době požaduje
Evropská unie. To si však nemyslím.
Nejsem totiž přesvědčen, že tento vstup nám toto zabezpečí. Tento
problém jistě velice pečlivě zvažovali
i v Jilemnici, kdy při prvním jednání
vstup nebyl odsouhlasen. To se jim
podařilo až na dalším mimořádném
zasedání. Ale stalo se tak, a tak musíme věřit tomu, že většina rozhodla
dobře a účelně. Uvidíme.
Pochopitelně je ještě mnoho dalších otázek a problémů, které vyplývají
z denního běžného života našeho města, ale zde je vše o vzájemné dohodě,
která si myslím by měla být na prvním
místě při projednávání v zastupitelstvu
a při jejich operativním řešení.
Věřím, že i ve druhé části volebního období bude mezi námi více těch,
kteří budou mít zájem na tom, aby se
Rokytnice posunula kupředu a jak pro
občany, tak pro návštěvníky se stávala stále víc zajímavá a atraktivní. Ne,
aby zde lidé hledali senzace ve spojení naší zadluženosti na občana – což
byla první strana minulých let, ale abychom dokázali, že Rokytnice je jedno
nejhezčí a největší horské středisko
naší země.
Hanč Miroš

Otázky pro paní Evu Jiroušovou
a ing. Štěpánka, spolumajitele spol.
Rotes, připravila Eva Martínková.
1. Firma Rotes má v našem městě
již tradici. V kterém roce jste ji získali do pronájmu, jaké byly začátky
podnikání?
Firma vznikla k 1.7.1992 jako společnost s ručením omezeným, pronájmem technických služeb. Převzala
veškerý movitý i nemovitý majetek,
za který platila MěÚ nájemné. Současně byli do ﬁrmy převedeni všichni
zaměstnanci. Samozřejmě, že začátky
byly velmi těžké, po stránce administrativní, tak zpracování kalkulací spol.,
protože technické služby byly organizací rozpočtovou, takže dotovanou
městem
2. Provozovali jste také svoz domovního odpadu, zavedli známkový
systém, který většině lidí vyhovoval
a nepřímo vedl k třídění odpadu.
Proč jste od této činnosti upustili,
jak se změnily podmínky?
Svoz domovního odpadu patřil
k jedné z činností. Úhrady za odvoz
byly fakturovány 1× ročně. V době,
kdy se uzavřela skládka Sklenařice,
bylo jasné, že náklady výrazně stoupnou. Skládkovné i náklady na dopravu, ale i mzdy zaměstnanců (přesčasy,
protože přejezdy do Košťálova pracovní dobu prodloužily). Chtěli jsme
vytvořit spravedlivý systém pro každého – „co si kdo vyprodukuje, také
zaplatí“, a myslíme si, že se to i povedlo. Přes počáteční připomínky si lidé
zvykli a mohli se sami snažit tříděním
šetřit. Popelářský vůz jezdil po. – út.
Harrachov, stř. – Vysoké nad Jizerou
a okolí, čt. – pá. Rokytnice nad Jizerou. Město Harrachov si vybralo ﬁrmu
jinou, takže nebylo možné pro posádku vozu práci zajistit. Tím jsme činnost
ukončili.
3. Rotes byl zařazen na seznam
majetku určeného k dražbě. Bylo
těžké rozhodnout se této dražby zúčastnit?
Firma žádala město o odprodej areálu několikrát v letech před dražbou.
Nájemné jsme měli vždy na dobu 5ti
let a to je krátké období na rozvoj,
např. nákup strojů, jistota zaměstnanců. Samozřejmě jak to s majetkem
města dopadlo, je nám velmi líto, ale
na druhou stranu nám to pomohlo,
neboť žijeme v jiné jistotě podnikání.
4. Vaše společnost také spravovala sběrný dvůr, který dobře fungoval

několik let. Město ho prodalo také
v dražbě a dnes buduje nový, který
má být snad jen provizorní. Nabídlo Vám Město možnost tento nový
sběrný dvůr provozovat?
Sběrný dvůr, protože jsme k odpadu měli opravdu blízko, byl náš nápad
a byli jsme opravdu rádi, že byl vybudován a fungoval. Je smutné, že v dražbě, kde o něj měla zájem naše ﬁrma,
která by ho nadále provozovala, stálo
samotné město v čele s paní tajemnicí
Kavánovou a dražbu vyhrálo, ale nezrealizovalo. Ve druhém kole jsme se
již nezúčastnili, zdálo se nám, že nešlo
o zachování dobré věci, ale o něco jiného. V současné době je ze sběrného dvora skládka zeminy a každý, kdo
jede kolem, výsledek vidí. V současné
době provozuje nový dvůr město samo
a na výsledek si musíme počkat.
5. Jaké práce máte sjednané
s MěÚ v Rokytnici, poskytujete služby i dalším obcím?
Pro město zajišťujeme opravu veřejného osvětlení, v současné době se
bude projednávat zimní údržba komunikací v obci. Většinu prací děláme pro
ﬁrmy v okolí, soukromníky, ale i města
Jablonec nad Jizerou a Vysoké nad
Jizerou.
6. Které služby můžete nabídnout
přímo občanům?
Pro občany nabízíme zemní práce, dopravu, terénní úpravy, práce
vysokozdvižnou plošinou, pronájem
a odvoz kontejnerů, zhotovení vodovodních a kanalizačních přípojek a zámečnické práce.
7. Kolik zaměstnáváte lidí, jakých
profesí, je o práci ve Vaší společnosti zájem?
V současné době má ﬁrma 17 zaměstnanců, většinou řidičů, dále zámečníky a automechaniky.
8. Blíží se zima. Jste na ni připraveni? Které komunikace udržujete
v Rokytnici a kolik v jiných obcích?
Jak jsme se již zmínili, o zimní údržbě se bude teprve jednat. Těžko se
připravovat na něco, když neznáte výsledek. Samozřejmě, pokud budeme
vybráni, budeme se snažit o bezproblémový chod města.
9. Plánujete rozšíření společnosti? Dokáže malá ﬁrma konkurovat
velkým společnostem?
V blízké budoucnosti nemáme
v úmyslu naši společnost nějakým
zásadním způsobem rozšiřovat. Hod–7–

láme se nadále zaměřovat na námi
v současné době poskytované služby, zlepšovat jejich úroveň a obecně
zefektivnit pracovní procesy v naší
společnosti. Tato skutečnost souvisí
zejména s restrukturalizací a modernizací vozového parku. Dále počítáme
také s investicemi v areálu ﬁrmy.
Co se týká konkurenceschopnosti,
tak existence naší společnosti je důkazem toho, že na trhu je prostor i pro
malou ﬁrmu. Je to způsobené hlavně
tím, že naše společnost se zaměřuje
na menší zakázky, které nejsou pro
velké ﬁrmy výhodné a v případě větších zakázek se snaží s velkými společnostmi spíše spolupracovat, než
jim konkurovat. V případě stejného zaměření bychom s největší pravděpodobností nebyli konkurenceschopní.
Jako příklad lze uvést již zmiňovaný
svoz komunálního odpadu.
10. Několik týdnů v hlavní letní
sezóně byla Rokytnice jedno velké
smetiště. Neodvezené odpadky, lahve, …. Nebylo Vám to líto?
Rokytnice nad Jizerou bohužel jako
smetiště nebyla pouze v letních měsících, ale i o vánočních svátcích a hlavní zimní sezóně. Vše se dá přičíst
právě nefungujícímu sběrnému dvoru
a na druhou stranu, pokud za práci
zodpovídají místní lidé, kteří nejsou
anonymní, myslíme si, že by nemohli
okolo smetiště chodit. V těchto obdobích jsme prováděli i mimořádné svozy odpadu. Líto nám to je, ale věříme,
že do budoucna najde město takové
řešení, aby se to neopakovalo.
Děkuji Vám za rozhovor
– EM –

Vážení přátelé, občané města Rokytnice nad Jizerou,
jak jistě víte či přímo vnímáte, výstavba významného apartmánového
projektu ROKYTKA v katastru Horní
Rokytnice nad Jizerou, který byl připraven a je realizován společnostmi
HORNÍ ROKYTKA, s.r.o. a SLAVIA Real
Estate, s.r.o., byla zahájena.
V této souvislosti si Vám dovolujeme
přinést ve spolupráci s redakcí Rokytnického zpravodaje základní informace o projektu a zároveň i odpovědi na
Vaše dotazy.
Informace o projektu:
Na základě stavebního povolení byla
povolena stavba „bytový dům na ppč.
3452, 1331/3 včetně přípojek na ppč.
1331/5, 3262/1, 3262/2 a 3245/1 vše
v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou,
obec Rokytnice nad Jizerou“ s 64 byty,
8 provozovnami, 1 přízemní garáží, 15
povrchovými parkovacími stáními a 65
halovými garážovými parkovacími stáními v podzemních podlažích. Generálním zhotovitelem stavby s celkovým
rozpočtem 138,5mil. Kč byla pověřena
společnost PRIMA, spol. s r.o.
Stavba byla zahájena v červnu tohoto roku, předpoklad dokončení hrubé
stavby je v květnu 2005 a dokončení
celé stavby v říjnu 2005.
V současné době projednáváme
drobné změny stavby před jejím
dokončením spočívající především
v změně dispozic části bytových a nebytových jednotek, a to na základě
požadavků klientů, v rámci stávajícího
„skeletu“ budovy.
K dotazům čtenářů:
1) Plánovaných šedesátčtyři bytových jednotek v Horní Rokytnici představuje nejméně 150 ubytovaných
osob. Máte pro tuto kapacitu lidí zajištěny nezbytné služby (stravování, společenské zázemí, apod.)?
Investor projektu „ROKYTKA“, společnost HORNÍ ROKYTKA, s.r.o. ve

spolupráci se zadavatelem projektu
společností SLAVIA Real Estate, s.r.o.
vnímají ustálené požadavky svých
klientů a jako takové je vždy přenášejí
do svých projektů. Relaxační centrum,
ale i plně vybavené prostory pro každodenní potřeby rekreantů jsou pevnou součástí našeho projektu.
Na druhé straně nemá význam kopírovat kvalitní služby poskytované místními občany a podnikateli v dostupných provozovnách. Naším záměrem
je vytvářet podmínky pro rozvoj různorodých činností a živností v obci.
Pro doplňkové služby jsme vymezili významné prostory v části přízemí
projektu „ROKYTKA“. Projevený zájem
občanů o koupi, ale i nájem je možné
vznést na tel. č.: 737-737737.
2) Na reklamních poutačích je vyobrazena rozsáhlá parková úprava kolem
domu. Bude pro její realizaci dostatečný prostor?
Každý podnikatelský záměr vždy
hledí do budoucnosti. Vizí projektu
„ROKYTKA“ je být součástí klidové
odpočinkové zóny a s její realizací,
v rozsahu povoleném stavebním povolením, samozřejmě počítáme.
Zároveň touto cestou bych velmi rád
poděkoval všem našim sousedům za
dosavadní vstřícné jednání, pochopení a toleranci a pevně věřím, že projekt
„ROKYTKA“ Vám, občanům krásného
horského městečka Rokytnice nad
Jizerou, přinese nový impuls a uspokojení.
S přáním mnoha osobních úspěchů
Vám všem
Martin Vodrážka,
jednatel společnosti
SLAVIA Real Estate, s.r.o
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Otázka pro starostu města
Ing. Petra Matyáše:
Po několik týdnů v hlavní letní sezóně se opět Rokytnice přeměnila
na mnoha místech v jedno velké
smetiště. Kolem sběrných nádob
se hromadily odpadky, rozbité lahve
atd. Připočteme-li ještě neposečené plochy kolem hlavní komunikace, nevítalo naše horské středisko
své návštěvníky právě přívětivě. Jak
řeší smlouva se SKS odvoz většího
množství odpadu v hlavní letní nebo
zimní sezoně?
– EM –
Nárůst odpadu v letní a zimní sezóně není ve smlouvě přímo řešen.
V zimním období byl tento problém
řešen po dohodě s SKS mimořádnými pátečními svozy. Tímto způsobem
by měla být zajištěna i letošní zima.
Co se týká letní sezóny, domnívám
se, že množství odpadu není tak veliké, aby byly nutné tyto mimořádné
svozy, které samozřejmě zvyšují náklady na odvoz odpadu. Úklid kolem
sběrných míst řešíme prostřednictvím našich drobných služeb.
V otázce zaznělo, že se Rokytnice na několik týdnů proměnila
v jedno veliké smetiště. Já osobně
se domnívám, že situace nebyla až
tak kritická, i když v několika případech, kdy nebyly sběrné nádoby
na separovaný odpad vyvezeny,
byl okolo nádob nepořádek. Město
samozřejmě na pravidelné vyvážení
nádob dohlíží a případné nedostatky s SKS okamžitě řeší. Tento nepořádek byl způsoben i tím, že nebyl
v provozu sběrný dvůr. Lidé neměli
odpad kam odkládat a především
chalupáři a také někteří podnikatelé dělali ze sběrných míst na separovaný odpad smetiště. Především
z tohoto důvodu byl na konci září
sběrný dvůr zprovozněn. Doufejme,
že napomůže ke zlepšení situace
především v zimní sezóně. Dalším
problémem je to, že sběrné nádoby
na separovaný odpad jsou umístěny v nevhodných místech u hlavní
komunikace a např. u samoobsluhy
na náměstí, což městu také na kráse nepřidá. V souvislosti s otevřením
sběrného dvora budou tyto nádoby
do zimy přesunuty do méně exponovaných částí města a budou na
ně zřízeny přístřešky. Zároveň budou zrušeny i nádoby na papírový
karton, které jsou zdrojem největšího nepořádku.

„KRKOBUSY“ získaly mimořádnou oblibu. Příští rok po
Krkonoších ekobusem
Autobusové horské linky pro turisty
a cykloturisty, které po „páteřní“ 113
km trase za dvě a půl hodiny projedou
Krkonoše tam a večer zpět v obou
směrech a na ně pak navazují další
přípoje do jednotlivých oblastí, jsou
všeobecně úspěšné.
Hlavní iniciátor projektu Svazek
měst a obcí Krkonoše spolu s dopravci průběžně vyhodnocuje zájem turistů. K získávání informací slouží veřejné
internetové fórum a dotazníková akce
u zhruba pěti set respondentů. Začátkem září se všichni zainteresovaní,
včetně řidičů autobusů, sejdou s cílem
přinést připomínky a náměty k vylepšení pro příští letní turistickou sezónu.
Rada SMO Krkonoše předběžně
schválila zájem v projektu příští rok
pokračovat a během příštích hlavních
letních prázdnin rozšířit jízdní řády na
denní provoz.
Koordinátora projektu RNDr. Mirka Chaloupská v informaci pro členy
marketingové skupiny pro společnou
propagaci Krkonoš uvádí: „Z veřejného fóra a dotazníkové akce vyplývá, že
návštěvníci jsou s dopravou spokojeni.
Ze statistiky vytíženosti autobusů (kdy
bylo v červnu ze západních do východních Krkonoš přepraveno 657 lidí a 65
kol, opačným směrem 313 osob a 60
kol, v červenci pak ze západu na východ 3 488 osob a 259 kol při devíti
autobusových posilách a opačným
směrem přepravila 1766 lidí a 313
kol), pak lze vyvodit, že „tahákem“ pro
návštěvníky je západní část Krkonoš,
tedy nejvyšší hora Sněžka.“
I přes značný zájem veřejnosti je
provoz „krkobusů“ v současné době
zatím ztrátový. Nicméně rostoucí
obliba turistických linek je pro ČSAD
Semily základem úvahy o nákupu
prvního autobusu s ekologickým provozem, s vnitřní úpravou vozu pro deset kol a přívěsem pro dalších 20 bicyklů. Počítáno je i s obsluhou, která by
po celé trase cykloturistům pomáhala
s ukládáním kol do závěsů a jejich
vykládáním. Krkonoše tak mají šanci
být prvním pohořím v České republice
s dopravou turistů ekobusem.
D. Palátková

Příští rok ve stejnou dobu
Téměř patnáct tisíc osob a patnáct
set kol jsou závěrečné součty přepravených cykloturistů, návštěvníků, ale
i obyvatel Krkonoš, kteří využili letos
zavedené „Krkonošské turistické linky – Krkobusy“. Nový projekt Krkonoš
– svazku měst a obcí má za sebou
první zkušební sezónu. Všestranně
pochvalná hodnocení linky a spokojenost klientů předčilo očekávání organizátorů. V krátké době si „Krkobusy“,
které projíždí v jednom dni na trase
dlouhé 113 km celé pohoří Krkonoš
od západu na východ a zpět, s dalšími přípoji, získaly sympatie tuzemské
i zahraniční veřejnosti. V rámci Libereckého kraje je pravidelná linka již
zařazena do dopravní obslužnosti
Marketingová skupina Svazku Krkonoše se shodla na soustavné podpoře projektu, který bude i nadále patřit
mezi priority.
Na nedávném pracovním setkání dopravců, řidičů a zástupců Svazku Krkonoše na Benecku zazněla řada námětů
a připomínek, které reagují na doposud
získané zkušenosti. Velmi cenné jsou
i informace z rozsáhlé ankety, která byla
v průběhu letní sezóny mezi cestujícími.
RNDr. Mirka Chaloupská, hlavní koordinátorka projektu a zpracovatelka
statistických dat, uvádí: „Písemnou
formou jsme oslovili pět set respondentů. 97 % tázaných kladně hodnotí
zavedení Krkonošské turistické linky.
Z dotazníků, ale i osobních konzultací řidičů autobusů s výletníky máme
přesně zmapováno, co je třeba vylepšit, kterým směrem upřít pozornost například při propagaci. Naším hlavním
úkolem je připravit zvýšení frekvence
linek během července a srpna příštího roku na každodenní provoz. Máme
také zájem, aby víkendové spoje začaly jezdit už během května.
Dalším úkolem je provést ﬁnanční
a organizační analýzu rozšíření stávajících linek o návazné linky ve směrech: Harrachov – Kořenov – Vysoké
n/J – Jablonec n/J – Rokytnice n/J,
Žacléř – Trutnov – Svoboda n/Ú a Hostinné – Vrchlabí a hledat další ﬁnanční
zdroje k jejich realizaci.
Ze strany návštěvníků Krkonoš je
větší zájem o východní Krkonoše, kde
je vyhledávaným turistickým cílem
Sněžka. A protože západní část Krkonoš nemá nejvyšší horu Čech, měla
by se snažit přilákat návštěvníky do
svého regionu lepší formou reklamních a propagačních aktivit a tím zvýšit
zájem veřejnosti o sportovně kulturní
akce, které zde pořádají.“
–9–

Vzhledem k úspěchu Krkonošských
turistických linek zástupci dopravců
OSNADO a ČSAD Semily potvrdili
zájem o spolupráci se Svazkem Krkonoše na dalším pokračování a rozvoji
projektu „Krkobusů“ v roce 2005.

Cena pro ERGIS – horká
novinka
Ve dnech 6. – 7. 10. 2004 probíhá
v Karlových Varech mezinárodní ﬁlmový festival cestovního ruchu TOUR REGION FILM a TOURFILM 2004.
Firma Mediapool na poslední chvíli přihlásila do soutěže www stránku
www.krkonose-smo.cz, která získala
na TOUR REGION FILMu cenu poroty
(mimoto jsme přihlásili také CD KRKONOSE, které získalo III. cenu)!!!

Ze zámoří domů
Z kanadského Toronta a Montrealu se po půl roce vrátila do Čech
legendární postava krkonošského
Krakonoše. Společnost Hudsons‘ Bay
Company, někdejší první zálesáci Kanady a přední dodavatelé a obchodníci s kožešinami a zlatem, dnes majitelé
luxusních obchodních domů situovaných na hlavních třídách zmíněných
velkoměst, ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Kanadě a státní agenturou pro rozvoj cestovního ruchu
CzechTourism uspořádala prezentaci
České republiky a jejích turistických
regionů.
Z iniciativy Krkonoš – svazku měst
a obcí proto na dlouhodobou prezentaci odcestovala téměř metrová postava „ pohádkového pána hor“, kterou
v Česku zná téměř každé dítě. Za výkladními skříněmi obchodních domů
Hudsons´ Bay Company byl vystavený Krakonoš spolu s mapou vyznačující místo jeho původu a také povídání
o regionu. Velmi vhodně popularizoval
pro našince známé české hory.
Krakonoš ve speciálním přepravním
pouzdře docestoval z Kanady domů.
Uložen je v sídle Svazku měst a obcí
ve Vrchlabí a je připraven na další tuzemské i mezinárodní prezentace Krkonoš.

Prodej vlašských
loupaných ořechů
1 Kg = 130,- Kč
Zájemci hlaste se
na tel. 481 523 886
nebo na kuželně TJ Spartak.

Oslavy 125. výročí založení SDH Rokytnice nad Jizerou
První zářijová sobota byla ve znamení oslav
125. výročí založení dobrovolného hasičského
sboru a zároveň 140. výročí vzniku dobrovolné
požární ochrany v Čechách.
Oslavy byly zahájeny na školním hřišti slavnostním nástupem všech zúčastněných sborů
a projevy hlavních představitelů našeho sboru,
okresního sdružení hasičů a zástupce města.
V rámci zahájení byly předány medaile vydané
u příležitosti 140 let dobrovolné požární ochrany ČR zasloužilým členům sboru a významným
sponzorům. Současně byl předveden a vysvěcen nový prapor, který zhotovila ﬁrma Velebný
a fam. z Ústí nad Orlicí. Na graﬁckém zpracování se podílela ﬁrma SURA. Na jedné straně
praporu je vyobrazen sv. Florián – patron hasičů s motivem rokytnické radnice, Lysou horou
a Kotlem v pozadí a na druhé straně je historický hasičský znak doplněný znakem našeho
města. Tento prapor byl zakoupen z výdělků
námi pořádaných akcí.
Návštěvníci slavnostního dne mohli shlédnout
současnou a historickou hasičskou techniku.
Nejzajímavější byla historická parní stříkačka
hasičů z Roztok u Jilemnice.
V průběhu odpoledního programu byla předvedena činnost lezecké skupiny profesionálních
hasičů, záchranné akce Horské služby, vybavení pořádkové jednotky Policie ČR a ukázka zásahu při dopravní nehodě.
Nejmladší členové rokytnického sboru poprvé veřejně představili zrenovovanou původní
rokytnickou ruční stříkačku.
Naposledy na rokytnické půdě si bylo možno
prohlédnout PRAGU V3S, která bude po provedené opravě a v novém laku vystavena v hasičském muzeu v Chrastavě.
I soutěživí jedinci si toho dne přišli na své.
Podmínkou bylo utvořit 5-ti členná družstva
a zdolat všechny nástrahy hasičského pětiboje.
Zatímco děti plnily různé úkoly v dětském
koutku, kde byly pohádkovými postavami sladce odměňovány, rodiče se mohli skrýt před
sluncem a vychutnávat chládek pivního stanu.
Svým hudebním a tanečním vystoupením zakončily oﬁciální část programy mažoretky pod
vedením paní PaedDr. Evy Maloňové a Evy Votočkové.
Celý den byl zakončen taneční zábavou pod
širým nebem.
Na závěr bychom chtěli poděkovat p. řediteli
ZŠ M. Boudovi, který nám umožnil uspořádat
výročí na školním hřišti, pohádkovým postavám
z dětského domu, které se postaraly o nejmladší návštěvníky, ﬁrmě Janata – nápoje a všem
ostatním, kteří přispěli ke zdárnému průběhu
našich oslav. A i Tobě, Krakonoši, že jsi nám zajistil skvělé počasí a Vám, návštěvníkům, kteří
jste si ten den s námi skvěle užili.
Výbor SDH
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V týdnu od 13. – 17. 9. 2004 jsme se zúčastnili pobytu na
Rýchorské boudě pořádané Klubem ekologické výchovy.
Během pobytu v krásném prostředí si děti vyzkoušely
drátkování, výrobu ručního papíru a tkaní na kartónkovém
stávku. Při vycházkách do blízkého i vzdálenějšího okolí
se v doprovodu terénního pracovníka KRNAPu dozvěděly
spoustu informací o krkonošské krajině a její ochraně. Při
hrách s ekologickým zaměřením se děti poučily, ale i pobavily.
Domů jsme se vrátili plni dojmů. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám umožnili tento nezapomenutelný týden
prožít.
Ivana Gebrtová, Linda Šturmová, třídy 6. A a 7. A

My jsme žáci III. B a od naší třídní učitelky, paní Dostálové, jsme dostali za úkol vymyslet
pohádku. Takhle jsme si s tím poradili:
jsou jako poupátka.
a byl to pan Bufetník. Očko zavolal
Tričko
Bylo jedno bílé nové tričko.
Vzal si ho Jarda na tábor.
Jarda byl jeden kluk špindíra.
Tričko si nepřevlékal.
Pořád ho nosil a jednoho dne bylo tak
špinavé.
Tričko bylo smutné a říkalo si, že už
nikdy nebude čisté.
Myslelo si, že ho vyhodí.
Když se Jarda vrátil, hodila to tričko
maminka do pračky.
Tričko bylo šťastné, že je zase čisté.
Ondřej Čižinský
III. B

Kočička v botách
Kdo to je kočička v botách?
To je kočka, která nosí boty.
Nejsou to však ledajaké boty. Tahle
kočička roznáší poštu ve velkém městě. Tu poštu má strašně rychle rozdanou, protože používá ty sedmimílové
boty. Jednou kočička povídá: „Mohla
bych rozdávat lidem více pošty?“ Tak
jí přidali více práce. Kočička chtěla nosit pošty víc a víc, až jí nosila celému
velkému městu. Lidé kočičku měli velmi rádi a každý den ji vyhlíželi z okna.
Někdy také dostala hrnek mléka a byla moc spokojená.
Osnova
1. Co je to za boty
2. Kočička nosí poštu
3. Kočička chce více pošty
Anežka Slivková
III. B

Kočičí rodinka
Naše kočka
má krásná očka
a čtyři koťátka,

Koťata si skotačí,
u mámy jsou v bezpečí.
Jejich máma je má ráda
a my máme kamaráda.

Pavla Zuzánková
III. B

Spravedlivý Honza
Byl žil jeden spravedlivý Honza, kterému zemřeli rodiče, a tak si řekl, že
půjde do světa. Šel a šel, až došel
k nějakému zámku. Tam se zeptal jednoho pána, co se tam děje, protože
tam vlály černé prapory. Ten pán řekl,
že tam mají hrozně smutnou princeznu. Honza ihned požádal, jestli ji může
vidět, a pán mu odpověděl, že jo. To
se Honza divil, když princeznu uviděl.
Zeptal se krále, jestli se ji může pokusit vyléčit, a král odpověděl, že ano.
A tak to šel Honza zkusit. Princezna
tam už čekala. Honza k ní přišel, ale
než k ní přistoupil, tak zakopl o schod
a naplácnul se. Princezna se začala
smát, načeš Honza taky. A smáli se
dlouho. Pak král řekl, že bude svatba
a že dostane truhlu zlata. Ale Honza
řekl, že princezna je jenom jedna, takže odměnu chce taky jenom jednu –
princeznu. A tak byla svatba. A Honza
pořád byl spravedlivým člověkem.
Tereza Kynčlová
III. B

Vražda v podkroví
Byla půlnoc a všude hrozná tma. Náš
hrdina detektiv Očko se procházel ve
městě a nudil se, protože se už měsíc
žádný zloduch neukázal. Najednou
uslyší křik! Vycházel z domku paní Elis
Černé, která pracovala v jeho kanceláři. Vyjde po schodech a před ním běží
zloděj. Chytne ho, strhne mu masku
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kolegy policajty a ti pana Bufetního zavřeli do vězení. Očko šel do podkroví
a tam bylo tělo paní Černé.
Daniela Zajícová
III. B

Pohádka
Bylo jednou jedno koště. To koště bylo
veselé a rádo pomáhalo lidem. Tu zametlo chodník, jindy zase zápraží. Při
práci se usmívalo a vesele si zpívalo.
Kolemjdoucí byli uchváceni tím, jak
koště při zametání překrásně tancovalo. Když bylo koště prací unavené,
rozhodlo se, že se proletí. Vzneslo
se a dostalo chuť závodit s ptáky,
kdo dřív vyletí na kopeček. Závodilo
s vrabcem, sýkorkou, datlem a dalšími ptáky. Nade všemi zvítězilo. Koště
už nebylo veselé, ale stalo se z něho
pyšné a nafoukané koště. Všem se vysmívalo, že je nejrychlejší.
Jednou kolem letělo tryskové letadlo.
Koště si myslelo, že je to velký neznámý pták. Začalo s ním závodit. Letělo,
jak nejrychleji dovedlo, přesto se letadlo vzdalovalo. S ostudou se vrátilo na
zem. Od té doby už nebylo nafoukané
a pyšné a s každým se kamarádilo.
Vojtěch Sajdl
III. B

Opička
Byla jednou jedna smutná opička.
Ta byla tak malá. A protože byla tak
malá, tak si s ní nechtěli hrát, až jednou z kapradí vyskočil lev. A ta malá
opička ho vylekala. A tak si spolu hráli.
David Srp
III. B

Třetí rokytnický SYMPOZION 2004
V letních dnech v termínu 20. – 22. srpna pořádal Dům
dětí a mládeže v Rokytnici nad Jizerou spolu s keramickou
dílnou PaedDr. Evy Pohořalé setkání výtvarníků a přátel výtvarného umění.
Do domu dětí a mládeže se sjelo přes 90 účastníků z celé
České republiky. Výtvarníci, lektoři i ti, kteří se chtěli něco nového přiučit. Všichni přijeli, aby se přiučili něco nového, aby obohatili svými zkušenostmi jeden druhého. Lektoři a přednášející
byli výtvarníci z Liberce, Českého Krumlova, Žacléře, Berouna
a z Prahy. Jednu ze 3 kvalitních přednášek měla paní Irena
Hirai, naše přední keramička, která žila 10 let v Japonsku.
Výtvarná činnost i přednášky probíhaly ve všech prostorách
DDM i v přírodním prostředí kolem budovy. V pracovnách se
batikovalo, modelovalo z keramické hlíny i pletly krásné výrobky z pedigu. Celé setkání vyvrcholilo sobotním večerním
výpalem v netradičních pecích. Pece stavěli odborníci ti nejpovolanější. Akademický sochař Karel Dvořák, vyučující na
Výtvarné škole Anežky České v Českém Krumlově, předvedl
výpal v peci RA-KÚ, které jsou jen asi 3 v republice, Juryška
Kašperová, výtvarnice Výtvarné školy v Nepomuku, stavěla
„koksový milíř“, pan Hirai z Japonska a Michal Pohořalý sta-

věli 2 pece „papírové“. Výpaly byly za krásné noci nesmírně
efektní. V sobotu zároveň probíhaly malé prodejní trhy výrobků
těchto lektorů a výstava jejich prací v galerii „Pod střechou“.
V neděli odpoledne po vyndání keramiky z pecí, po dokončení textilních výrobků i těch z proutí, se všichni, ač neradi, rozjeli do svých domovů s přáním setkat se na čtvrtém
ročníku Sympozionu příští léto. My organizátoři jsme rádi,
že se u nás všem líbilo, čímž víme, že se nám naše náročná
práce zdařila.
Na závěr musím poděkovat sponzorům, protože bez nich
by se toto setkání nedalo uskutečnit. Nejvíce nám pomohl ředitel textilní továrny RTK pan L. Votoček a stavebniny
pana M. Štěpánka. Děkujeme ale také ﬁrmě SURA, ﬁrmě
SKI-SPORT Nechanický – Svatý, panu Stoberovi, textilní
továrně Rotextile, panu ing. Votočkovi a TJ Spartak.
Výstava uměleckých prací výtvarníků z oboru keramiky,
textilu a krásných výrobků z proutí je otevřena v pracovní
dny až do 8. října. Uvidíte v ní průřez tvorby špičkových
výtvarníků těchto oborů.
pedagogičtí pracovníci Domu dětí a mládeže
v Rokytnici nad Jizerou
a PaedDr. Eva Pohořalá za keramickou dílnu

Nabídka zájmových kroužků a kurzů pro mládež, dospělé a rodiče s dětmi
Zájmový kroužek
Angličtina pro mírně pokročilé

studenti/dospělí

Vedoucí
Mgr. Hana Hájková

Kdy
středa 17.30 hodin

Pololetní zápisné
280,- Kč/dosp. (dle počtu zájemců)

Němčina pro začátečníky

studenti/dospělí

Marie Šolcová

úterý 16.00 hodin

280,- Kč/dosp. (dle počtu zájemců)

Němčina pro pokročilé

studenti/dospělí

Marie Šolcová

úterý 17.30 hodin

280,- Kč/dosp. (dle počtu zájemců)

Keramický klub (volná tvorba)

studenti/dospělí

Mařasová

čtvrtek 20.00 hodin

20,-/30,- Kč/hod

Keramický klub (volná tvorba)

děti + rodiče

Mgr. B. Nechanická

středa 16.00 hodin

20,-/30,- Kč/hod

Keramika a proutí

studenti/dospělí

Mařasová

pátek 15.30 hodin

330,- Kč

-

cena zahrnuje výuku a keramický materiál proutí se hradí dle spotřeby na místě.

Keramika a proutí pro pokročilé mládež / dospělí Mařasová

pátek 17.00 hodin

330,- Kč

– cena zahrnuje výuku a keramický materiál proutí se hradí dle spotřeby na místě.
Keramický klub

studenti

Mařasová

pátek 18.00 hodin

20,-Kč/hod

Kurz základů PRVNÍ POMOCI

studenti/dospělí

Ing. Ivana Gebrtová

pondělí 17.00 hodin 120,- Kč/kurz 10 lekcí

Přihlásit se na nabízené kroužky a kurzy mohou zájemci přímo v domě dětí a mládeže Pod střechou. Veškeré dotazy budou zodpovězeny na tel. 481 522 189. K dispozici je široká nabídka zájmových kroužků a kurzů pro děti, informace o nich
lze získat buď v Domě dětí a mládeže nebo v základní škole na náměstí u Mgr. Hany Hájkové.
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Kulturní dům
Rokytnice nad Jizerou
Zveme srdečně všechny občany
Rokytnice nad Jizerou na lechtivou
komedii „Věno slečny Laury“ autora
C. Magniera, kterou sehraje Divadelní
spolek Tyl z Říčan u Prahy.
Vše se odehraje v Kulturním domě
Rokytnice nad Jizerou v sobotu 23.10.
2004 od 19.30 hodin.
Předprodej vstupenek v drogérii
v bývalém závodě Eprona nad Dolním
náměstím. Možnost zakoupení vstupenek i na místě.
Srdečně zveme všechny milovníky
amatérského divadla.

Vánoční trhy
• Vánoční jarmark v Jilemnici na
Masarykově náměstí – v sobotu
11.12.2004
• Vánoční trhy v Rokytnici nad Jizerou, se budou konat na Dolním
náměstí ve spolupráci Zvláštní školy
Rokytnice nad Jizerou, Města Rokytnice nad Jizerou a Sboru dobrovolných hasičů. Zajištěno občerstvení,
stánkový prodej vánočního zboží
a doprovodný kulturní program.
Termín konání: neděle 12.12.2004
od 13.00 hodin na Dolním náměstí

Tip na výlet:

10. listopadu 2004
Trio Bel Canto – koncert barokní
a klasické hudby –
velký sál KS
od 19.30 hod.

MUZEUM KRKONOŠSKÝCH
ŘEMESEL v Poniklé
Soukromé muzeum manželů Pičmanových se nachází v horní části
obce nedaleko kostela a základní
školy vedle hřbitova. První expozice
hospodářských strojů a zobrazení dřívějšího života v Podkrkonoší byla otevřena 12.12.1999 v původní roubené
stodole. Nová část v přístavbě zahájila
provoz dne 25.7.2004. Naleznete zde
několik dalších řemesel, spolkovou
činnost a slavné osobnosti a rodáky
z Poniklé. Na své si přijdou i milovníci ručních prací, jsou zde vystaveny
různé techniky zdobení textilu. Odpočnout si můžete v příjemné světničce
u „dobrýho kafe”.
Pro skupiny je možno zajistit předvádění řemesel. Výlet můžete spojit s exkurzí do vedlejšího závodu
Rautis – výroba vánočních ozdob
– tel: 481 585 368, 737 584 529.
Návštěvu si předem dohodněte s paní Pičmanovou, tel: 481 585 262, 732
326 198, email: pens.ponikla@volny.cz.
Vstupné: děti 10,- Kč, dospělí 20,Kč, možnost výkladu v německém jazyce 30,- Kč.

18. listopadu 2004
Módní přehlídka s taneční skupinou
Paul Dance

Kadeřnictví

13.11.2004 sehraje divadelní spolek z Jilemnice hru Lucerna od Aloise Jiráska.
Sledujte na plakátovacích plochách
i další program, na konci měsíce prosince je přislíbeno divadelní představení spolku z Josefova Dolu.
Připravujeme Vánoční koncert v rokytnickém kostele sv. Michala – přesný
termín bude zveřejněn na plakátech.

Informační centrum
Jilemnice
6. listopadu 2004
Kterak se mlynáři se strašidýlky potýkali – veselá pohádka, velký sál KS
od 14.30 hod.
7. listopadu 2004
Koncert Lenky Filipové s kapelou
– velký sál KS od 19.30 hod.

25. listopadu 2004
KOSA – komedie Divadla Bolka Polívky a Divadelního spolku Frída
– velký sál KS od 19.30 hod.
29. listopadu 2004
Koncert Pavla Nováka – od 19.30
hod.

Hartychová Zuzana

Sportohotel Bohemia (Nároďák)

• stříhání pánů, dětí,
• pro ženy barvení, tónování,
• melírování moderními
odstíny,
• trvalá a vodová ondulace
Provozní doba
dle objednávek.

5. prosince 2004
Adventní koncert – velký sál KS od
18.00 hod

Objednávky na
tel. 732 811 974

18. prosince 2004
Slavnostní vánoční koncert Evy Urbanové – velký sál KS od 19.00 hod.
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Městské KINO
Jablonec nad Jizerou
ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC 2004

sobota 23.10. v 19.45 h., neděle 24.10. v 17.15 h.

ŽIVOT S HELENOU
Americká rodinná komedie (120 min.). Co nejvíc potřebujeme, nemusí být vždycky to, co máme. V hlavní
roli Kate Hudson. Vstupné 55,- Kč, přístupný.

středa 27.10. v 19.45 h.

ROSEMARY MÁ DĚŤÁTKO
Americký horor (137 min.). Sugestivní a děsivý snímek režiséra Romana Polanského. Vstupné 55,- Kč,
přístupný (15).

sobota 30.10. v 19.45 h., neděle 31.10. v 17.15 h.

JÁ, ROBOT
Širokoúhlý americký sci-ﬁ thriller (110 min.). On jediný
to tušil … Vstupné 60,- Kč, přístupný (12).

středa 3.11. v 19.45 h.

KRAJINA STŘELCŮ
Americký širokoúhlý western (139 min.). Čtyři přátelé
bojují proti tyranskému šerifovi. Ve jménu zachování
svobody, cti a spravedlnosti. Komerčně úspěšný návrat Kevina Costnera do hollywoodské extraligy.Vstupné 60,- Kč, přístupný (12).

sobota 6.11. v 19.45 h., neděle 7.11. v 17.15 h.

CATWOMAN – kočičí žena
Americký širokoúhlý sci-ﬁ ﬁlm (110 min.). Jedna
z nejslavnějších komiksových postav ožívá na plátně,
aby pomstila smrt svého otce … Vstupné 60,- Kč,
přístupný (12).

středa 10.11. v 19.45 h.

RIDDICK: kronika temna
Širokoúhlé americké akční sci-ﬁ (114 min.). Ani
všechna síla vesmíru osud nezmění. Vstupné 55,- Kč,
přístupný (12).

sobota 13.11. v 19.45 h., neděle 14.11. v 17.15 h.

PÁNSKÁ JÍZDA
Nová česká situační komedie (75 min.). Správný chlapi si poraděj sami… Vstupné 55,- Kč, přístupný.

středa 17.11. v 19.45 h.

MŮJ SOUSED ZABIJÁK 2
Americká komedie (99 min.). V pokračování populární krimi-komedie si bývalý nájemný zabiják, Jimmy
„Tulipán“ Tudeski (Bruce Willis) užívá poklidného života v Mexiku. Ale … Vstupné 60,- Kč, přístupný (12).

sobota 20.11. v 19.45 h., neděle 21.11. v 17.15 h.

STEPFORDSKÉ PANIČKY
Americká hororová komedie (94 min.). Manželky ve
Stepfordu mají tajemství… V hlavních rolích Nicole
Kidmanová a Matthew Broderick. Vstupné 55,- Kč.

středa 24.11. v 19.45 h.

CARMEN: DIVOKÁ VÁŠEŇ
Vášnivé milostné drama Šp./VB/It. (120 min.). Divoká
vášeň, láska, žárlivost a zrada. V příběhu z ohnivého
Španělska. Vstupné 60,- Kč, přístupný (15).

sobota 27.11. v 18.00 h.!, neděle 28.11. v 17.15 h.

SHREK 2
Animovaná americká pohádková komedie v českém znění (93 min.). Navazuje na veleúspěšnou první část. Bylo,
ale možná nebylo… Vstupné 55,- Kč, přístupný.

středa 1.12. v 19.45 h.

KAMEŇÁK 2
Pokračování úspěšné české komedie režiséra Zdeňka
Trošky (100 min.) vás zaručeně nezklame. Vstupné
55,- Kč, přístupný (12).

sobota 4.12. v 19.45 h., neděle 5.12. v 17.15 h.

KRÁČEJÍCÍ SKÁLA
Americký širkokoúhlý akční thriller (87 min.). Město
plné zločinců a drog může vyčistit jen kráčející „Skála“.
Vstupné 55,- Kč, přístupný (12).

středa 8.12. v 19.45 h.

DUŠE JAKO KAVIÁR
Česká širokoúhlá hořká komedie (99 min.). Hvězdně
obsazená komedie plná peripetií, nadsázky a humoru o
životních kotrmelcích třech sourozenců. Vstupné 55,Kč, přístupný (12).

sobota 11.12. v 19.45 h., neděle 12.12. v 17.15 h.

VESNICE
Americký mystický thriller (108 min.). Dny klidu jsou
pryč… V hlavních rolích Joaquin Phoenix, Adrien Brody, William Hurt a Sigourney Weaver. Vstupné 60,- Kč,
přístupný (12).

středa 15.12. v 19.45 h.

ZRŮDA
Kriminální ﬁlm SRN/USA (110 min.). Skutečný příběh
masové vražedkyně. Vstupné 60,- Kč, přístupný (15).

sobota 18.12. v 19.45 h., neděle 19.12. v 17.15 h.

HOLKY TO CHTĚJ TAKY 2
Studentská komedie SRN (88 min.) v českém znění.
Prachy nebo láska? Podruhé je to lepší než poprvé.
Vstupné 60,- Kč, přístupný (12).

středa 22.12. v 19.45 h.

ZLODĚJI PAMĚTI
Americký sci-ﬁ thriller (91 min.). Co kdyby se všechno, co jste kdy zažili a všechno, co jste kdy znali, nikdy
nestalo? Vstupné 60,- Kč, přístupný (12).

sobota 25.12. v 19.45 h., neděle 26.12. v 17.15 h.

HOREM PÁDEM
Širokoúhlá česká „smutná“ komedie (108 min.). Komedie, která vás rozpláče. Drama, které vás rozesměje. Vstupné 60,- Kč, přístupný (15).

středa 29.12. v 19.45 h.

SEXBOMBA OD VEDLE
Americká komedie (110 min.). Matthew ji nikdy neviděl
se udělat, ale všichni ostatní ano… Vstupné 55,- Kč,
přístupný (12).

sobota 1.1. v 18.00 h.!, neděle 2.1. v 17.15 h.

GARFIELD VE FILMU
Americká rodinná komedie v českém znění (81 min.).
Nejlínější kočka na světě má konečně důvod vstát ze
svého křesla. Vstupné 55,- Kč, přístupný.

středa 5.1. v 19.45 h.

FAHRENHEIT 9/11
Dokumentární snímek amerického režiséra a spisovatele Michaela Moora (123 min.). Nejkontroverznější
ﬁlm roku 2004. Otevřená, zesměšňující a jedovatá obžaloba amerického prezidenta Bushe. Vstupné 60,- Kč,
přístupný (12).

sobota 8.1. v 19.45 h., neděle 9.1. v 17.15 h.

ANAKONDA:
HONBA ZA KRVAVOU ORCHIDEJÍ
Dobrodružný thriller USA (97 min.). V džunglích Bornea se skrývá smrt. Vstupné 60,- Kč, přístupný.

středa 12.1. v 19.45 h.

BOURNŮV MÝTUS
Širokoúhlý špionážní thriller USA/SRN (109 min.). Měli
ho nechat na pokoji… Vstupné 55,- Kč, přístupný
(12).

Památka zesnulých
S mírně nostalgickým příchodem
podzimu se k nám pravidelně vrací
kouzlo starého pohanského (keltského svátku), zvaného Samain. V našem kalendáři je Samain, neboli velký
pohanský svátek mrtvých, přiřazen
k 31. říjnu až 1. listopadu. Pro keltské
národy začínala Samainem temná polovina roku. Dnes tak populární svátek Helloween má taktéž spojitost se
starým keltským Samainem, konkrétně s tzv. ohňovým rituálem. Poslední
říjnový večer keltští Druidové zapálili daleko viditelné hranice, které se
udržovaly po celou noc a podle staré
tradice právě v této chvíli mohli mrtví
vstávat ze svých hrobů a „tančit“ se
živými.
Kdysi prý Druidové znali tajemství,
jak o poslední říjnové noci vyvolat
duši zemřelého a položit jí tři důležité
otázky.
Svátky mrtvých symbolizovaly princip smrti. Ne nadarmo svátky mrtvých
převzali od pohanů i křesťané a věnovali mu druhý listopad, jemuž říkáme
Dušičky neboli Svátek všech svatých.
Návaznost je tu více než zřejmá. Smrt
v pohanských slavnostech ale není
chápána jako deﬁnitivní konec, nýbrž
jako chvíle velké změny. Filozoﬁe Samainu říká, že každý život je vykoupen
smrtí a každá smrt poslouží vzniku nového života. Z hlediska přírodních cyklů se vše živé připravuje na to, že bude
muset přežít období, které je nakloněno spíše smrti, než životu. Teprve po
uplynutí zimy se karta opět obrátí ve
prospěch života.
Dnes se už nedá mluvit o slavnostech v pravém slova smyslu, spíše
jde o zvyk navštěvovat hřbitovy, kde
na pronajatém kousku, katastrálním
úřadem schváleného pozemku, lidé
zapalují svíčky pro své zesnulé a věnují jim tichou vzpomínku. Málokoho
u toho přistihnete, že hluboce medituje o smrti jako o jádru alchymie, podle
níž musí člověk zemřít, aby se opět
mohl narodit. Není tím ovšem myšlena
fyzická smrt, rozumí se tím postupné
zbavení se starých myšlenek, špatných návyků a nemocí, prostě všeho,
co člověku brání najít ztracenou harmonii a sílu uvnitř svého těla.
Lidé v dobách minulých byli s přírodou spjati mnohem více než dnes.
Každou přírodní změnu vnímali jako
bránu do tajemné dimenze života,
zdraví a spokojenosti. Uvědomovali
si, že jsou nedílnou součástí přírody,
a snažili se žít v harmonii s jejími zákony. Samain je jeden z nejvýznamnějších přírodních svátků v pohanské
kultuře. Byl vnímán jako vyšší síla
dávající příležitost k přeměně. Občas
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jsme všichni jako chodící mrtvoly,
naše myšlenky tápají v negativních
temnotách a Samain je tím pravým časem k duchovní očistě, časem rekapitulace, kontemplace.
Po vlastní kontemplaci v duchu
křesťanské tradice na Svátek všech
svatých (2.listopadu – Dušičky) je
příhodná doba vyslat vzpomínky ke
svým drahým zesnulým a učinit v tento den alespoň jeden dobrý skutek ve
prospěch svých bližních. Prospěje se
tak duším v očistci, jimž případné tresty budou zmírněny.
Přeji Vám duchovně prožitý Samain
(Svátek mrtvých) i Dušičky (Svátek
všech svatých), schopnost unést skutečnost smrti a mnoho pochopení se
živými…
Sylvie Dostalíková

Vzpomínka na tábor
v Mařenicích
Živá vzpomínka
Když na dětství si vzpomínám,
na čas prázdnin a léta,
já před očima obraz mám –
tábor, nad kterým sova létá.
Tam já jsem prvně zjistila,
co kytek má jen louka,
a v potoce jsem se myla
a vím, kam vítr fouká.
Co písniček já slyšela
o pravdě, lásce, světu,
a na hlídce přemýšlela,
jak zahlédnout kometu.
Co stromů v lese roste jen
a kde Velký vůz najít,
jak Slunce vítat každý den
a dobrodružství zažít.
Jak rozdělávat oheň mám,
když z mraků déšť se snáší,
a country tanců co jen znám
a vím, jak zajíc peláší.
Přátelství, že se cení víc
než peníze, auta, vily,
jak ráda se vracím do Mařenic,
nádherné vzpomínky mi zbyly.
Vám všem, co byli jste tam,
díky říkám za lásku, úsměv,
dobré slovo a před Mírou
svůj klobouk smekám,
ten dává nám do života mnoho.
Soňa V.
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Čtení z kroniky (III. díl)
Paní Anna Křinecká měla 2 syny.
Syn Albrecht si dal v Rokytnici postaviti dům. Neměl také žádného mužského potomka a odkázal panství
v r. 1642 stejným dílem své manželce
Kateřině, rozené Miřkovské z Tropčič,
a svým třem dcerám. Dcera Anna, která byla známa svojí krásou, provdala
se za Rudolfa ze Štenberka a Barbora
za svobodného pána Viléma Haranta
z Polžic a Bezdružic.
V r. 1624 prodaly majitelky panství Albrechtovi Václavovi Eusebiovi
z Valdštejna. V r. 1637 přešlo jilemnické panství zpět na Jana Viléma
Haranta, manžela Barbory Křinecké
z Ronova. Tento byl nejstarším synem
Krištofa Haranta, který byl popraven
na Staroměstském náměstí.

Boží muka, kříže
Tyto drobné stavby bývají ve tvaru
sloupu, pilíře apod., někdy se stříškou, s výklenkem na obraz, reliéf nebo
sošku, na vrcholu opatřené křížkem.
Umístěny jsou většinou na rozcestích
a veřejných prostranstvích uvnitř obce,
nebo stojí ve volné krajině. Původ
těchto staveb byl spojován se slovanskou liturgií a s tzv. cyrilometodějskými
kříži, s pravěkými pohřebišťi a jinými
uměle vykonstruovanými hypotézami.
K rozšíření došlo z řady důvodů – na
památku šťastných i nešťastných událostí, jako projev díků za odvrácení neštěstí, epidemií, za uzdravení, k uctění
památky mrtvých, k usmíření sporů
mezi sousedy a vrchností, k vymezení
hranice pozemků, jako pokuta za spáchaný přečin. Významnou úlohu měly
tyto stavby jako orientační ukazatel
na rozcestích. Stavěny byly ze dřeva,
z kamene nebo cihel.

Také třicetiletou válkou zdejší kraj
velmi utrpěl. V r. 1646 byla švédským
generálem Banérem většina obcí
zpustošena. Pak se vystřídalo ještě několik majitelů jilemnického panství, až
v r. 1706 přešlo v držení Aloise Tomáše Raimunda hraběte Harracha. Tento
měl v úmyslu zvelebiti ve svém panství zemědělství. Dále povolil v r. 1714
sklářskému mistrovi Eliáši Müllerovi
stavbu sklářské huti a její provoz za
určitou daň. Současně se stavbou
sklářské huti byla založena obec Nový
Svět a Harrachov.
Mezi zdejším panstvím a panstvím
na Kynastě vznikl veliký spor o území,
dokonce i o některá sídliště. Docházelo ku krvavým srážkám mezi lesníky
a poddanými obou panství. V srpnu
1701 byl v Rokytnici podepsán smír.
Hrabě Harrach odstoupil hraběti

Schafgotschovi pozemek a lesy ve
výměře asi 4.600 ha. Byl to ponejvíce prales, velmi výnosný. Na každé
mapě Čech tvoří tato odstoupená část
hluboký trojúhelníkový klín do našeho
území. Jako odškodné obdržel hrabě
Harrach „čertovu louku“ ve výměře
500 ha, pokrytou kamením.
Jak již bylo řečeno, prvními obyvateli z 13.století ve zdejší krajině byli přistěhovalí němečtí horníci. První takové
sídliště bylo v rokytnickém údolí, podél
františkovského hřebene na dnešním
místě Rokytna. Tomu nasvědčují staré šachty a štoly, z nichž jedna nesla
letopočet 1401. Byly nalezeny též lidské kostry, nářadí, zuhelnatělé trámoví
a zbytky ohniště.
– MŠ –

I u nás v Rokytnici nad Jizerou se
nachází mnoho těchto staveb. Jsou
však většinou poničené a v celkově
špatném stavu. Když jdete okolo těchto památek, často si ani neuvědomíte,
že míjíte památku lidové architektury.
Člověk si tak ani nevšimne, kolik těchto drobných staveb v našem městě
máme. Pokud se ale začnete na tyto
drobné stavby zaměřovat a uvědomovat si jejich přítomnost, zjistíte, že
se jich v Rokytnici nachází přibližně
okolo dvanácti. Některé z nich, jako
třeba v Horní Rokytnici nad restaurací „U Mojmíra“, jsou dokonce zapsány na seznamu kulturních památek.
Mnohé z nich přežívají už jenom díky
lidem, kteří v blízkosti těchto stavbiček
bydlí, starají se o ně a udržují je. Příkladem je například pan Šanko s p. Herberem, kteří v letošním roce opravili
křížek na Letní straně. Všem, kteří se
takto dobrovolně a zdarma o tyto památky starají, patří velký dík a uznání.

Oproti tomu však bylo mnoho těchto
staveb v minulosti zničeno a některé
zanikly úplně.
Jelikož by se o údržbu a péči mělo
postarat především město, začala se
letos postupně zpracovávat evidence
těchto staveb a u několika z nich byl
již jejich stav konzultován s památkáři
a restaurátory. Do budoucna bychom
chtěli tyto drobné památky naší lidové
architektury postupně opravit, zatraktivnit a zpřístupnit je tak i pro turisty,
kteří naše město navštěvují. Mohou se
tak stát pěkným a zajímavým prvkem
zdejších turistických tras a významně
obohatit naši horskou krajinu, které
jsou již vlastně součástí.
Protože u mnoha těchto staveb není
vzhledem k jejich stavu patrný původní stav, prosíme ty z Vás, kteří mají
jakékoliv údaje nebo staré fotograﬁe
dokládající jejich původní vzhled, aby
je poskytli městu pro jeho zdokumentování.
Ing. Petr Matyáš
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Městská knihovna informuje
Nové knihy na září a říjen
Česká próza:
Sommerová – O čem ženy nesní
Doušová – Vidlačka z Chytrova
Křížová – …. a ještě kafíčko
Hoznauer – Cesta do hlubin kantorovy
duše
Sidonová – Jsem Kateřina
Plzák – Pozor, padání skal
Brdečková – Učitel dějepisu
Hejkalová – Vždycky jedna noc
Filip – Sousedé a ti ostatní
Brůhová – Muž v růžové vaně (detektivka)
Boučková – Jen si tak trochu schnít
(fejetony)

Životní jubilea slaví v měsících září a říjnu tito naši spoluobčané včetně občanů
odjinud v místním domově důchodců:
81 let
83 let
84 let
85 let
86 let

Ryplová Zdenka
Hejralová Vlasta
Doubková Růžena
Pitrmanová Božena
Jindřišek Antonín
Schmidová Zdeňka
Bouzková Herta
Ležáková Marta

89 let
90 let
92 let
93 let
94 let
96 let

Zemanová Jiřina
Kaprasová Věra
Nejdlová Zdeňka
Kašťáková Františka
Pacholík František
Hančová Emma
Schoberová Ida
Kvapilová Marie
Blažek Miloslav

Historické, autobiograﬁcké romány:
Lawhead – Patrick, syn Irska
Mason – Ladič pian
Grisham – Malovaný dům
Sarrazinová – Astragal
Okudžava – Zrušené divadlo
Armstrong – Návrat do života
Společenské romány a romány
pro ženy:
McCourt – Andělin popel
De Blasi – Tisíc dnů v Benátkách
Nabokov – Lolita
Zeh – Orli a andělé
Steelová – Přístav bezpečí
Plaidy – Dáma v Toweru
Greene – Francouzský sen
Mapson – Bystřina zlomených srdcí
Eden – Most strachu
Woodová – Dokonalá harmonie. Duhový had
Válečné, špionážní, detektivní romány:
Ludlum – Jansonův rozsudek
Sheldon – Mistrovská hra. Nebezpečí
pravdy. Hněv andělů
Reilly – Polární stanice
McBain – Prachy
Christie – Tajemný podvodník
Deaver – Lekce smrti
Berenson – Smrt chovatele psů
Naučná literatura a literatura faktu:
Kozák – Spiritismus
Křivohlavý – Pozitivní psychologie
Česal – Magická řemesla
Kovaříková – Herecké romance
Suchý – Rudolf Cortéz: milovaný i zatracovaný
Lancaster – Oblíbené stromy, keře
a popínavé rostliny
Karger – Péče o dítě do 3 let
Multimediální slovník
Hubáček – Bitva u Matapanu
Howarth – Den D očima přímých
účastníků

Zlatou svatbu – 50 let společného života – oslavili:
• v měsíci srpnu manželé Květa a Oldřich JUMROVI z Horní Rokytnice
• v měsíci září manželé Anna a Jaroslav HOLUBCOVI z Františkova.

Srdečně blahopřejeme!
Touto cestou bych chtěla všem, kteří projevili soustrast se ztrátou mé dcery
Růženy Musilové, poděkovat a věnovat jí tichou vzpomínku.
Růžena Doubková, Dolní Rokytnice 43
Nové knížky v dětském oddělení:
Štíplová – Byla jednou koťata
Faltová – Kocour Vavřinec na vodě i ve
vzduchu
Friedrich – Čtyři a půl kamaráda a podezřelý ředitel
Kubeš – Kvik pluje na jih
Blytonová – Dobrodružství na útesech
Blacker – E-mail ze záhrobí
Honaker – Paličák a hraběnčin duch
Lanczová – Znamení blíženců
Míková – Na křídlech touhy
Naučná literatura:
Co se děje v noci (encyklopedie)
Praha známá i neznámá
Optické iluze
Peníze a euro krok za krokem
Harley-Davidson (encyklopedie)
Svět, v němž žijeme – Asie.
Amerika. Austrálie, Oceánie, Afrika.
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V osmisměrce je 22 názvů, které lze
najít na mapě Krkonoš. Po jejich vyškrtání zůstane 27 písmen, je to otázka,
na kterou nám pošlete svoji odpověď.
Výhercem osmisměrky z minulého
čísla se stal Adam Vondra, Horní
Rokytnice 101. Blahopřejeme.
Tajenka z minulého čísla:
Outkovka rumělková

RECEPTY
Houbová čalamáda s paprikami
• 1kg cibule
• 1 kg paprik
• 2 kg nakrájených hub
• Nakrájet vše, vařit 3 min. ve slané
vodě, zalít nálevem jako na okurky,
jen trochu kyselejším (nálev: 5 hrníčků vody, 1 ¼ hrníčků octa, 2 novy,
1 lžička magi, 12 cukerinů)
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Americký dezert
• 2 hrnky polohr. mouky
• 1 lžička kakaa
• ½ lžičky mleté skořice
• 1 prášek do pečiva
• 1 vanilkový cukr
• ořechy, hrozinky – promíchat s moukou
• 1 hrnek cukr krupice
• 4 celá vejce
• Šleháme a přiléváme ½ hrnku oleje. Po ušlehání nalejeme do mísy
a přisypeme 4 hrnky jablek, nakrájených na malé kousky a na plechu
do jamek nakapeme asi 1 dcl rumu.
Pečeme v mírně vyhřáté troubě.

Kdo poskytne
dlouhodobý pronájem
typu pokoj + sociální zařízení (1+1) v Rokytnici
nad Jizerou nebo okolí.
Tel. 777 819 571.
Hledám paní
na brigádu do prodejny
TEXTIL – KOŽENÉ ZBOŽÍ.
Tel.: 732 464 306
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VOLEJBAL
Rokytnické volejbalové dny
konané pod záštitou města
Rokytnice nad Jizerou
Pořadí nejlepších:
21.8.2004 Turnaj Rokytnicka – pro
amatérská družstva místních podniků
a organizací
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

České dráhy
CUTISIN
Papírnictví Morávek
B A K a.s.
Ovoce zelenina Brett
Alpin club B
Lyžařský klub
Horská služba
Alpin club A
Cukrárna u Mata a Pata
Restaurace Horalka
NOLA Vilémov
Sport Bazar
Penzion Anna

NEJ……
• Nejlépe vystupující družstvo
– Penzion Anna
• Nejlepší Fan club – Alpin club
• Nejlepší hráčka – Lucka Bartošová
• Nejobětavější zákrok – Tomáš Srp
• Nejlepší hráč na síti – Jirka Čermák
• Nejlepší clonící hráč – Lenka
Urbancová
• Nejstarší hráč – Pavel Fojt
• Nejlepší rozhodčí – Vláďa Janata
22.8.2004 Memoriál Zbyňka Neumanna – pro družstva mužů krajských
přeborů a soutěží
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kladno
Turnov
Semily
Harta
Vysoké n. J.
Rokytnice n. J. A
Rokytnice n. J. B
Příšovice

28.8.2004 Volejbalový turnaj žen
– pro družstva žen krajských přeborů
a soutěží
1.
2.
3.
4.

Rokytnice n. J.
Jilemnice
Tanvald
Poniklá

Pořadatel: TJ Spartak Rokytnice nad
Jizerou – volejbalový oddíl
Poděkování
dalším
sponzorům:
Rotextile, Café BONA, Papírnictví Morávek Jilemnice, EPRONA, stavební
společnost BAK a.s.

Výsledky utkání KP II. tř. muži
ročník 2004/2005
28.8.2004
Rokytnice – Loko Č. Lípa „B“
3:1 3:2
4.9.2004
Rokytnice – So Mn. Hradiště „B“ 3:1 1:3
11.9.2004
Rokytnice – Janov n. N.
0:3 3:1
18.9.2004
Nový Bor – Rokytnice
2:3 3:0
25.9.2004
Rokytnice – Vysoké n. J.
3:1 3:1
28.9.2004
Tesla Stráž „B“ – Rokytnice
3:1 3:2
2.10.2004
Rokytnice – Malá Skála
3:1 2:3
9.10. 2004
Turnov „B“ – Rokytnice
0:3 1:3
16.10.2004
Rokytnice – Varnsdorf
3:1 1:3
Průběžná tabulka soutěže
KP II. tř – MUŽI – 2004/2005
Stav po 9. kole – 16.10.2004
(po podzimní polovině soutěže)
1. Tesla Stráž n. N.
18 15 3 31 48:23
2. Sokol Malá Skála 18 13 5 27 45:29
3. TJ Sp. Rokytnice 18 11 7 24 40:32
4. TJ Vysoké n. J.
18 10 8 23 40:29
5. Sl. Varnsdorf
18 10 8 22 37:30
6. TJ Turnov „B“
18 10 8 20 35:28
7. Jiskra Nový Bor
18 8 10 18 33:40
8. So Janov n. N.
18 6 1213(2k) 28:43
9. So. M. Hradiště „B“ 18 5 13 12 24:46
10. Loko. Č. Lípa „B“
18 2 16 10 22:50

ŠACHY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rozlosování pro sezonu
2004/2005, divize
Nové Město pod Smrkem
Rokytnice „A“
Libštát
Bižuterie Jablonec n. N.
Nový Bor „B“
Autobrzdy Liberec „C“
Desko Liberec „C“
Desko Liberec „A“
Česká Lípa
Semily „A“
Tanvald
Desko Liberec„B“

Rozlosování pro sezonu
2004/2005, Regionální přebor družstev „Východ“
1. Turnov „B“
2. Semily – Barakuda
3. Rokytnice „B“
4. Víchová
5. Semily – Piraňa
6. Rovensko
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Rozpis soutěže KP I – ženy
23.10.04 Rokytnice – TJ Jablonex Jablonec
30.10.04 Rokytnice – Tesla Stráž n. N.
06.11.04 TJ Rumburk – Rokytnice
13.11.04 Rokytnice – TJ ŽBS Železný Brod
20.11.04 TJ Bižu Jablonec – Rokytnice
27.11.04 Rokytnice – Slovan Frýdlant v. Č.

FOTBAL
28.08.04
04.09.04
11.09.04
18.09.04
25.09.04
02.10.04
09.10.04
16.10.04
23.10.04
30.10.04
06.11.04

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Muži
Jivan Bělá – Rokytnice
Rokytnice – Roztoky
Tatobity – Rokytnice
Rokytnice – H. Branná B
Víchová – Rokytnice
Rokytnice – Nová Ves B
Bozkov – Rokytnice
Rokytnice – Mírová
Stružinec – Rokytnice
Rokytnice – Libštát
Vysoké – Rokytnice

Průběžné pořadí – muži
Spartak Rokytnice 10 29:9
Sokol Rovensko
10 27:13
SK Mírová
10 32:14
Sokol Stružinec
9 18:14
Jiskra Libštát
10 22:12
FC Víchová
10 15:14
SK Jivan Bělá
10 15:12
Sokol Bozkov
10 20:19
1. FC Tatobity
10 12:14
Sokol H. Branná B 10 17:27
Seba Poniklá
9 12:22
Sokol Nová Ves B
9 14:25
Jiskra Vysoké
9
8:31
Sokol Roztoky
10 14:29

Žáci – I: A třída žáků – východ
1. V. Hamry – Tanvald
27:9
2. Spartak Rokytnice
18:11
3. Desná
24:15
4. Železný Brod
9:16
5. Zásada
7:13
6. Lučany
10:17
7. Sedmihorky
11:14
8. Studenec
9:22

0:3
2:0
0:3
1:0
1:4
5:0
4:2
3:2

27
23
22
21
20
16
15
13
12
12
5
4
4
3

21
18
13
13
9
7
6
3

Minižáci – okresní přebor přípravka
1. Jiskra Libštát A
10 76:14 28
2. SK Studenec
11 36:11 24
3. SK Jilemnice A
10 39:12 23
4. Sokol Jablonec
11 46:25 22
5. Seba Poniklá
11 34:17 22
6. Jiskra Libštát B
11 28:29 16
7. Sokol H. Branná
11 33:43 15
8. Spartak Rokytnice 11 32: 22 12
9. FK Sedmihorky
11 26:26 12
10. SK Mírová
10 21:28 12
11. Jiskra Vysoké
10 11:33 8
12. TJ Košťálov
12 29:57 6
13. SK Jilemnice B
11
4: 98 0

VOCET CUP 2004

BĚH
Skuhrov nad Bělou – Velká Deštná
Delka: 13km
Převýšení: 750m
16. místo – Šír Václav
1:05:02, ztráta 0:08:38
Liberec – Ještěd
Délka: 8,8km
Převýšení: 690m
2. místo – Šír Václav (kategorie C)
45:49,5 ztráta 1:24,1
Memoriál Mirka Háka
30. místo – Šír Václav
25:39,6, ztráta 4:33,7
Český Šumburk
10. místo – Šír Václav
0:32:26

STOLNÍ TENIS
Ženy hrají divizi Libereckého kraje
Sestava: Zuzánková Monika
Erbanová Jana
Macháčková Jitka
Odehrané zápasy:
Česká Lípa – Rokytnice
Liberec – Rokytnice

7:3
2:8

Vyjížďka na kolech
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Černý Jan
1982
Junek Ondřej
1986
Junek Libor
1982
David Lukáš
1974
Martínek Michal
1982
Hartych Stanislav 1965
Procházka Jindřich 1974
Beran Jiří
1952
Svatý Vladimír
1950
Setunský Pavel
1977
Brůna Zdeněk
1975
Pirk Tomáš
1973
Votoček Vladimír 1958
Šír Václav
1978
Kobr Jiří
1962
Drábek Michal
1977
Jonová Marie
1966
Holec Petr
1964
Breuer Michal
1983
Popelka Zdeněk 1961
Votoček Ivoš
1979
Otcházel Tomáš 1983
Ditz Milan
1968
Vodseďálek Mirek 1960
Škoda Petr
1971
Hančová Klára
1981
Havlíček Petr
1962
Prchal Aleš
1984
Langer Petr
1973

Muži hrají krajský přebor II.třídy
Sestava: Janoušek František
Nesvadba Luboš
Pfeifer Miroslav
Honců Michal
Odehrané zápasy:
Rokytnice – Jablonec n. Jiz.

0:58:37
1:00:34
1:03:44
1:06:34
1:10:11
1:11:21
1:11:22
1:12:28
1:12:33
1:16:16
1:16:44
1:16:51
1:17:01
1:19:16
1:19:39
1:20:43
1:20:49
1:21:04
1:22:39
1:23:12
1:23:26
1:25:07
1:25:26
1:26:20
1:27:19
1:27:32
1:28:45
1:29:43
1:29:44

30. Šlégr Jan
1978
31. Popek Miroslav
1949
– nejstarší účastník
32. Škoda Vladimír
1973
33. Vančura Václav
1989
– nejmladší účastník
34. Račák Miroslav
1955
35. Klinský Libor
1962
36. Breuer Pavel
1985
37. Drtina Petr
1979
38. Beranová Mirka
1957
39. Samohel Jan
1967
40. Patoška Bronislav 1988
41. Antoš Martin
1973
42. Novák Jaroslav
1966
43. Rubák Jiří
1966
44. Hauptmann Radim 1963
45. Mejstřík Josef
1951
46. Herz Petr
1954
47. Kralovič Roman
1966
48. Račáková Eva
1980
49. Varga Tomáš
1984

1:31:13
1:32:03
1:32:24
1:36:58
1.37:03
1:37:29
1:38:41
1:40:37
1:40:48
1:42:28
1:43:45
1:45:20
1:49:34
1:49:36
1:55:01
1:58:24
2.01:45
2:02:02
2:33:40
nedojel

Kategorie žen:
1. Jonová Marie
2. Hančová Klára
3. Beranová Mirka
4. Račáková Eva
Kategorie Nad 100
1. Račák Miroslav
2. Klinský Libor
3. Kralovič Roman

G A R Á Ž O VÁ

V R ATA

15:3

Pohony vrat a bran
Žaluzie všech typů
Textilní rolety • Markýzy
Těsnění oken
Sítě proti hmyzu
Shrnovací dveře a stěny
Čalounění dveří
Venkovní rolety hliník, plast
Bezpečnostní dveře
Sprchové a vanové shrnovací stěny
Zasklívání balkónů
Vladimír Bak

512 46 Harrachov 534
tel./fax: 481 529 622, mobil: 602 122 966
e-mail:v_bak@mybox.cz, www.bak-harrachov.cz
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 26.11.2004
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