Vážení občané,
blíží se čas vánočních svátků, konce
roku 2004 a začátku roku 2005.
Vánoční svátky jsou od nepaměti
symbolem klidu, míru, štěstí, lásky,
tolerance a přátelství mezi lidmi. Ve Vašich domovech zavládne nezapomenutelná vánoční atmosféra plná vůně
cukroví, jehličí a napjatého očekávání
nadílky pod stromečkem těmi nejmenšími. Dovolte mi, abych Vám v tento
předvánoční čas popřál klidné a radostné prožití vánočních svátků v kruhu svých blízkých. Všichni společně si
pak přejme, aby klid, mír, štěstí, láska,
tolerance a přátelství mezi lidmi nebyly
jen symboly Vánoc, ale samozřejmostí
každodenního života nás všech.

Po vánočních svátcích přichází nový
rok. Pro mnohé z nás je to důvod k oslavě, pro mnohé důvod ke vzpomínkám
a k zamyšlení nad rokem uplynulým
a pro někoho pouze změna číslice na
konci letopočtu. Ať už vnímáte přelom
roku jakkoliv, dovolte mi, abych Vám
do nového roku 2005 popřál mnoho
štěstí, zdraví, spokojenosti, osobních
i pracovních úspěchů a také mnoho
splněných novoročních předsevzetí.
Nesmíme také zapomenout popřál do
roku 2005 našemu městu hodně štěstí, dobrých rozhodnutí a hlavně dořešení všech jeho problémů.
Ing. Petr Matyáš
starosta Města

Příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti přejí všem čtenářům Rokytnického zpravodaje členové
redakční rady a zaměstnanci městského úřadu.
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Vážení občané,
v souvislosti s ukončením činnosti společnosti Vodovody a kanalizace Města Rokytnice nad Jizerou, s.r.o. Vám
byly z její strany vypovězeny k 31.12.2004 smlouvy o dodávce vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních
vod veřejnou kanalizací. Tuto činnost přejímá od 1.1.2005
společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Nové smlouvy o dodávce vody z veřejného vodovodu
a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací se společností SčVK, a.s. bude možné uzavřít s pracovníky SčVK
v průběhu ledna v prostorách MÚ Rokytnice nad Jizerou.
V této souvislosti Vám přinášíme potřebné informace od
společnosti SčVK, a.s.

Bohužel, do tohoto čísla Rokytnického zpravodaje nebyl
ze strany našich zastupitelů zaslán žádný příspěvek. Z 21
obeslaných své názory zaslali pouze 4. Je to škoda, občané by jistě rádi znali názor svých zastupitelů na dění ve
městě, a to nejen před volbami.

Vážení odběratelé,
obracíme se na Vás v souvislosti se změnou provozovatele veřejného vodovodu ve Vaší obci, kterým se od
1.1.2005 stává akciová společnost Severočeské vodovody a kanalizace.
Zákon č. 274/2001 Sb.(zákon o vodovodech a kanalizacích), mimo jiné, zakotvil povinnost naší společnosti, jako
dodavatele, uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody
a odvádění odpadních vod s každým odběratelem. Náležitosti smlouvy jsou stanoveny prováděcí vyhláškou č. 428/
2001 Sb. k uvedenému zákonu, kterou vydalo Ministerstvo
zemědělství.
Pro odběratele vyplývá z tohoto zákona také povinnost
uzavřít tuto smlouvu, neboť neuzavření písemné smlouvy
je kvaliﬁkováno jako neoprávněný odběr vody či neoprávněné vypouštění odpadních vod s možností přerušit nebo
omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby
uzavření této smlouvy.
Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci.
Abyste nemuseli cestovat do našeho Zákaznického centra v Turnově, budeme Vám k dispozici v níže uvedených
termínech na Městském úřadě v Rokytnici nad Jizerou takto:
úterý 18.1.2005
od 10 do 17 hod.
čtvrtek 20.1.2005
od 10 do 17 hod.
úterý 25.1.2005
od 10 do 17 hod.
čtvrtek 27.1.2005
od 10 do 17 hod.
V těchto dnech bude možno zároveň uhradit faktury za
vodné a stočné za rok 2004 společnosti VaK Města Rokytnice nad Jizerou, s.r.o.
Přineste s sebou laskavě následující doklady:
• Osobní doklady
• Doklad prokazující vlastnictví nemovitosti (Výpis z Katastru nemovitostí)
• Spojovací číslo SIPO (inkaso) nebo číslo účtu pro zálohové platby
U podnikatelských subjektů je třeba doložit:
• Výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenské oprávnění
• Plátci DPH – Osvědčení o registraci
• Smlouvu podepisuje jednatel společnosti nebo pověřená osoba
Pracovnice Zákaznického centra od Vás převezmou
údaje potřebné k uzavření smlouvy. Smlouva Vám bude
následně zaslána k podpisu poštou.

Nové právní předpisy obce:
Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání 1.12.2004
následující 4 obecně závazné vyhlášky a rada města na
svém jednání dne 29.11.2004 nařízení obce č. 2/2004. Popis dokumentů se tímto snažíme přiblížit našim občanům.
Do úplných dokumentů je možnost nahlédnout buď přímo
na městském úřadě, nebo na webových stránkách města,
www.mesto-rokytnice.cz.
Obecně závazná vyhláška č. 11/2004
– o stanovení koeﬁcientu pro daně z nemovitosti.
Tato OZV stanovuje koeﬁcienty pro přepočet sazeb daně
z nemovitostí na celém území města Rokytnice nad Jizerou, a to následovně:
• u stavebních pozemků (1,4)
• u staveb určených pro individuální rekreaci a rodinných
domů využívaných pro individuální rekreaci a u staveb,
které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám s výjimkou
garáží (1,4)
• u staveb určených pro podnikatelskou činnost a samostatné nebytové prostory užívané na základě rozhodnutí
stavebního úřadu pro podnikatelskou činnost (1,5)
Správcem daní je Finanční úřad v Jilemnici.
Tato OZV nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, tzn. že
prvně se tento koeﬁcient použije při podávání daňových
přiznání v roce 2007 za rok 2006.
Obecně závazná vyhláška č. 12/2004
– o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Tato vyhláška byla v letošním roce schválena dne
26.5.2004 a nyní dochází k její aktualizaci, zejména u vymezení veřejného prostranství. Veřejným prostranstvím jsou
všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky, komunikace a další prostory přístupné každému bez
omezení, tedy sloužící k obecnému užívání, a to bez ohledu
na vlastnictví k tomuto prostoru. Pozemkové vymezení je
uvedeno v příloze č.1 k této OZV.
Nově upravené sazby:
a) za provádění výkopových prací
6,- Kč/m2/den
b) za umístnění zařízení sloužících
pro poskytování služeb
1,- Kč/m2/den
tj. zejména tzv. předzahrádky
sloužící k občerstvení
c) za umístění stánku a prodej z vozidla:
• potraviny
50,- Kč/m2/den
• řemeslné a historické výrobky
50,- Kč/m2/den
• ostatní zboží
100,- Kč/m2/den
d) za umístění reklamních zařízení,
poutačů, i ve smyslu přenosných tabulí
a zboží vystaveného před prodejnou apod.
• za každý započatý 1 m2
10,- Kč/den
• paušální poplatek za 1m2
500,- Kč/rok.
e) za umístění stavebních zařízení
10,- Kč/m2/den
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f) za umístění skládek všeho druhu
10,- Kč/m2/den
g) za umístění zařízení lunaparků,
cirkusů a jiných obdobných zařízení 10,- Kč/m2/den
h) za užití veřejného prostranství pro
potřeby tvorby ﬁlmových a televiz. děl 5,- Kč/m2/den
Ohlašovací povinnost:
• Poplatník je povinen oznámit správci poplatku (městský
úřad) užívání veřejného prostranství nejméně 15 dní před
jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na
dobu kratší než 15 dní je nutno splnit tuto povinnost 3 dny
předem. Předepsaný tiskopis pro splnění oznamovací povinnosti je přílohou č. 1 této obecně závazné vyhlášky.
• Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen
sdělit správci poplatku způsob, rozsah, termín zahájení
a ukončení užívání veřejného prostranství, příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo a IČ.
Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních
ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky
z její podnikatelské činnosti.
• Pokud poplatník z jakéhokoliv důvodu přeruší užívání
veřejného prostranství, je povinen tuto změnu neprodleně
oznámit správci poplatku do 3 dnů.
• Po zaplacení poplatku v případě reklamních zařízení
a poutačů, i ve smyslu přenosných tabulí, obdrží poplatník nálepku, kterou označí reklamní zařízení, ke kterému
se poplatek vztahuj tak, aby mohl správce poplatku kdykoliv provést kontrolu.
Obecně závazná vyhláška č. 13/2004
– o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Pro rok 2005 byla za strany zastupitelů schválena částka
ve výši 450,- Kč.
Poplatek platí:
• Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem,
za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem.
Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí.
• Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této
stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu.
• Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, a to
k 31.3. a k 30.9. kalendářního roku. Poplatek je možné
uhradit i jednorázově.
Bližší informace
tel. 481 549 322.

na

oddělení

místních

poplatků,

Nařízení města č. 2/2004
– o stání silničních motorových vozidel
na vymezených komunikacích
Toto nařízení rozšiřuje již existující předpis o další parkovací plochy, zejména v centru města a člení plochy a jejich
zpoplatnění následovně:
• veřejné parkoviště „A“ – ppč. 2952/1, 2952/6 v k.ú. DR
a stpč. 490 v k.ú. HR – prostor Dolního náměstí
– lze užít buď na základě uhrazení ceny v parkovacím
automatu nebo na základě platné parkovací karty
• veřejné parkoviště „B“ – ppč. 85/3 v k.ú. DR – parkoviště
před Drogérií v Dolní Rokytnici
– lze užít do 60 minut stání bezúplatně a nad 60 minut na
základě platné parkovací karty
• veřejné parkoviště „C“ – ppč. 3005/25 v k.ú. DR – parkovací plocha podél hlavní komunikace před bývalým textilem
– lze užít pouze na základě platné parkovací karty
• vyhrazené parkoviště – ppč. 3350 v k.ú. HR – parkovací
plocha na boční straně radnice
– je určeno pouze pro zaměstnance městského úřadu,
návštěvníky úřadu a pracovníky státních orgánů, kteří navštěvují městský úřad z pracovních důvodů na základě
platné parkovací karty.
Parkovací karty:
• Fyzické osoby s trvalým bydlištěm v Rokytnici nad Jizerou, fyzické osoby vlastnící v Rokytnici nad Jizerou nemovitost k individuální rekreaci nebo právnické osoby
podnikající v Rokytnici nad Jizerou, si mohou zakoupit
nepřenosnou parkovací kartu pro volné parkování na
veřejných parkovištích A, B a C. Na parkovací kartě je
uvedena státní poznávací značka silničního motorového
vozidla a období, ke kterému se karta vztahuje. Parkovací
karty vydává na základě žádosti Městský úřad Rokytnice
nad Jizerou. Nepřenosnou parkovací kartou se pro tyto
účely rozumí, že je vydána pouze pro 1 osobní vozidlo
a je na ní uvedeno SPZ tohoto vozidla. Pro jiné vozidlo
nesmí být užita.
• Fyzické osoby, které v obci pobývají krátkodobě např. za
účelem rekreace, si mohou zažádat o vydání krátkodobé parkovací karty. Tato karta je přenosná a vystavuje se
na období jednoho týdne. Na parkovací kartě je uvedeno
období, k němuž se karta vztahuje.
• Zakoupení karty nezakládá povinnost vlastníka veřejných
parkovišť k zajištění volného parkovacího místa pro držitele parkovací karty, a to i ve dnech, kdy jsou tato veřejná
parkoviště vyhrazena rozhodnutím rady města k jiným
účelům (pouť, trhy, apod.).
Ceník parkovacích karet:
• nepřenosná parkovací karta
• krátkodobá týdenní parkovací karta
• karta pro zaměstnance úřadu

Informace o nákladech za likvidaci komunálního odpadu
a další informace z této oblasti – dále v Rokytnickém zpravodaji.
Obecně závazná vyhláška č. 14/2004
– o zrušení obecně závazných vyhlášek
Jedná se o zrušení vyhlášek upravujících vybírání neinvestičních nákladů za děti v mateřských školách a školních
družinách. S účinností do 1.1.2005 bude tyto poplatky vybírat už příslušná příspěvková organizace.
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400,- Kč/rok
500,- Kč/rok
400,- Kč/rok

Odpadové hospodářství:
Náklady na odpadové hospodářství v roce 2004 zaznamenalo Město následovně:
Tříděný (separovaný odpad)
• náklady na rok 2004
• odměny od spol. Eko-kom za rok 2004
Celkem započtené náklady
Komunální netříděný odpad
• náklady na rok 2004
• zakoupené pytle na odpad
• prodané pytle na odpad
Celkem započtené náklady

381.434,- Kč
178.182,- Kč
203.252,- Kč
1.527.800,- Kč
385.633,- Kč
236.400,- Kč
1.677.033,- Kč

Ostatní náklady
• svoz neoznačených pytlů, vývoz velkoobjemových
nákladů, technické náklady
Celkem
204.000,- Kč
Tato částka se do nákladů pro výpočet místního poplatku nezapočítává
• Základ pro výpočet poplatků
1.880.285,- Kč
• Celkový počet poplatníků
3841 osob
• Vypočtení místní poplatek pro rok 2005
489,- Kč
• Zastupitelé ovšem nakonec schválili výši
450,- Kč,
což je pouze navýšení o DPH z 5ti na 19%.

Nová místa pro tříděný odpad:
1. Dolní Rokytnice – Vilémov (u továrny Elitex)
2. Dolní Rokytnice – u čistírny odpadních vod
3. Horní Rokytnice – u hřiště Základní školy na Dolním náměstí – směr k hasičské zbrojnici – ZMĚNA
4. Horní Rokytnice – sídliště Horní kout
5. U městské radnice – zadní část, vjezd k rampě samoobsluhy EDEKA – ZMĚNA
6. Horní Rokytnice – část obce Berlín – odstavná plocha
pod lesem – ZMĚNA
7. U samoobsluhy v Horní Rokytnici
8. U Chaty Rokytka v Horní Rokytnici
9. U spol. Eprona, a.s. v Horní Rokytnici
10. U Hotelu Starý Mlýn v Rokytně
11. U prodejny pana Josefa Josífka ve Františkově
Jak již bylo vysvětleno v minulém čísle Rokytnického
zpravodaje, byly úplně odstraněny nádoby na papír. Tuto
složku tříděného odpadu bude možné odkládat pouze ve
sběrném dvoře.
Sběrný dvůr
Pracovní doba v zimní sezóně:
středa 13 – 17 hodin
neděle 13 – 17 hodin

Úřední hodiny městského úřadu
o vánočních svátcích

Volby do zastupitelstva Libereckého kraje
v Rokytnici nad Jizerou
Počet voličů v obci:
Počet vydaných obálek:
Platných hlasů celkem:
Volební účast v %:

V týdnu od 20. do 23. 12. 2004 budou úřední hodiny a pracovní doba standardně zajištěna, vyjma pátku 24.12.2004,
kdy je Štědrý den.
V týdnu od 27.12. do 31.12.2004 budou úřední hodiny
zajištěny standardně, tj.
pondělí
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
středa
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
na těchto odděleních: stavební úřad, ﬁnanční účtárna,
sociální oddělení, investiční oddělení, správa majetku, pozemkové oddělení.
Oddělení místních poplatků bude k dispozici následovně:
27.12.
pondělí
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
28.12
úterý
8.00 – 12.00
12.30 – 14.30
29.12.
středa
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
30.12.
čtvrtek
8.00 – 12.00
12.30 – 14.30
31.12.
pátek
8.00 – 12.00

Občanská demokratická strana
Komunistická strana Čech a Moravy
KDU – ČSL
Česká strana sociálně demokratická
SNK sdružení nezávislých
Strana pro otevřenou společnost
Strana zelených
Unie pro sport a zdraví – Dem. reg. strana
Unie svobody – Demokratická unie
Nezávislí
Dělnická strana
Strana zdravého rozumu
Pravý Blok
Evropští demokraté
Česká strana národně sociální
České hnutí za národní jednotu
Strany postupující do skrutinia za Liberecký kraj
Občanská demokratická strana
37.497 hlasů
KSČM
16.577 hlasů
Strana pro otevřenou společnost 13.128 hlasů
ČSSD
11.233 hlasů

Po celý tento týden bude k dispozici i sekretariát starosty
včetně podatelny, případné dotazy na tel.: 481 549 311.
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2.637
807
801
30,60
296 hlasů
201 hlasů
73 hlasů
56 hlasů
43 hlasů
38 hlasů
26 hlasů
19 hlasů
16 hlasů
10 hlasů
8 hlasů
6 hlasů
5 hlasů
2 hlasy
2 hlasy
0 hlasů
celkem
36,05 %
15,93 %
12,62 %
10,80 %

Hledám k na prodej rodinný domek, chatu,
chalupu, nebo stavební pozemek.
Cena nejlépe do 1,2 mil. Korun.
Tel.: 777 04 17 37

Rada města Rokytnice nad Jizerou schválila:
20. září 2004
• Starosta města Ing. Matyáš informoval radu města o uzavření soudního
smíru mezi Městem Rokytnice nad Jizerou a Státním fondem životního prostředí u Okresního soudu v Semilech.
Město je ovšem v tuto chvíli povinno
uhradit soudní správní poplatek ve
výši 409,5 tis. Kč. Soudní smír je tedy
uzavřen a následně došlo i k podpisu kupních smluv na bytové jednotky
a nebytové prostory v čp. 196, 648
a 649 v Horní Rokytnici. Správní poplatek je třeba uhradit nejpozději do
15.2.2005. RM vzala tyto informace na
vědomí a schválila zapracování úhrady správního poplatku do rozpočtu
města na rok 2005.
• Starosta města – na základě uzavřené dohody o podmínkách oddlužení
Města Rokytnice nad Jizerou s Českou konsolidační agenturou je město
povinno do konce září t.r. uhradit první
splátku ve výši 1 mil. Kč + úroky ve
výši cca 200 tis. Kč. Tato první splátka
bude uhrazena z ﬁnančních prostředků, které město obdrží z prodeje pozemků vůči TJ Spartak Rokytnice nad
Jizerou. Tyto informace byly vzaty na
vědomí a navržený postup schválen.
• Starosta města – v letošním rozpočtu města byla vyčleněna částka
100 tis. Kč na pořízení tzv. technické
mapy města. Jedná se o programové
vybavení umožňující evidovat území
a katastrální mapy v digitální podobě
a pro Město by byl tento program velkým pomocníkem např. v oblasti evidence majetku, pro zpracování plánu
zimní údržby či plánu údržby městské
zeleně, atd. Byla oslovena společnost
v Praze, která distribuuje program MISSYS, a městu byla nabídnutá výrazná
sleva na pořízení tohoto software. Další náklady budou vznikat s aktualizací
katastrálních map v digitální podobě.
Podmínkou dobrého fungování technické mapy je samozřejmě to, aby ji
úředníci uměli využívat a především
pravidelně aktualizovat. RM pořízení tohoto programového vybavení
schválila za cenu 18 tis. Kč bez DPH
(program).
• RM byla předložena žádost investičního oddělení ohledně provedení
revize plynové kotelny v čp. 648 a 649
v Horní Rokytnici a dále montáží zařízení proti úniku plynu, k čemuž vlastníka povinuje vyhláška nejpozději do
konce roku 2004. Ačkoliv tento bytový
dům je předmětem současného prodeje, nebudou noví vlastníci schopni
tuto povinnost splnit, neboť založení
samostatného právního subjektu společenství vlastníků je dlouhodobější
záležitostí. Předpokládané náklady se
odhadují ve výši 40 tis. Kč. RM schvá-

lila provedení revize a montáže potřebného zařízení s tím, že ze strany
investičního oddělení budou osloveny
nejméně 3 ﬁrmy v souladu se řádem
zadávání veřejných zakázek.
• Rada města byla seznámena s tím,
že do Mateřské školy v Horní Rokytnici
čp. 555 byl pořízen nový dětský nábytek v hodnotě 27 tis. Kč a nové stolky
a židličky v hodnotě 23 tis. Kč. Nový
nábytek splňuje požadavky vyhlášky
108/2001 Sb. a byl pořízen z prostředků školky. Rada města vzala tyto informace na vědomí.
• Pan Kadavý seznámil členy RM se
zápisem Komise cestovního ruchu.
Komise cestovního ruchu bude doporučujícím orgánem v oblasti propagace města i v návaznosti na životní
prostředí. Je potřeba zřídit městské informační centrum. Jeho vybudování je
dlouhodobou záležitostí a v tuto chvíli
činnost informační a propagační nikdo nevykonává. Ze strany členů KCR
vzešlo jednoznačné doporučení vyčlenit určitou částku v samostatné kapitole rozpočtu města pro následující
rok, která bude určená pro propagaci
Města – např. tvorbu materiálu, účast
na zajímavých projektech v oblasti
cestovního ruchu. Dalším bodem jednání bylo zastupování Města při jednáních pracovní skupiny pro marketing
Krkonoš vzniklé u Svazku Krkonoše.
Tato skupina se schází pravidelně jednou měsíčně a řeší společné projekty
Krkonoš, propagaci, atd. Jako zástupci města byli navrženi: Dana Zemánková, Petr Kadavý, Martina Šubrtová
a Rostislav Šturma. KCR jednala o potřebě zpracování koncepce cestovního ruchu a o rozšíření členů komise
cestovního ruchu o zástupce podnikatelů z této oblasti – ubytovatelů, vlastníků lyžařských zařízení, atd. RM vzala
tyto informace na vědomí a schválila
osoby – zástupce Města, kteří budou
dojíždět na pracovní jednání skupiny
pro marketing Krkonoš.
4.10.2004
• Radě města byla předložena žádost
Miličové Ludmily, Miliče Rudlofa a Miliče Jana o pronájem ppč. 51 k.ú. Rokytno. RM schválila záměr pronájmu
– pronájem byl schválen 1.1.2004.
• Rada města schválila pronájem ppč.
2562/7 v k.ú. Dolní Rokytnice manželům Hovorkovým, Praha 10.
• Rada města schválila pronájem ppč.
1905/7 v k.ú. Dolní Rokytnice manželům Beranovým, Dolní Rokytnice 445.
• Rada města schválila pronájem pozemků ppč. 1/2, 8/3, 8/4 a 6/6 v k.ú.
Dolní Rokytnice zároveň majiteli i nájemníkům domu č. 329 DR, Implementaci, s.r.o.
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• Rada města schválila pronájem pozemků ppč. 2221 a 2219 v k.ú. Horní
Rokytnice zároveň majiteli i nájemníkům domu č.p. 1 k.ú. Horní Rokytnice.
• Tajemnice Martina Šubrtová informovala radu města o špatném stavu
koberců v kulturním domě. Bylo by
vhodné postupně provést kompletní
výměnu, případně doplnění. Pro tento
rok je navrženo pořízení zátěžových
čistících koberců v předsálí a na schodišti. Jednalo by se o náklad celkem
5.000,- Kč. RM schválila pořízení zátěžového koberce.
21.10.2004
• Rada města schválila žádost pana
Silvestra Arpy, Rokytnice n. J. 59 o pronájem ppč. 1243/1 v k.ú. HR s tím, že
nebude bráněno průjezdu.
• Rada města schválila žádost pana
Luboše Vacka, Horní Rokytnice 494,
o pronájem stpč. 668 k.ú. HR s tím,
že ve smlouvě bude podmínka, která umožní ČSAD Semily a.s. provoz
zařízení, umístěného na pozemku,
tj. vapexové čistírny odpadních vod
a čerpadla pro provoz mycí linky. Provozem se rozumí přístup osob, příp.
potřebné techniky k obsluze a údržbě
zařízení.
• Rada města vyhodnotila výběrové
řízení na pronájem centrálních parkovišť v Horní Rokytnici včetně obslužného objektu v zimní sezóně v období od
15.12.2004 do 30.4.2004. Přišla jedna
nabídka od ﬁrmy ROTES, s.r.o., která
souhlasí se všemi podmínkami výběrového řízení a za pronájem nabídla
cenu 222.000,- Kč za celé období. RM
tuto nabídku schválila.
• Rada města schválila smlouvy o zajištění zimní údržby 2004/2005, a to
se spol. Rotes, s.r.o. Rokytnice nad
Jizerou, Zemex, s.r.o. Rokytnice nad
Jizerou a s panem Josefem Josífkem
Františkov. Některé komunikace budou udržovat Drobné služby města.
Nárůst cen oproti loňskému roku se
předpokládá přibližně ve výši 22 %
(8% – zdražení pohonných hmot, 14%
– zvýšení DPH z 5ti na 19%). RM následně pověřila starostu jejich podpisem.
• Rada města schválila kulturní komisi
ve složení: předseda: Mgr. Eva Martínková, členové: M. Šubrtová, paní Mgr.
Blanka Nechanická, Jaromír Beran,
Ivo Hladík a zároveň byl předložen zápis z prvního jednání kulturní komise
z 13.10.2004, který vzala RM na vědomí.
• Radě města byla předložena k potvrzení smlouva s panem Václavem
Absolonem, Horní 661, 512 45 Rokytnice nad Jizerou o údržbě areálu

Horního náměstí. RM potvrzení této
smlouvy schválila bez připomínek.
• Rada města byla seznámena s nutností jmenování komise pro otvírání
obálek v případě prodejů městského
majetku ve prospěch ČKA. RM jmenovala komisi pro otvírání obálek ve
složení: starosta Ing. Petr Matyáš,
místostarosta Petr Kadavý, tajemnice
Martina Šubrtová a člen RM Karel Vrána.
• Rada města schválila cenu 1000,- Kč
za parkovací karty v období prosinec
– duben, která bude sloužit majitelům
bytů Horního náměstí pro parkování na spodním centrálním parkovišti.
Parkovací karta bude přenosná, evidovaná na čísla domů a bytů, majitelé
budou o tomto informováni. RM pověřila paní Hanu Zuzánkovou vydáváním
a zpracováváním těchto karet a zároveň informováním majitelů bytů o této
možnosti.
1.11. 2004
• Na jednání městské rady se dostavila Mgr. Eva Martínková, předsedkyně
kulturní komise. Seznámila členy MR
s návrhem kulturní komise. Členové komise nesouhlasí s případným
přestěhováním lékařské ordinace ze
stávajících prostor radnice do prostor
kulturního domu. Paní Martínková
chtěla upozornit RM na „kulturní“ využití stávajícího kulturního domu, jako
příklady uvedla zřízení výstavní síně,
čítárny, internetové kavárny, informačního centra s minimuzeem apod. RM

Výběrové řízení na obsazení bytové jednotky
(domovnický byt) v Domě s pečovatelskou službou
Na základě usnesení Rady města Rokytnice nad Jizerou ze dne 1.11.2004
vypisuje Město Rokytnice nad Jizerou
výběrové řízení na obsazení služební
bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou.
Jedná se o byt služebního charakteru, jehož užívání bude podmíněno
pracemi domovnického charakteru:
• obsluha plynového kotle,
• údržba a úklid společných prostor,
• drobné opravářské práce
• sečení, údržba a úklid pozemků
v okolí domu s pečovatelskou službou
• pomoc při odpadovém hospodářství (odvoz popelnic ke svozné trase), apod.
S nájemníkem bytu bude uzavřena
smlouva o pracovní činnosti s Městem
Rokytnice nad Jizerou a s předpokladem odpracování 20ti hodin měsíčně.
Jedná se o byt v suterénních prostorách budovy o velikosti 1+1 o celkové
výměře 51 m2. Byt je centrálně vytáujistila paní Martínkovou o tom, že je
to pouze prozatímní návrh, že ještě
nebylo jednáno s MUDr. Soukupovou a nebyly v této věci uskutečněny
žádné kroky. Pokud by se ovšem našly jiné, vyhovující prostory pro provoz

pěn plynovou kotelnou a jeho součástí je sociální zařízení a koupelna.
O výši nájemného bude s novým nájemcem jednáno.
Požadavky:
• morální a trestní bezúhonnost
uchazeče,
• dobré pracovní schopnosti,
• řidičský průkaz skupiny B výhodou.
Uchazeči výběrového řízení mohou
zasílat své nabídky na adresu Městského úřadu, Horní Rokytnice 197,
512 44 Rokytnice nad Jizerou, nebo
je podávat osobně v podatelně úřadu, a to nejpozději do 31.12.2004.
Bližší informace u tajemnice úřadu
M. Šubrtové nebo na tel. 481549319.
Vyhodnocení výběrového řízení bude
provedeno na zasedání Rady města
Rokytnice nad Jizerou, které bude
nejblíže následovat po uplynutí lhůty
pro podávání nabídek.
Ing. Petr Matyáš
starosta města
lékařské ordinace, ze strany města by
byly projednávány všechny možné varianty.
• RM byla informována o získání
mapy „lyžařský běžecký ráj“, která
bude umístěna na stojanu na Dolním
náměstí vedle již stávajících informačních map a tabulí. Mapu město obdrželo bezplatně od Svazku Krkonoše
v rámci projektu „lyžařský běžecký ráj“
s tím, že se zavázalo k jejímu umístění
v Rokytnici nad Jizerou. Výroba stojanu byla zadána TJ Spartak u ﬁrmy
ROTES, s.r.o. za cenu 16.000,- Kč bez
DPH. RM schválila uhrazení poloviny
ceny stojanu na mapu „lyžařský běžecký ráj“ s tím, že druhou polovinu
této ceny uhradí TJ Spartak. RM variantu umístění na Dolním náměstí
schválila a pověřila pana Háka zajištěním osazení tabule, včetně zajištění
potřebných povolení.
15.11.2004
• Radě města byl předložen návrh
investičního oddělení na pokácení
javoru u Komerční banky z důvodu
napadení stromu houbou a s tím spojeného nebezpečí ohrožení bezprostředního okolí stromu. RM schválila
provedení zdravotního řezu, v ceně
23.000,- Kč bez DPH s tím, že se prozatím nebude muset kácet celý strom
a dostane tak šanci na ozdravění. Tato
částka bude hrazena z nákladů na veřejnou zeleň.
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Otázky pro římskokatolického faráře
Ivo Kvapila připravila Eva Martínková
1. Čas adventní je pro většinu z nás
obdobím předvánočního shonu, ale
také očekávání, klidných večerů
u svíčky ve vyzdobeném domově,
setkáním s přáteli. Jak se liší církevní advent od civilního?
Církev – věřící lidé se vždycky snažili
řídit svým i Božím slovem, svou i Boží
moudrostí. To znamená, že vnímají jak
věci a realitu, kterou si stanovili sami,
tak skutečnosti a přítomnost z druhé
– Boží strany. Z tohoto pohledu je advent časem, který prožíváme po lidsku
– klidné večery, svíčky, přátelé. Je ale
také časem, ve kterém se snažíme
znovu vnímat hlas Boží ve svém nitru
– životě. Časem, kdy se opět vzpřímíme, zvedneme hlavu, narovnáme
záda, obnovíme a očistíme vztahy…
Zkrátka s pomocí Boží (sami na to
nemáme) znovu vstupujeme na cesty
Boží.
2. Stále se mluví o komercionalizaci vánočních svátků. Je to s námi
opravdu tak zlé?
Jaké to s námi je – takové, jaké si
to uděláme. Ať to soudí někdo jiný.
Osobně to vidím tak, že je na každém
člověku, rodině, jak advent prožívá. Je
to o tom, co vidím jako důležité a čemu dám přednost, co si dopřeji a co
třeba i vyvzdoruji. Nikdo mě přece nenutí běhat po nákupech, shánět drahé
dárky… Jestli to dělám, pak je to moje

věc a nemám právo si stěžovat nebo
závidět těm, kteří advent prožívají jinak. Ta šance je pro všechny a využívá ji ten, kdo chce.
3. Jak prožívá Vánoce katolický
kněz?
PS: Malé přiznání: Čím jsem starší,
tak se mi Vánoce nějak vzdalují a Velikonoce jsou mi stále bližší.
4. Jsme ve 21. století ,15 let po
sametové revoluci. Změnil se vztah
společnosti, lidí k církvi a naopak?
Kde je člověk, tam se denně něco
mění – něco odchází a něco jiného
přichází. Věřící lidé – církev na sebe
vzala poslání vidět a žít věci z druhé
strany už teď na této zemi. Být světlem a solí země. To už je jaksi předurčuje k tomu, že jich bude málo a že
budou jiní. (Doma máme jedno světlo
na celou místnost, dáváme trošku soli
do jídla.)
Z tohoto pohledu nás někdo využívá, potřebuje, fandí nám, jiný nás
kritizuje, zneužívá a haní. Snažíme se
s Boží pomocí a nakolik je to v našich
silách ani nezatrpknout, ani nezpychnout.
5. Není to tak dávno, kdy se lidé
báli chodit do kostela, aby neměli
problémy v zaměstnání, děti, které chtěly studovat, tajily svůj vztah
k náboženství.
Jak je to s dětmi a výukou náboženství nyní?
Výuka náboženství, to už je nyní
špatný název. Pochází z minulých dob, kdy
víru a vztah k Bohu dětem předávali rodiče. Na
náboženství se pak už
opravdu jen učili. V dnešní době, kdy na náboženství chodí nejen děti
z věřících rodin, ale kdy
přichází i více dětí z rodin nevěřících anebo jen
sympatizujících, se náplň
hodin náboženství změnila. Dnes se snažíme
dětem předávat právě ten
vztah. K Bohu, k lidem
a k přírodě. To je základ.
Dítě, které se s Bohem
setká, už potom samo
touží dozvědět se o něm
něco víc. A to je i základem morálky. Není možné zároveň hledat Boha
a nesnášet člověka. Buď
vyhraje nenávist – a pak
zákonitě ztrácím Boha,
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anebo touha po Lásce – a následkem
toho pak roste i můj vztah k lidem.
6. Kdy jste se Vy rozhodl studovat
teologii?
Po různých životních etapách ve
svém životě, někdy slavných, jindy temných, je to pro mě přirozený úsek mého
života, který, jak doufám povede dál.
7. Jste mladý kněz, máte přísná životní pravidla. Nezatoužil jste
někdy žít „civilněji“?
Moudrostí a předností církevních
pravidel života je, že v průběhu dějin
vykrystalizovalo to, co je nosné a co
zatěžující pro jednotlivé způsoby života. Jsou-li naše – kněžská pravidla
přísná, nevím, vím jen to – ze své zkušenosti, že jsou schopna unést a podržet člověka, který se jimi nechá vést.
V důsledku ale žijeme z Bible a ta vede
k takové svobodě člověka, o které se
mi před několika lety ani nesnilo a kterou bych přál zakusit všem.
8. Rokytnický kostel je ve své
vnitřní části krásně opravený. Mohl
by se však stát spolu s radnicí dominantou města. Uvažujete také o jeho
vnější úpravě, aby „svítil“ jako ten
v Jablonci?
Trochu upřímnosti:
Když byl postaven nějaký kostel
– založena nějaká farnost, její zřizovatel ji vždycky zajistil určitým zdrojem
ﬁnancí. Pole, lesy, rybníky… Tyto zdroje zajišťovaly soběstačnost. Při nástupu komunistické strany církev přišla
o všechny tyto prameny ﬁnancí s tím,
že jí stát zákonem (mimochodem platí
dodnes) zaručoval ﬁnancovat její vnitřní život, včetně prostředků na opravy
nemovitostí (kostely, fary, kaple, kříže
při cestách….).
Po sametové revoluci, jak by měli
všichni vědět, se některé objekty církvi
vrátily, ale bez výše uvedených ﬁnančních zdrojů s tím, že tohle všechno
vyřeší později smlouva s Vatikánem
o vztahu církve a státu – která je neustále v nedohlednu.

Církev ale nesložila ruce v klín a dělá všechno, co je v jejích silách jak na
poli života, tak při opravách svých objektů. Z toho plyne, že opravuje, na co
má – třeba vnitřky kostelů…
Kostel je místem, které spojuje generaci s generací, minulost s přítomností,
čas s věčností, člověka s Bohem, a tak
není jen vizitkou věřících, ale celého
města, vesnice nebo společnosti.
Kdyby bylo jen na církvi, vypadal by
její život i stavby úplně jinak. Možná je
teď řada na státu, obci a jiných subjektech, aby udělaly druhý, třetí krok.
Církev první udělala – zůstane sama?
9. Většina kostelů má výbornou
akustiku. Myslíte si, že by se v rokytnickém kostele mohly občas uspořádat koncerty? Možná by přišli lidé,
kteří ani nevědí, jak to u nás v kostele vypadá.
Naším prvním posláním není pořádat a organizovat kulturní akce. Protože děláme věci sobě bližší, nemáme
již čas, sílu a schopnosti na koncerty
atd. Této činnosti se ale nebráníme
a jsme ochotni nabídnout prostory
kostela i jeho okolí pro duchovní hudbu a jiné akce. Pokud se někdo najde
na organizaci těchto akcí, jsme ochotni spolupracovat i na tomto poli.
Přes léto bývá kostel otevřený, je
tedy na každém, jestli přijde „pobejt“
nebo ne. V zimě je to pravda horší.
Mým snem je mít kostel otevřený stále
– ve dne v noci. V naší společnosti je
to ale jen sen.
10. Na závěr – můžete, prosím,
prostřednictvím našich novin říci
několik slov k nadcházejícím vánočním svátkům?
Osobně si myslím, že Vánoce jsou
svátky „novosti“. Máme radost z něčeho – někoho nového. A tak prožívám
malé Vánoce každé ráno, kdykoliv
stihnu „spolknout“ zlé slovo a řeknu
něco hezkého, místo nadávky někoho
pochválím…. Proč neprožívat Vánoce
každý den. A tak tedy hezké Vánoce
– ty sváteční i každodenní Vám přeje
Ivo Kvapil
farář
Pořad Bohoslužeb – půlnoční 24.12:
Rokytnice nad Jizerou
Jablonec nad Jizerou
Paseky
Vysoké nad Jizerou
Poniklá
Harrachov

24.00
22.00
22.00
24.00
20.00
18.00

1. V pondělí 15. listopadu proběhl
na naší škole první „BAREVNÝ DEN“
– vyhlášena byla bílá barva. Pro děti
i učitele to znamenalo (samozřejmě
dobrovolně) přijít ten den v nějaké
viditelné části oblečení, která ponese
bílou barvu. Děti to vzaly vážně a zároveň s humorem. Bílou se to na škole
jen hemžilo. Někteří přišli bílí od hlavy
až k patě, včetně čepice. Ani kuchařky nezradily – k obědu byla krupicová
kaše.
2. V měsíci listopadu byl vyhlášen
druhý ročník soutěže „Domácí kutil
školy“. Účast byla dobrovolná od 5.
do 9. třídy. Požadavkem bylo předvést se nějakým vlastním výrobkem,
který byl vytvořen výhradně doma. Ve
srovnání s loňským rokem se soutěže
zúčastnily mladší děti, starším se do
práce jaksi nechtělo. V následujících
řádcích Vás seznámíme s výsledky
soutěže:
1. – 3. místo (vždy bez určení pořadí)
Janatová Kristýna
5.B
Podzimková Eva
5.A
Valášek Michal
5.B
4. – 5. místo
Kopasová Lucie
5.A
Mizerová Alžběta
5.B
6. – 7. místo
Doubková Nikola
5.B
Lupková Renata
5.B
8. místo
Erban Matěj
5.B
Zvláštní cena:
Blomerová Sabina
5.B
Kopas Jan
8.A

„V Rokytnici nad Jizerou existuje
již radu let služba „Skibusu“ a také
vysílání „Panoramatické kamery“.
V minulosti došlo k mnoha změnám, co se týče ﬁnancování a organizace těchto dvou pro cestovní
ruch důležitých služeb.
Jaká je situace nyní? Kdo tyto
službě zašťituje?
Skibus bude v letošní sezóně jezdit zdarma, a to od Kroupů na Horní
Domky a zpět od 7,30 hod. ráno každou hodinu po celé dopoledne, z náměstí pak každou půlhodinu. Stejně
tak bude jezdit v pravidelných intervalech zpět v odpoledních hodinách.
Jízdní řád Skibusu je součástí ceníku SKIREGIONU, který je k dispozici
v informačním středisku a v kanceláři
a pokladnách TJ Spartak. Chtěl bych
–8–

(zúčastnil se jako jediný ze starších
dětí s velmi pěkným krmítkem pro ptáky).
Všem výše jmenovaným děkuji za
účast v soutěži.
3. V pátek 17.12. proběhne u nás na
škole druhý „PROJEKTOVÝ DEN“.
Děti se místo vyučování přihlásí podle vlastní volby na různá zaměstnání,
kterými se budou během dopoledne
zabývat. Věříme, že tento Projektový
den bude stejně úspěšný jako předchozí.
4. 2.12.2004 se uskutečnila na
1. stupni ZŠ mikulášská nadílka.
Děkujeme touto cestou sponzorům
– p. Rubákové, p. Blomerovi, p. Jiřičkovi, p. Královičovi, p. Zahradníkové,
p. Šimůnkovi za zajištění masek a mikulášských balíčků.
Kolektiv pedagogických pracovníků
1. stupně ZŠ
Na závěr mi dovolte, abych Vám
všem popřál spokojené a klidné vánoční svátky, veselý silvestr bez vážných
následků a v novém roce 2005 osobní
i pracovní úspěchy, ale hlavně pevné
zdraví a pohodu ve Vašem životě.
Mgr. Miroslav Bouda
ředitel školy

však zdůraznit, že je určen výhradně
pro přepravu lyžařů. Pokud se týká
panoramatické kamery, nejsme spokojeni se současným stavem umístění a se záběry kamery. Společně řešíme nové umístění kamery tak, aby
lépe charakterizovala region a situaci
na sjezdovkách. Naším cílem je, aby
v Rokytnici nad Jizerou na kabelové
televizi existoval samotný kanál, kde
v průběhu celého dne bude možno
sledovat záběry panoramatické kamery a případně reklamní spoty provozovatelů lanovek. Jde nám o to, aby kamera vysílala i v letním období. Myslím
si, že je třeba spojit síly k tomu, aby
se středisko stalo rovnocenným partnerem ostatních krkonošských center,
a to i v letním období.
Petr Ceé

Řeka informací
www.krkonose-smo.cz
V sídle státní agentury CzechTourism
v Praze – Vinohradech se uskutečnila
tisková konference Města Špindlerův Mlýn, jejímiž hosty byli zástupci
Krkonoš – svazku měst a obcí i Horské
služby Krkonoše. Ústředním tématem,
jak by se s přihlédnutím k datumu v kalendáři dalo odhadovat, nebyla pouze
blížící se zimní sezóna a s ní tradiční
záměr seznámit přítomné s aktualitami
připravenými pro návštěvníky. Cílem
dlouhodobějšího snažení je v „babylonu“ informací naučit širokou veřejnost,
jak se o Krkonoších dovědět to, co ji
zajímá, respektive, kde a jak to vlastně
hledat. Podle zjištění je jedním z nejmasověji používaných informačních
zdrojů televizní vysílání ČT 2 pořad
Panorama – přímé přenosy monitorujících kamer z jednotlivých, turisticky
atraktivních, míst republiky s krátkými
textovými zprávami v titulcích. Denní
mnohamiliónová sledovanost pořadu
na televizní obrazovce napovídá, že
lidé informace chtějí, hledají, že je zajímají, a proto volí nejjednodušší způsob, jak je získat. Dnes už se nepotýkáme s tvorbou slušných webových
stránek, bez problémů přepneme v TV
na teletext, vlastníme internet, telefony, i v malých střediscích Krkonoš
vychází řada pěkných propagačních
materiálů a tiskovin, pracují informační centra. I to jsou poměrně jednoduché přístupy k informačním zdrojům.
Internetové stránky a např. telefonní
čísla informačních středisek jsou těmi
důležitými přístupovými „kódy“, které
zajistí další zdroje informací. A proto
by se měly dostat široké veřejnosti tak
zvaně „pod kůži“, ať už je to příjemné
či nikoliv. Coca-Colu také zná už malé
„robě“ a slyšíme o ní a vidíme ji při různých příležitostech znovu a znovu.
Společenský sál CzechTourismu se
na několik hodin stal místem s onou
„řekou informací“, v tu chvíli určenou
více než třem desítkám novinářů.
Dr. Pavel Klapuš, manažer Krkonoš
– svazku měst a obcí, při svém vystoupení shrnul jednotlivé projekty Svazku, upozornil na evropský unikát (zahrnující 540 kilometrů upravovaných
běžeckých tratí), projekt „Krkonoše
– lyžařský běžecký ráj“, včetně páteřní
„Krkonošské lyžařské cesty“. Bílé stopy i letos, za soustavné péče dvou desítek provozovatelů, poslouží tisícům
lidí, kteří si oblíbili běžecký sport.
Novináři měli k dispozici tiskové
podklady a řadu propagačních materi-

álů měst a obcí Krkonoš, včetně výtisků časopisu Krkonoše, které věnovala
Správa KRNAP.
Delegaci hostů doprovázel metrový
Krakonoš, který se po půl roce svého
působení v Montrealu a Torontu v Kanadě vrátil do Čech a je opět připraven reprezentovat i při dalších příležitostech.
Podle dostupných zdrojů Krkonoše ročně navštíví 5 až 8 milionů lidí.
Zaslouží si pozornost právem nejenom pro tyto neobvyklé počty osob,
které na jejich území sportují, stravují
se, nocují, baví se, vnímají vše, co se
kolem nich děje. Krkonoše mají i svá
jistá prvenství a připomeňme ty nejdůležitější z nich, založení první Horské
služby (1934) – letos 70. výročí a prvního Krkonošského národního parku
(1963) – vloni 40. výročí.

Stromy Praze
Předvánoční, vánoční a tří královou
atmosféru centra Prahy, tradičně na
Václavském a Staroměstském náměstí, zdobí obří vánoční stromy. Jako dar
je Praze věnoval Krkonošský národní
park společně se Svazkem měst a obcí Krkonoše.
Padesátiletý a zhruba stoletý smrk
ztepilý vybrali místní lesní správci
nedaleko Lánova „Na Bínu“. Podle
Ing. Jana Rouska, vedoucího lesní
správy Černý Důl, byl výběr poměrně
náročný. „Museli jsme najít naprosto
zdravé stromy odpovídající výškou
a průměrem kmene, estetickým dojmem, ale také tak, aby byly přístupné
pro těžkou techniku, která je převážela.“
Po loňském neštěstí, kdy padající
strom těžce zranil britského turistu,
chtějí organizátoři podobným událostem předejít. Libor Votruba, předseda
představenstva a.s. Taiko, která letošní vánoční trhy organizuje, zdůraznil:
„Oslovili jsme dendrologa, specialistu
na vývoj a zdraví stromů, který zpracoval odborné posudky. Kvalita dřeva
je minimálně průměrná, ne-li lepší,
znamená to, že oba stromy vyhovují.“
Pro jistotu ﬁrma Taiko pořídila pojistku
na případné léčebné výlohy do výše
5 milionů korun, stromy jsou pojištěny
na 25 milionů korun.
Smrky ztepilé, desetimetrový (1,5
tuny vážící) a dvacetimetrový (3 tuny
vážící), pocházejí z oblasti ochranného pásma Krkonošského národního
parku a ozdobí vánoční atmosféru
Václavského a Staroměstského náměstí až do 6.ledna 2005.
–9–

Veletrh v Lipsku
Ve dnech 17. – 21. listopadu se
v Lipsku uskutečnil mezinárodní veletrh Touristik & Caravaning 2004.
V expozici největšího českého vystavovatele „CzechTourism“ byly zastoupeny lázně, sdružení autokempingu ČR, jednotlivé regiony a některá
města. Součástí byla malá „Švejkova
hospoda“.
Prezentaci Krkonoš s důrazem na
zimní sezónu 2004/05, zajišťovala CK
Ingtours Vrchlabí, společně s dalšími
subjekty byl zastoupen Svazek měst
a obcí Krkonoše. Zájemcům byly
k dispozici prospekty významných
krkonošských lyžařských areálů a „Krkonoše lyžařský běžecký ráj“. Svým
vlastním propagačním materiálem se
prezentovaly např. Benecko, Jilemnice, Pec p. Sn., Trutnov, Žacléř, Hostinné, chyběl Špindlerův Mlýn.
Josef Zelený, reprezentant zastupující Krkonoše, shrnul své postřehy: „V rámci Krkonoš – svazku měst
a obcí byl největší zájem o ubytovatele v soukromí, adresy a telefonní
čísla především ze Špindlerova Mlýna
a Harrachova, o autokempy v Krkonoších. Ačkoliv se jednalo o období před
zimní sezónou, zájem byl už i o letní
období. O krkonošskou cykloturistiku,
seznamy ubytovatelů specializovaných na cykloturistiku, o možnosti zapůjčení kol, dopravní obslužnost v regionu. Rozdával jsem skládačku „Od
jara do podzimu“ a odkazoval na info-centra v Krkonoších. Našli se zájemci
o „Pěší přechod Krkonoš“, poptávali
se po adresách a telefonních číslech
chat ve vrcholové části hor. Zajímali se o webové stránky jednotlivých
obcí v Krkonoších, ale i celé oblasti.
Seznamoval jsem je s adresou www.
krkonose-smo.cz. Většina návštěvníků stánku neměla valné povědomí
o Krkonoších. Často jsem se setkal
s názorem, že Krkonoše jsou pro ně
drahé. Po delším rozhovoru vyšlo najevo, že hovoříme o cenách služeb ve
Špindlerově Mlýně. Zajímavým a častým postřehem návštěvníků expozice
je, že Krkonoše jsou hodně vzdálené
a stejné nabídky služeb naleznou v Jizerských nebo v Krušných horách.“

Novinky na systému ERGIS
Zimní sezóna je za dveřmi a proto
bychom Vás rádi v našem pravidelném zpravodaji upozornili na aktuální
novinky v systému ERGIS. Co pro Vás
máme přichystáno? Seznámíme Vás

s logem regionu Krkonoše, představíme novou rubriku Ankety/Soutěže
a nabídneme malý Čj-Nj-Aj slovníček.
Turistický region Krkonoše má své
logo. Krkonoše – Svazek měst a obcí,
který byl iniciátorem jeho vzniku, jej
bude využívat na všech propagačních materiálech. Logo je k dispozici
bezplatně a volně všem zájemcům
z veřejné i komerční oblasti. Logo Krkonoše si můžete stáhnout přímo z ergisu. Najdete jej na www.ergis.cz/logo
nebo v kategorii Zprávy z regionu pod
názvem Logo turistického regionu Krkonoše.
Od poloviny listopadu se na ergisu
objevila nová rubrika Ankety/Soutěže.
Návštěvníci webových stránek zde
mají šanci vyjádřit svůj názor a přidat
svůj hlas k určitým otázkám týkajícím
se regionu Krkonoše. Rubrika bude
ale také využívána k soutěžím, mezi
veřejnosti tolik oblíbených. V současné době na ergisu například můžete
vyhrát 2 VIP permanentky na Happy
World – Krkonošské bobové dráhy.
S blížící se zimní sezónou jistě mnozí ubytovatelé zaznamenali nárůst
dotazů na rezervaci. Pro snadnější
a rychlejší kontakt s potencionálními
zákazníky jsme pro Vás připravili malý
Čj-Nj-Aj slovníček možných odpovědí.
Nemusíte tak již čekat na kolegy nebo
přátele, kteří Vám odpověď přeloží.
Stačí pouze odpověď z našeho slovníčku zkopírovat a doplnit náležité
údaje (např. data).
Připomínáme také, že čím obsažnější prezentaci u nás máte, tím hodnotnější a častější dotazy na rezervaci
můžete očekávat. Potencionální hosté
mají totiž k dispozici lepší informace
o konkrétních službách, které nabízíte, a je pro ně snazší si z široké nabídky ubytovatelů vybrat to pravé.
V případě jakýchkoli otázek ohledně
prezentace nebo soutěží na portále
ergis jsme Vám kdykoli k dispozici.

Přehled plánovaných kulturních akcí v roce 2005
14.1.2005

Hořká komedie PETARDA – autor Peter Schafer, upravil J. Pšenička – Divadelní spolek J. K. Tyl Josefův Důl v kulturním domě
od 19.30 hod.

12.2.2005

Divadelní představení (DS Jiří Poděbrady) – Odpolední pohádka
pro děti, večerní komedie pro dospělé v kulturním domě.

18.2.2005

Sjezd pašeráků a Pašerácká zábava (Sbor dobrovolných hasičů a Horská služba), Lyžařský areál Studenov – závodní jídelna
Rotextile

26.2.2005

Hasičský bál v závodní jídelně Rotextile (Sbor dobrovolných hasičů)

11.3.2005

Pyžamový bál v závodní jídelně Rotextile (Sbor dobrovolných
hasičů)

30.4.2005

Pálení čarodějnic na centrálních parkovištích v Horní Rokytnici
(Sbor dobrovolných hasičů)

29.5.2005

Dětský den v areálu přírodního divadla (DDM) – bude upřesněno

2.7.2005

Dřevosochařské sympozium na Háskově (Petr Hásek)

Srpen 2005

Keltská noc na Háskově

1. – 2.10.2005 Rokytnická pouť – centrální parkoviště v Horní Rokytnici – doprovodný hudební program
12.11.2005

Hubertská zábava (Myslivecké sdružení)

11.12.2005

Vánoční trhy na Dolním náměstí

Celoročně

Trhy spotřebního zboží – každé druhé úterý v měsíci od března
do prosince

Všichni zájemci o prezentaci jiných kulturních i sportovních akcí se mohou kdykoliv obrátit na redakční radu Rokytnického zpravodaje, konkrétně M. Šubrtovou, tel. 481549319.

IKS Jilemnice
4.1.2005

Divadlo Járy Cimrmana – AKT

15.1.2005

Chlupatá pohádka neb povídání o čertech – hudební divadlo
Karlovy Vary od 14.30 h.

20.1.2005

Koncert Nadi Urbánkové – Zlaté hity

2.2.2005

Plný kapsy šutrů – komedie, v níž excelují Radek Holub a Miroslav Vladyka

17.2.2005

Poutníci – koncert k 35. výročí

Pracovníci ergis
info@ergis.cz • www.ergis.cz
Tel.: 499 422 150, 499 422 144

Super úvěr
od 3000,- Kč
na směnku,
splatnost až 10 let.
Hypotéka za 1% ročně.
Volejte kdykoliv
723/633368
604/856083.
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Advent

Pro naše předky byl předvánoční
adventní čas neoddělitelnou součástí života. Co se ale vlastně skrývá za
tajemným slovem advent, odvozeným
kdysi z latinského slova adventus
– příchod ?
Adventem se v křesťanské liturgii
nazývá přípravná doba, předcházející vánočním svátkům. Začíná čtyři
neděle před Vánocemi. První adventní neděle není pro věřící jen upozorněním na blížící se radostnou oslavu
Kristova narození, ale i připomínkou
konečnosti lidského bytí. První dva
adventní týdny se totiž věřící připravují
i na tzv.parusii, Kristův druhý příchod
a následný poslední soud, který je
pro křesťany, pokud před ním obstojí,
branou do království Božího. Advent
je tak pro věřící nejen svátkem „oddaného a radostného očekávání“, ale
i svátkem pokání a tichého rozjímání.
Advent trvá čtyři neděle a začíná pro
všechny věřící prvními nedělními nešporami (nešpory = odpolední, podvečerní pobožnost).
Dvojí povaha adventní doby ovlivňuje slavení jednotlivých adventních
týdnů, které se od sebe liší svou náplní. Od první adventní neděle až do
16. prosince se věřící soustřeďují na
parusii, očekávání druhého příchodu Krista na konci věků a poslední
soud. Podle adventní liturgie hovoří
evangelium na první adventní neděli
o druhém příchodu Páně a nabádá
k bdělosti, druhá adventní neděle je
pak ve znamení pokání. Od 17. prosince do odpoledně Štědrého dne je
hlavní náplní života věřících rozjímání
o událostech předcházejících Kristovu
narození, naplněné radostným očekáváním jeho prvního příchodu. Třetí
adventní neděle se nazývá podle prvního slova vstupního verše: „Radujte
se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!
Pán je blízko“, latinským slovem Gaudete – radujte se. Růžová mešní roucha symbolizují předvánoční radost
z očekávání Kristova zrození. Poslední
adventní neděle je věnována událostem bezprostředně předcházejícím
Kristovu narození. Věřící si připomínají
zvěstování Panně Marii, andělovo poselství Josefovi o čistotě Mariině, setkání Marie s Alžbětou a starozákonní
mesiánská prorotství, předpovídající
Kristovo narození. Advent vrcholí vigilií
(v katolickém náboženství předvečer
slavnosti) svátku narození Páně (24.
prosinec) a končí o odpoledni téhož
dne. Prvními nešporami svátku Narození Páně začíná doba vánoční.

Městské KINO
Jablonec nad Jizerou
Protože adventní doba není pro věřící
jen časem radostného očekávání, ale
i obdobím pokání a kajícnosti, ustanovila církev pro tento čas řadu omezení.
Věřící se např. měli zříci radostí sexuálního života a také se v adventním čase
nesměla uzavírat manželství. Vyjímku
mohl udělit pouze biskup a svatba se
pak odehrávala v naprosté tichosti,
bez svatebního veselí, hudby, tance.
I svatební hostina byla velmi skromná,
ve znamení probíhajícího adventního
půstu, který znamenal částečné nebo
úplné zdržování se některých pokrmů
a nápojů, hraničící v určitých obdobích až s úplným hladověním. Protože
Nový zákon odmítal okázalost půstu,
postili se věřící po čtyři neděle, aniž by
vystavovali na odiv své odříkání. Jejich
oběť byla určena pouze Bohu. Půst
byl cestou k očistě těla i ducha. Nutno ovšem podotknout, že se křesťané
nenechali ochudit církví o všechny radosti života.
Adventní období totiž zahrnuje řadu
dní, s nimiž lidové tradice spojila nejen
magické úkony a čarování, ale i mnohé radovánky, se kterými se musela
smířit i všemocná církev. Mezi adventní dny patří svátek sv. Barbory, sv. Mikuláše, sv. Lucie a samozřejmě i část
Štědrého dne. Všechny jsou spojeny
s oslavami, dárky a dokonce i s řadou
pochoutek, ale o tom zase někdy příště…
Sylvie Dostalíková

PROSINEC 04, LEDEN, ÚNOR 05

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 65,- 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 65,- 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 55,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).

sobota 15.1. v 19.45 h., neděle 16.1. v 17.15 h.

VETŘELEC vs. PREDÁTOR
Americký širokoúhlý sci-ﬁ thriller (101 min.). Ať vyhraje kdokoliv, my prohrajeme… Jak skutečně dopadne
válka dvou mimozemských druhů?. Vstupné 60,- Kč,
přístupný (12).

středa 19.1. v 19.45 h.

MUŽ V OHNI
Americký širokoúhlý thriller (145 min.). Touhu po pomstě neuhasil. Vstupné 55,- Kč, přístupný (12).

sobota 22.1. v 18.00 h., neděle 23.1. v 17.15 h.

TERMINÁL
Americká komedie (123 min.). Tom Hanks a Catherine
Zeta-Jones v hlavních rolích. Život čeká. Bezprizorní,
s pasem neexistující země, musí Viktor Navorski strávit nějakou dobu v tranzitní části Kennedyho letiště
a čekat. Vstupné 60,- Kč, přístupný.
pokračování na str. 12
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pokračování ze str. 11

Městská knihovna informuje

středa 26.1. v 19.45 h.

PURPUROVÉ ŘEKY 2:
ANDĚLÉ APOKALYPSY
Širokoúhlý kriminální thriller Francie/V. Británie/Itálie
(97 min.). Ještě temnější, ještě záhadnější… V hlavní
roli Jean Reno. Vstupné 60,- Kč, přístupný (15).

sobota 29.1. v 19.45 h., neděle 30.1. v 17.15 h.

SNOWBORĎÁCI
Nová česká komedie (99 min.). Mrtvej sněhulák, dobrej sněhulák. Vstupné 70,- Kč, přístupný.

středa 2.2. v 19.45 h.

SANTA JE ÚCHYL !
Kriminální komedie USA/SRN (92 min.). Kdo říkal, že
Santa nosí dárky? Vstupné 60,- Kč, přístupný (15).

sobota 5.2. v 19.45 h., neděle 6.2. v 17.15 h.

COLLATERAL
Americký thriller (121 min.) s Tomem Cruisem v hlavní
roli. V nesprávný čas na nesprávném místě. Vstupné
55,- Kč, přístupný (15).

středa 9.2. v 17.15 h.

POLÁRNÍ EXPRES
Americký širokoúhlý rodinný ﬁlm v českém znění – počítačová animace (100 min.). Letos o vánocích uvěříte… Nastoupíte do Polárního expresu také? Vstupné
60,- Kč, přístupný.

sobota 12.2. v 18.00 h., neděle 13.2. v 17.15 h.

ÚŽASŇÁKOVI
Širokoúhlý americký dobrodružný ﬁlm v českém znění
– počítačová animace (110 min.). Do večeře musejí
zachránit svět. Vstupné 60,- Kč, přístupný.

středa 16.2. v 17.15 h.

PŘÍBĚH ŽRALOKA
Americký rodinný animovaný ﬁlm v českém znění
(90 min.). Za každou malou rybou hledejte velkou lež.
Vstupné 55,- Kč, přístupný.

sobota 19.2. v 18.00 h., neděle 20.2. v 17.15 h.

BRIDGET JONESOVÁ:
S ROZUMEM V KONCÍCH
Romantická komedie USA/Fr./VB/Irsko (108 min.).
Dokonalý přítel. Dokonalý život. Tak co by se mohlo
podělat? V hlavní roli Renée Zellwegerová. Vstupné
55,- Kč, přístupný (12).

středa 23.2. v 19.45 h.

DANNYHO PARŤÁCI 2
Americký širokoúhlý krimithriller (125 min.) s hvězdným obsazením. Stanou se Dannyho parťáci největšími
lupičskými esy, nebo skončí za mřížemi? Hrají George
Clooney, Brat Pitt, Matt Damon, Catherine Zeta-Jones,
Andy Garcie, Julia Roberts. Vstupné 60,- Kč, přístupný
(12).

sobota 26.2. v 19.45 h., neděle 27.2. v 17.15 h.

DENÍK PRINCEZNY 2:
KRÁLOVSKÉ POVINNOSTI
Americká komedie (114 min.). Pokračování úspěšného
ﬁlmu Deník princezny s Anne Hathawayovou v hlavní
roli. Vstupné 55,- Kč, přístupný (12).

Před vánočními svátky bude naposledy otevřeno 22.12.2004 (středa).
V novém roce otevíráme v pondělí
3.1.2005, a to v mírně upravených výpůjčních hodinách:

Přírodní památky, rezervace a parky
Macksey – Spojaři (rádiový odposlech
v obou světových válkách)

Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

Česká próza:
Červenková – Pozdní láska
Svozilová – Plechovkový svět
Hůlová – Přes matný sklo
Řeháčková – Mnoho lásky škodí
Kubátová – Samota pro dva
Březinová – Křižovatky žen

08.30 – 11.00
13.00 – 17.00
13.00 – 16.00
08.30 – 11.00
zavřeno

13.00 – 17.00

Nové knihy na listopad:

Nové knihy na prosinec:

Česká próza:
Vrbová – Kruh života (román pro ženy
ze současnosti)
Usměj se, Lízo (povídky)
Pawlowská – Viewegh – Hercíková
– Tři v háji
Fendrych – Samcologie (současný román pro ženy i muže)
Moserová – Davidová – Historky (Na
koho se nezapomíná)
Stružková – Nebojte se cestování
(o cestování s humorem)
Žák – Co ještě Paříž neřekla (o pařížských čtvrtích, osobnostech, historii)
Hybášková – Čekání na válku (výpověď odvolané české velvyslankyně
v Kuvajtu)

Vzpomínky, deníky:
Francková – Evropa samá legrace
Mach Johnstonová – Deník kanadské
manželky
Rückerová – Ela (Dívka, která prošla
peklem)
Kopřivová – Ať si na to každej přijde
sám (Zpověď modelky)

Romány pro ženy:
Steel – Střípky vzpomínek
Devine – Vášnivá vdova
Harris – Čokoláda
Sparks – Zápisník jedné lásky
Gavalda – A taková to byla láska
Plaidy – Růže bez trnů
Venturi – Břímě vzpomínek
DeSoto – Jako stébla trav

Napětí, válečné, detektivní romány:
Wharton – Hlídka v Ardenách
Cook – Záchvat
Brown – Silnější než slova
McBain – Dlouho jsme se neviděli
Christie – Parker Pyne zasahuje
Reah – Chmurné vody
Laird – Řezník

Romány historické, válečné,
detektivní:
Gordon – Šaman
Bauman – Láska Isabel Godinové
Cercas – Vojáci od Salaminy
Gardner – Případ potřeštěné dědičky
Millarová – Železná brána
Harrisová – Vražda na Velký pátek
Literatura naučná:
Hořínková – Příběhy pražských zahrad
Hawking – Ilustrovaná teorie všeho

středa 2.3. v 19.45 h.

MOJE MATKA JE NA HOLKY
Španělská komedie (96 min.) na věčně přetřásané
téma sexuální identity. Její děj se z části odehrává
v Praze a jednu z hlavních rolí vytvořila česká herečka
Eliška Sirová. Vstupné 55,- Kč, přístupný (12).

sobota 5.3. v 19.45 h., neděle 6.3. v 17.15 h.

OKRSEK 49
Americký akční thriller (116 min.). Oheň je jejich osud.
V hlavních rolích Joaquin Phoenix a John Travolta.
Vstupné 60,- Kč, přístupný (12).
pokračování na str. 13
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Další romány:
Falconer – Anastázie
Willetová – Mlýn na řece
Deveraux – Holly
Tonder – Bílý anděl
Johnson – Svůdkyně
Pérez – Kůže na buben
Torres – Dokud jsme naživu

Naučná literatura:
Podlaha – Receptář prima nápadů 2
Brož – Chlapi od Baťů
Dupa – Kniha o marihuaně
Kubík – Rudé stíny (Sovětské válečné
zločiny)
Technické památky v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku
Itálie (Severní Jadran a Pádská nížina)
Nové knihy pro dětské čtenáře jsou
oznamovány a vystavovány průběžně
přímo v dětském oddělení knihovny.

pokračování ze str. 12

středa 9.3. v 19.45 h.

Vánoce na horách
Vraťme se o sto let nazpátek a představme si, že za několik dní budou
Vánoce. První, co nás možná překvapí, budou lidé, chudí, oproštění od
jakýkoli stresů a netrpící předvánoční
nákupovou horečkou. Vstoupíme-li
do horské chalupy, osloví nás všudypřítomný betlém, který se dá koupit za pár krejcarů na předvánočních
trzích. Tedy na místě, kde řezbáři,
hrnčíři nebo jiní drobní řemeslníci prodávali své výrobky. Snad by stálo za
zmínku, že trhovců prodávající oděvy
bylo naprosté minimum. V domovech
na adventních věncích hořely svíčky
a pokojem se šířila vůně domácích
štědrovek. Stromek byl prostě ozdobený pozlacenými ořechy, křížalami
a drobnými vyřezávanými postavičkami. Na Štědrý večer se jedl houbovec,
který se jinak na stolech objevoval jen
zřídka. Po jídle se čekalo na Jezulátko, jestli něco přinese dětem do punčoch. Potom se celá rodina odebrala
do kostela, kde zpívali vánoční koledy
a děkovalo se Pánu bohu za předchozí rok, a pomalu se začalo bilancovat.
Tolik malá cesta minulostí. Nebylo
by špatné si porovnat svátky tehdy
a dnes. Rozdíly jsou hned patrné.
I když nejsme věřící, převzali jsme zvyky a symbol Vánoc jako dobu pohody,
usmiřování a rozjímání. Jestli za sto let
bude někdo psát o našich Vánocích,
mohl by klidně napsat: „Převzali formu, ale co obsah?“ Neboť tyto svátky mají být především o lidech, nikoli
o dárcích.
S přáním klidných svátku a vydařeného nového roku
J. Beran.
informace čerpány od P. Faita.

Čtení z kroniky (IV. díl):
Nově se začala Rokytnice zvelebovat zavedením sklářského průmyslu.
Ernst z Újezdce, zakladatel Rokytnice,
založil zde též sklářskou huť. Bylo to
v Dolní Rokytnici v místě, kde nyní stojí dům č. 78. Základy nebyly kopány
žádné, stěny byly postaveny z loupaných klad. Soustavným porážením
lesa v okolí sklárny tento zmizel. Na
těchto vymýcených místech vznikla
pak první polní hospodářství. Postupně tak byla dále jednotlivá místa v lese
osídlována, les mýcen dále, takže
později vznikl značný volný prostor.
Z důvodu nedostatku dřeva v okolí
sklárny byla tato zrušena a postavena
v r. 1590 v Rokytně, kde byla v provozu až do r. 1730.

Prvním sklářským mistrem byl Kašpar Schürer z Waldheimu. R.1599 prodal tento sklárnu Martinovi Johnovi,
který ji však používal jen jako zemědělskou usedlost. Rodina Schürerů
z Waldheimu přivedla sebou mnoho
kolonistů z krajiny kolem Nisy. Schürer také postavil první mlýn na potoce.
V Rokytnu pak vedla sklárnu rodina
Preislerů až do r. 1730.
17.6.1598 byla Albrechtem Křineckým propůjčena Rokytnici tzv. konšelská stolice a jmenováni též konšelé.
Zde mohly být prováděny koupě a prodeje, vyrovnání, uzavírány soudní záležitosti, které byly zanášeny do knihy.
Občas docházel z Jilemnice hejtman,
který potvrzoval všechna jednání.
Stálým přílivem obyvatelstva utvořily
se jednotlivé katastry obce. Nejstarší
katastrální obcí jest Rokytno. Význam
Rokytna stoupl především přeložením
sklárny z Dolní Rokytnice. Do té doby
spadá též založení Studenova, Hranice a Hleďsebe. První 2 jména se vyskytují v r. 1620.
Františkov byl založen v r. 1675.
Několik rokytnických sídlenců obdrželo právo přestěhovati se na druhou
stranu potoka za stanovený poplatek.
Jméno vzniklo patně na upomínku
Františka Pavla Haranta.
Horní Rokytnice byla též nazývána
Horní vsí, Dolní Rokytnice jest po Rokytnu nejstarší částí obce.
- MŠ -

CELLULAR
Americký širokoúhlý kriminální thriller (95 min.) s Kim
Basingerovou a Chrisem Evansem . Hranicí mezi životem a smrtí je signál. Vstupné 60,- Kč, přístupný (12).

sobota 12.3. v 18.00 h., neděle 13.3. v 17.15 h.

LOVCI POKLADŮ
Americký širokoúhlý dobrodružný ﬁlm (130 min.). Aby
rozluštil kód, musel porušit všechna pravidla. V hlavních rolích Nicolas Cage, Diane Kruger a Jon Voight.
Vstupné 60,- Kč, přístupný.

středa 16.3. v 19.45 h.

PROTIVNÝ SPROSTÝ HOLKY
Americká studentská komedie (98 min.) o tom, co dokážou holky, když se perou o kluka… Vstupné 55,- Kč,
přístupný (12).

sobota 19.3. v 19.45 h., neděle 20.3. v 17.15 h.

KDYŽ SE SETMÍ
Širokoúhlý americký thriller. Podaří se špičkovému
zloději Maxovi (Pierce Brosnan) a jeho společnici Loly
(Salma Hayek) uloupit třetí Napoleonův diamant, který
je největším na celém světě? Vstupné 60,- Kč, přístupný (12).

středa 23.3. v 19.45 h.

NA DOTEK
Americké drama (104 min.). Věříte-li v lásku na první
pohled, nikdy se nepřestaňte dívat. V hlavních rolích
Julia Roberts, Natalie Portman, Jude Law a Clive
Owen. Vstupné 60,- Kč, přístupný (15).

sobota 26.3. v 19.45 h., neděle 27.3. v 17.15 h.

MILENCI A VRAZI
České drama podle románu Vladimíra Párala (108
min.). Vraždí, protože milují. Milují, až by vraždili. Hit
roku s vynikajícím hereckým obsazením. Vstupné 65,Kč, přístupný.

středa 30.3. v 19.45 h.

WIMBLEDON
Širokoúhlá komedie (VB, 99 min.) – potvrzuje odvěké
rčení, že láska je mocná čarodějka. Vstupné 55,- Kč,
přístupný (12).

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

512 46 Harrachov 534
tel./fax: 481 529 622, mobil: 602 122 966
e-mail: v_bak@mybox.cz, www.bak-harrachov.cz
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Životní jubilea slaví v měsících listopadu a prosinci tito naši spoluobčané, včetně občanů odjinud v místním domově
důchodců:
80 let
81 let

82 let

Kaprasová Vlasta
Holubec František
Márynka Josef
Doubková Irma
Hrbková Libuše
Kapras Karel
Procházka Otakar

83 let

85 let

Votoček Miloslav
Palme Jaroslav
Hanuljaková Anna
Čermáková Jiřina
Fischerová Irma
Votočková Marie
Hornová Marie
Schmuttermeierová Marie

87 let
88 let
91 let
93 let
94 let

Ďoubalíková Žoﬁe
Skalská Marie
Novotná Anna
Kubíčková Božena
Žalská Anna
Kavánová Zdeňka

Srdečně
blahopřejeme

Nejstarší občanka města paní

MARIE POHOŘALÁ

z Dolní Rokytnice zemřela dne
10.11.2004 ve věku 102 let.
Připojujeme její foto, které je ze dne
jejích posledních narozenin
a které bylo otištěno v minulém čísle
tohoto časopisu, omylem však bez
textu, za což se tímto omlouváme.
Budiž čest její památce.

POUDAČKA

Intrády
Jak kočtě na měkkejch tlapičkách,
šel horama čulisnej předvánoční čas.
Tetky se točily kolem plotny, aby bylo
na Svatvečír asi co sterčiť do huby.
Chasa vyváděla alotrije na Polákouje
kopci. Strejci chodili po pobyti, soudili merzkou politiku a rounali nepravej
sjet.
Dlouho netervalo a Vánoce tu. Zachumlaný baračišťata dejmaly pumelice voňavýho čmudu ze smerkovýho
roští. Vyblejněný nebe mihotalo myrijádama hjezd. Všem bylo mumlavo
u serce z lickýho tajemna...
Všem až na jennoho.
Standoj Křouskýmu bylo prapřevohauně. Vod samýho rána mu kroutilo
rancem jak vo poslenní hodince. Se
sebezapřenim pout šnýtek chleba
nadrobenýho do mlíka a dál? Konec, utrum! Honnou chvíli perdýlku
z hajzliku neuterh. Co dělať? Snad
ho z toho dostane pitiuná meducína.
Polk kápku hořcovýcho kořene naloženýho do kořauky a naverch voklopil
čuchlik Šiškouky. Sjete diu se! Uďálo
mu to v ranci kale. Vopruboval Jaloucovou, klůt si Režný, zapil Šiškoukou
a eště Rum... Co bych si daremně
uváděl hubu, nebejť Jostika Kopeckýho, moh bejť Standa zdravej jako řípa.
Jenže, Jostik se pro něj stavil a nedal
jinak, než že musej eště s Ludvičkem

Kabelickym k Jablonečku do kostela
na Půlnoční.
Toť, že musili, dyť byli muzikanti
a měli na Půlnoční hráť. Standa byl
křillovák. Tak tedy, eště poslenní klůtek na cestu a šámali Žížalou ke Kožančinem. Sníh, hjezdy, nebe. Kolem
tetky s chasou, všechno zachumlaný
do velňáku, a strejci v božíhodovejch
kvádrech, sem tam v deržce veržinko.
Mihotavý sjetýlka luceren, zrouninka
jak mumraj Svatojánku. Boží pohoda.
No vyderžte to a sušte deržku! Hádám, že než došli ke kovářoj Třibernýmu, popasovali se asi se djema štvertnikama šňáby.
A nestaviť se pod kostelem u Kolovrátnika? Dyť by mu mohlo vertať
makovicej, že mezi níma někdo naďál
zlou kreu. Dali si po pívištěti a po
čuchliku a povinšovali šťastný svátky.
Standa už byl kaberňák! V ranci jak
v pokojičku.
Sotva se uvelebili na kůru a naladili
inštermenty, votočil se tam kostelnik
a v tašce mu cinkalo sklo. Že prej pan
farář nechá pjekně pozdravovať, a tulle posílá poctu, dertek mešního vod
Mělnika. Podělili se se zpjeváčkama
a tejď už nezbejvalo neč čkáť, až to
klapne.
Celá slauná Půlnoční měla začiť intrádama archanděla Gabriela, kerej
měl jako vyslepičiť horám a celýmu
– 14 –

sjetu: Hósana, narodil se vykupitel....!
Raﬁky na kostelních hodinách čuměly
vobě k nebi, půlnoc vodbyla už před
honnou chvílej a intrády nikde! Archanděl Gabriel ani mý, ani tvý.
Enu jakpak, dyž ho měl troubiť Standa Křouskej a ten cherněl jak Jezule.
Neni si proč lámať makovici, měl to zasloužený. Vyderžeť lábať vod rána až
do půlnoci, to taky žánnej vysírka nesvede, na to musí bejť setsakra tverdá
nátura. No jo, ale Půlnoční je jennou
Půlnoční! Farář Michálek už vod voltáře blejskal brejličkama a dyby nebyl
na tom mistě Božim, třá by i pjestičkou
zahrozil.
Jostik tedy do Standy sterčil. Ó Bóže, dyby bylo nebejť! Ten, jak byl zvyklej, dyž ho někdo rasil pozdě v noci
ze spani, popad křillouku a z kůru
se vozvaly intrády: „Hóří!..... Hóří!.....
Hóří!“ Křouskej troubil jak vo přeterh
a né a né přestať.
Korunu tomu dali hasiči. Pár z nich
vylítlo po schodech ven a hemovali
pro třikačku.
A jakej to vzalo konec? Enu, všechno ňák dopanne. Vono musí! Nakonec se to spravilo. Půlnoční tenkrát
začla ve třičtvertě na jennu a lidi si vo
ní poudali eště přeprasecky dlouho
a to se vo mnoha jinejch Půlnočních
říct nedá.
Miroslav Jon

Kde to je?
V minulém čísle Rokytnického zpravodaje byla zveřejněna fotograﬁe čp.
35 na Hranicích. Vítězkou se stává
a roční předplatné Zpravodaje získává paní A. Erlebachová z Horní
Rokytnice 188. V tomto čísle RZ tuto
soutěž vynecháváme, aby byl prostor
pro vánoční motivy, ale příště zase určitě prověříme Vaše znalosti místních
domů.

OSMISMĚRKA
V dnešní osmisměrce najdete 25
křestních jmen, která slaví svůj svátek v prosinci. Po jejich vyškrtání zůstane 29 písmen, která jsou tajenkou
a zároveň přáním Vám, rokytnickým
občanům, od redakce Rokytnického
zpravodaje.
Tajenka z minulého čísla: Jakou nadmořskou výšku má kotel? Leží 1434 m
nad mořem.

RECEPTY
Silná česnečka
na novoroční kocovinu
Na oleji osmažíme jemně nakrájenou cibuli a trochu šunky, nakrájené
na kostičky. Poté zalijeme vodou, přidáme hrst sušených hub a brambory,
nakrájené na kostičky a vaříme, dokud
brambory nezměknou. Před odstavením z varu můžeme přidat masox. Do
polévky vhodíme na kostičky nakrájený sýr (cihlu) a vklepneme několik
vajec. Počkáme, až se uvaří žloutky,
a odstavíme. Až poté prolisujeme do
polévky stroužky česneku, čím více,
tím lepší účinek, a ochutíme trochou
majoránky. Můžeme přidat sekanou
petrželovou nať či opečený chléb.
Pro slavnostnější oběd doporučuji
výborně chutnající i vypadající Vrabčí
hnízda Vlado Müllera:
600g vepřové kýty
100g šunky
300g mletého bůčku
200g anglické slaniny
2 velké cibule
4 vejce
hladká mouka, sůl, pepř
Maso nakrájíme na velké řízky, naklepeme a osolíme. Potřeme nastrouhanou cibulí. Na řízky položíme plátek
šunky a rozetřeme vrstvu mletého bůčku. Doprostřed dáme vajíčko uvařené
natvrdo (celé). Řízky stočíme, ovážeme nití a obalíme v mouce. Prudce je
– 15 –
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opečeme na horkém tuku se slaninou,
podlejeme vodou či vývarem a dusíme doměkka. Mezitím si připravíme
rýži s hráškem a rozložíme ji na velkou
porcelánovou mísu. Posypeme nakrájenou čerstvou petrželovou natí. Maso
překrojíme tam, kde je vajíčko, a uložíme do rýže. Všechno pak polejeme
šťávou, v níž jsme dusili maso. Připíjíme bílým vínem.
Krocan na whisky
pro sváteční tabuli
Koupíme pětikilového krocana (pro
šest osob) a láhev whisky. K tomu sůl,
pepř, olivový olej a proužky špeku.
Krocana poklademe špekem, zavážeme, osolíme, opepříme a potřeme
olivovým olejem. Předehřejeme troubu na 200 stupňů. Nalejeme si sklenku whisky a připijeme na úspěch díla.
Poté uložíme krocana na pekáč a vložíme do trouby.
Nalejeme si dva bleskové panáky
whisky a připijeme opět na úspěch
díla. Po dvaceti minutách nastavíme
termostat na 250 stupňů, ať trouba pořádně
bručí. Dáme si další
tři whisky.
Po půl hodině ptáka otočíme a nadále bedlivě hlídáme.
Občas se chopíme
ﬂašky fﬁskie a nalejem si. Po další
bulhodince se
ouopatrně vydáme k lince
a krocanou
prodočíme.
Přidom dáuáme bacha, abyz-

mese neupálili uoty hoouký dvéře vod
trouby.
Si dalších peét nebo zedm ﬁxki vevnitř sklenice si a pak atak. Kruvacana pečem další dři hodinkýý (ale je
to fcelku fuk) a každych deset minud
dem čůrad.
Je-li to aáspoň drožku možný, dolezem ke sforákua úýtáhnem troubu
z grozana. Dofrejem si ježdě jedoóo
loka a znoúua se pokuzíme tu poforu
dostad uen. Zúédnem tóo proklatýho
ffóógla z éé zemeéa prrrrráštime snim
na bodnos. Dáúuúáme uéélkýho majzla ne uk!louznutí na zamašttenýým
liinoúlluuélu. Néllsze-li tomu zabránid,
szskuszsíme se zsznoúúa póószszdááuitna nohýýýáááaúú, uonojetostejnejjednooo!!!
Trošku se prospíme. Příští den sníme krocana studenýho s majonézou
a s aspirinem.
Dobrou chuť a příjemnou zábavu při
vaření!
AV

FOTBAL
Výsledky po podzimní části
OP muži
1. Spartak Rokytnice
37:12
2. SK Mírová
39:17
3. Sokol Stružinec
27:19
4. Jiskra Libštát
28:17
5. Sokol Rovensko
31:22
6. FC Víchová
28:23
7. Sokolov Bozkov
25:21
8. Sokol Horní Branná B
27:35
9. LFC Tatobity
19:20
10. SK Jivan Bělá
16:16
11. Sokol Nová Ves B
24:33
12. Seba Poniklá
15:32
13. Jiskra Vysoké
12:42
14. Sokol Roztoky
21:40

34
31
31
26
23
22
20
18
16
15
13
8
4
3

Krajská soutěž žáci
1. V. Hamry / Tanvald
2. Rokytnice
3. Železný Brod
4. Desná
5. Sedmihorky
6. Zásada
7. Lučany
8. Studenec

38:11
20:11
16:17
26:17
13:19
8:20
12:23
10:25

27
22
19
16
9
9
8
3

OP Minižáci
1. Libštát A
2. Jilemnice A
3. Studenec
4. Jablonec n. J.
5. Poniklá
6. Libštát B
7. Horní Branná
8. Rokytnice
9. Sedmihorky
10. Mírová
11. Vysoké n. J.
12. Košťálov
13. Jilemnice B

77:15
40:13
36:12
46:25
34:17
27:29
34:43
32:22
26:26
21:28
11:33
29:57
4:97

29
24
24
22
22
16
15
12
12
12
8
6
0

Skončila podzimní část mistrovských
soutěží a pro naše mužstva úspěšně. Družstvo minižáků pod vedením
tria tenorů p. Bogdányho, p. Herbera
a p. Votočka se v závěru soutěže chytlo a z předposledního místa se posunulo ke středu tabulky. Družstvo žáků,
které postoupilo do krajského soutěže, je po podzimu a třech předehraných utkáních z jara na druhém místě
a jako jediné pokořilo vedoucí tým Velkých Hamrů, a to ještě na jeho hřišti.
Družstvo úspěšně vedou trenéři Dan
Janata a Zdeněk Erban. Samozřejmě, že
nejvíce zraků se upínalo k mužstvu mužů,
a ti je po dlouhé době nezklamali, neboť
doma neztratili ani bod, a venku pouze
jedno prohráli a jednou remizovali. Družstvo mužů vedou a stmelují bojovnou partu
Mirek Neumann a Honzové Brettovi – táta
a syn. Jarní kolo u mužů by mělo být za-

hájeno 26. března, u žáků a minižáků 10.
dubna, samozřejmě podle toho, jak bude
štědrá jarní zima. Utkání mužů budou zřejmě odložena, neboť první kola se mají hrát
na vlastním hřišti.
Doufejme tedy, že se v rokytnickém fotbalu blýská na lepší časy a že se hlavně
mužům podaří po patnácti letech postoupit do vyšší kvalitnější soutěže. Vedení oddílu děkuje všem svým věrným příznivcům
za jejich přízeň, pozbuzování a podporu
v hledišti a těší se na jejich návštěvy v jarní
části soutěže. Zároveň jim přeje krásné,
klidné a veselé Vánoce a hodně štěstí
a zdraví v roce 2005.

LYŽOVÁNÍ
O super cenu ski areálu

Sportu zdar a fotbalu zvlášť

ŠACHY
Rokytnické „A“ družstvo hraje krajský přebor. Úvod do letošní sezóny nebyl příliš úspěšný. Ze čtyř odehraných
zápasů jednou vyhrálo. V posledním
zápase s Libštátem „A“ prohrálo 3:5.
Druhé družstvo „B“ bojuje v regionu východ, kde po třech odehraných zápasech
mají na kontě naši borci dvě výhry. Naposledy udolali Semily „Piraňa“ poměrem
4,5:3,5 a jsou na průběžném 3. místě.

STOLNÍ TENIS
Ženy – divize
Rokytnice – Č. Lípa „A“
Rokytnice – SKST Liberec „A“
Cvikov „A“ – Rokytnice
Cvikov „B“ – Rokytnice
1. TJ Nový Bor
14
2. Lokomotiva Liberec 14
3. TJ Sokol Tesla Stráž 16
4. TJ Rumburk
14
5. Spartak Rokytnice 14
6. Slovan Frýdlant v. Č 16
7. TJ Mnich. Hradiště 16
8. TJ Jablonex Jablonec16
9. TJ Bižuterie Jbc
14
10. TJ ŽBS Železný Brod 14

14
13
10
9
8
6
5
4
3
2

0
1
6
5
6
10
11
12
11
12

3:7
10:0
0:10
0:10
28
27
21
18
17
13
13
10
6
4

Muži KP II. třídy
Tanvald „B“ – Rokytnice
Žel. Brod „B“ – Rokytnice
Rokytnice – Loko Liberec „A“
Rokytnice – Bižuterie Jablonec n. N.
Doksy – Rokytnice
Mimoň – Rokytnice
Rokytnice – SKST Prysk „A“
Rokytnice – Č. Lípa „D“

42:13
41:11
37:23
29:23
28:23
25:37
24:37
22:37
14:36
14:36
10:8
0:18
13:5
11:7
12:6
8:10
5:13

Žáci a žákyně – OP
Naše družstvo hraje turnaj, kterého
se účastní 24 soupeřů
12. místo Matěj Erban
23. místo Markéta Erbánková
24. místo Veronika Zuzánková
– 16 –

Již 7. ročník seriálu závodů v obřím
slalomu pro neregistrované děti.
Kde? Na Slalomovém svahu ve středisku Horní Domky v Rokytnici nad
Jizerou.
Kdy? Vždy v 9:30 hod v následujících termínech: 2.1., 23.1., 6.2., 20.2.,
6.3., 20.3.
Pro koho? Pro všechny odvážné děti
narozené mezi rokem 1992 a 2001,
které si chtějí vyzkoušet atmosféru
opravdových lyžařských závodů.
Co vzít s sebou?
1) lyžařskou výbavu včetně ochranné
přilby (je podmínkou!)
2) odvahu a chuť vyhrát jednu z lákavých cen
3) dobrou náladu a chuť závodit
4) příspěvek 80 Kč (100 Kč za rodinu)
Další informace:
Ivo Hrbek
tel.: 724/068025
tel.: 481/523306
E-mail: tom.hrbek@centrum.cz
ICQ: 61538367
www.lyzuj.budﬁt.cz
Upřesňující propozice budou uvedeny na www.lyzuj.budﬁt.cz. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit závod
z důvodu nepříznivého počasí (sněhové pokrývky). Závodníci, činovníci
a diváci se účastní závodu na vlastní
nebezpečí. Naše nejmenší lyžaře podporují: TJ Spartak Rokytnice, Východočeské tiskárny s.r.o., SURA s.r.o.,
Pěkný-Unimex s.r.o., KAMA s.r.o.,
Česká Pojišťovna a.s., Points a.s.,
CENTRUM BABYLON, a.s., Alpisport
s.r.o., ELAN d.d., INA SPORT spol.
s r.o., Firma Paleček, Keramika Sušer,
KP Servis Železný Brod, Promo Servis
s.r.o., DWSoft, horská chata Skácelka,
horská chata Lovčenka, horská chata
Dvoračky a Bufet u Prokopa.

KUŽELKY
Skončil 7. ročník RNL
Soutěže se zúčastnilo 9 družstev
mužů a 8 družstev žen. Stejně jako
v minulých letech Rokytnická liga
neregistrovaných obohatila pro 110
hráčů smutné podzimní dny, kdy
většina z nás očekává příchod zimy,
a v době příprav zimní sezóny je světlým zjevem. Hovoří se o ní na pracovištích, v hospůdkách v celé Rokytnici
n. Jiz.
Výsledky, vítěze i poražené Vám přinesou následující tabulky, ale obecně
lze říci, že se soutěž vydařila a všichni
se těšíme již na 8. ročník.
Slavnostní vyhlášení s tancem, pitím i dobrotami plánujeme na 19. březen 2005, abychom všichni měli čas
se věnovat radovánkám po náročné
zimní sezóně, která, jak doufám, bude
úspěšná pro všechny Rokytnické.
Jak si vedou kuželkáři místní TJ?
Dle očekávání jsou soutěže velmi
vyrovnané a naše týmy si vedou se
střídavými výsledky.
A družstvo ﬁguruje na 9. místě
tabulky divize východočeského kraje
a jarní část soutěží bude velmi náročná, a to nejen po sportovní stránce,
ale i psychické, kdy sestupový klíč je
neúprosný!
B družstvo ve II. tř. KP je s 10 body
na 7. místě a v podstatě plní očekávání, i když ani pro B družstvo hájení
těchto pozic nebude jednoduché.
C družstvo tento podzim zatím předvádí slabší výkony a se získáním 2 bodů je poslední.
Dorost – zatím si vede výborně
a atakuje vedoucí pozici, na kterou
ztrácí 1 bod , ale i 2. místo nám zaručuje účast v kvaliﬁkaci o II. ligu dorosteneckých soutěží ČR.
Žáci – pochopením rokytnických
otců a fandů kuželek vzniklo družstvo
žáků-kyň, kteří se připravují na kuželkářské soutěže v Poháru mladých nadějí, a jsme velmi rádi, že 8 dětí našlo
cestu do našeho oddílu pod vedením
p. Karla Kaprase.
Srdečně Vás zveme na již tradiční
Vánoční turnaj neregistrovaných
hráčů, který se koná 26.12.04 v kuželně TJ Spartak.
Děti prezentace 10 – 11 hodin
Dospělí prezentace 13 – 15 hodin
Závěrem Vám všem chceme popřát
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.

MUŽI – KONEČNÉ POŘADÍ

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

Družstvo
Hatomast Team
Šenkýři
1. TKK Roxana
Ski Veteran´s
SKP Harrachov I
EMBA
Rotes
SKP Rokytnice
SKP Harrachov II

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

Družstvo
Silnice Jičín
KIKS RTK
Nudistky
Vichr Z Hor
SA Trosky
Turistky
Horalky
SKP Harrachov

Body
14
13
12
10
9
8
4
2
0

ŽENY – KONEČNÉ POŘADÍ

Poř.
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.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Body
12
12
10
8
8
4
2
0

JEDNOTLIVCI – MUŽI

Jméno
Gonda Jan
Bosák Pavel
Hofman Jaroslav
Šimůnek Jiří
Vodseďálek Miroslav
Hartych Stanislav
Doubek Petr
Ditz Milan
Vacek Luboš
Pěnička Jiří
Kutman Tomáš
Doubek Zdeněk
Mikolášek Ladislav
Hnyková Věra
Ditz Roman
Červinka Milan
Dostál Radek
Novák Radek
Hnyk Miroslav
Vávrová Jarmila
Vacek Tomáš
Zajíc Vladimír
Votoček Jiří
Malík Viktor
Votoček Ladislav
Langer Martin
Kadavý Daniel
Škoda Petr
Nesvadba Jiří
Škoda Vladimír
Tomíček Josef
Stříbrný Roman
Vávra Pavel
Lelek Miroslav
Jerie Pavel
Šír Vladimír
Kučera Karel
Jůna Martin
Stránský Pavel
Mrázek Karel
Červinková Kateřina
Vrána Jiří
Rydval Petr
Haas Josef
Sajdl Antonín
Hudeček Jan
Stehlík Radek
Dlouhý Petr
Kožíšek Petr
Kutman Vladimír
Řehák Pavel

Družstvo
Průměr
SKP Harrachov I
247,5
Šenkýři
243,0
1. TKK Roxana
230,0
Hatomast Team
227,8
Hatomast Team
227,4
Hatomast Team
227,1
Šenkýři
226,0
Ski Veteran´s Team 225,1
Emba Bulls
224,0
Emba Bulls
220,1
Šenkýři
219,6
1. TKK Roxana
215,9
SKP Harrachov I
215,4
Rotes
215,3
Ski Veteran´s Team 214,7
Rotes
214,4
1. TKK Roxana
213,0
SKP Rokytnice
212,4
Rotes
212,3
Šenkýři
209,8
Emba Bulls
209,0
Emba Bulls
206,4
Ski Veteran´s Team 206,2
Hatomast Team
205,6
Rotes
204,9
Šenkýři
203,8
1. TKK Roxana
203,8
Ski Veteran´s Team 202,9
SKP Rokytnice
201,6
Ski Veteran´s Team 200,5
Emba Bulls
198,7
SKP Harrachov I
194,9
Rotes
194,0
SKP Harrachov I
192,7
Emba Bulls
190,3
SKP Harrachov II
186,6
SKP Rokytnice
184,8
SKP Harrachov I
180,0
SKP Harrachov II
177,8
SKP Rokytnice
176,0
Rotes
170,0
SKP Rokytnice
169,0
SKP Harrachov II
164,2
SKP Rokytnice
164,0
SKP Rokytnice
161,4
SKP Harrachov II
151,0
SKP Harrachov II
149,3
SKP Harrachov II
149,0
SKP Harrachov I
148,0
Šenkýři
142,0
SKP Rokytnice
139,0
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JEDNOTLIVCI – ŽENY

Poř.
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.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Jméno
Kynčlová Radka
Zachovalová Jana
Mařasová Eva
Ditzová Jiřina
Kroutilová Dagmar
Hartychová Libuše
Medková Dana
Ditzová Dana
Kavánová Marie
Červinková Petra
Mařasová Lenka
Vlasová Eva
Hnyková Věra
Navrátilová Eva
Paurová Jitka
Konířová Eva
Mattiviová Světlana
Lukešová Eva
Hartychová Zuzana
Čermáková Verča
Vávrová Jarmila
Gebrtová Ivana
Královičová Šárka
Nechanská Soňa
Zelinková Hana
Červenková Lída
Hejralová Hana
Doubková Dagmar
Doubková Helena
Erlebachová Jaroslava
Neumannová Helena
Hrabalová Iva
Stříbrná Věra
Janoušková Eva
Lelková Marie
Brožová Jana
Večerníková Iveta
Kašťáková Hana

Družstvo
Kiks RTK
Silnice Jičín
SA Trosky
Vichr z Hor
Silnice Jičín
Nudistky
Nudistky
Kiks RTK
Turistky
Vichr z Hor
SA Trosky
Vichr z Hor
Kiks RTK
Turistky
Silnice Jičín
Kiks RTK
Horalky
Nudistky
Nudistky
Turistky
Vichr z Hor
SA Trosky
SA Trosky
Horalky
Silnice Jičín
Nudistky
Turistky
Horalky
Horalky
Kiks RTK
SA Trosky
SKP Harrachov
SKP Harrachov
SKP Harrachov
SKP Harrachov
Vichr z Hor
Turistky
SKP Harrachov

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Jméno
Hartychová Z. – Vodseďálek M.
Kavánová M – Hofman J.
Hartychová L. – Hartych S.
Hnyková V. – Hnyk M.
Lukešová E. – Vacek L.
Navrátilová E. – Pěnička J.
Medková D – Zajíc V.
Vávrová J – Bosák P.
Mařasová E. – Dostál R.
Mařasová L. – Vacek T.
Konířová E. – Malík V.
Vlasová E. – Votoček J.
Čermáková V – Jerie P.
Hrabalová I. – Stránský P.
Červenková L – Langer M.
Ditzová J. – Ditz M.
Stříbrná V. – Stříbrný R.

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

Jméno
Vodseďálek M – Hartych S.
Hofman J – Dostrál R.
Stříbrný R – Gonda J.
Pěnička J – Vacek L.
Doubek P – Langer M.
Hnyk M – Votoček L.
Novák R – Nesvadba J.
Ditz R – Ditz M.
Bosák P – Kutman T.

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

Jméno
Mařasová L. – Mařasová E.
Čermáková V – Hejralová H.
Navrátilová E. – Kavánová M.
Ditzová D. – Hnyková V.
Doubková D – Nechanská S.
Hartychová L. – Červenková L.
Vlasová E. – Červinková P.
Hartychová Z. – Lukešová E.
Konířová E. – Kynčlová R.
Stoberová J – Doubková H.

Průměr
224,8
223,4
218,7
218,7
217,4
213,5
212,8
208,9
208,8
208,2
205,3
200,4
200,3
199,8
198,6
196,3
195,3
193,8
193,0
192,3
191,9
191,6
188,3
188,0
187,6
185,8
182,7
181,4
179,9
178,5
172,7
160,0
151,9
141,0
131,0
129,0
121,3
112,0

DVOJICE SMÍŠENÉ

DVOJICE MUŽI

Družstvo
Hatomast Team
1 TTK Roxana
SKP Harrachov I
EMBA Bulls
Šenkýři
Rotes
SKP Rokytnice
SKI Veteráns
Šenkýři

DVOJICE ŽENY

Družstvo
SA Trosky
Turistky
Turistky
Kiks RTK
Horalky
Nudistky
Vichr z Hor
Nudistky
Kiks RTK
Horalky

Celk.
463
454
440
429
428
425
417
410
406
394
391
383
366
365
346
198
144

Celk.
458
456
433
425
418
414
411
410
367

Celk.
442
421
413
409
386
381
379
369
367
357

Plánované sportovní akce TJ Spartak
VOLEJBAL
• 20.–21.8.05 – Rokytnické vol. dny
20.8.05 – Turnaj pro neregistrované
21.8.05 – Registrovaná družstva
• 27.8.05 – Turnaj ve volejbale žen
(pro registrované)
• Prosinec 05 – Poslední smeč
• kontakt: Zbyněk Neumann,
tel.: 777689489
LYŽOVÁNÍ
• 15.–16.1.05 – Župa žactvo 2× OSL
• 5.–6.3.05 – Župa žactvo 2× OSL
místo: lyž. areál Horní Domky
• kontakt: Milan Jón, tel.: 602648921
ŠACHY
• Náš oddíl pořádá 26.12.04 tradiční
Vánoční bleskový turnaj, předpokládánaná účast kolem 30 os.
V dubnu 2005 budem opět pořadateli krajského přeboru v rapid šachu
jednotlivců.
• kontakt: Zdeněk Hollmann,
tel.: 604670992,
zhollmann@seznam.cz

• 29.–30.1.05 – Přejezd Jizerských hor
Ubytování na Chatě Goristov (lůžka,
doporučuji spací pytel s sebou),
pasy nebo občanky s sebou. Je
možno zkrátit dle zájmu na jednodenní akci. Sraz: 8 hodin na Dolním
náměstí
• kontakt: M. Kavan, tel.: 481523587
• 3.–6.2.2005 – Účast na 9. zimním
srazu v Králíkách
• kontakt: P. Rosůlek, tel.: 481523578
• 12.2.2005 – Ve stopě první středoevropské padesátky
sraz: 8 hodin v Berlíně u školky
• kontakt: J. Mikulášek, t.: 481523492
• 19.2.2005 – Přejezd Krkonoš memoriál Karla Šaldy – 31. ročník
trasa A – sraz 5.45 u horní školy,
kontakt: J. Mikulášek, t.: 481523492

TURISTI
• 26.12.2004 – Na Štěpána na Štěpánku
sraz: 9 hodin v Berlíně u školky
• kontakt: J. Hejral, tel.: 737248405
• 1.1.2005 – Výstup na Strážník bez
kyslíkových přístrojů
sraz: 14 – 15 hodin na vrcholu
– průchozí místo
• kontakt: M. Kavan, tel.: 481523587
• 8.1.2005 – Novoroční relax – výlet
na Labskou louku
sraz: 9 hodin na dolní stanici lanovky na Lysou horu
• kontakt: J. Hejral, tel.: 737248405
• 15.1.2005 – 6. ročník Zimního setkání turistů v Bratrouchově u Mikšů
sraz: 9 hodin u lanovky nebo
13 – 15 hodin U Mikšů
• kontakt: J. Hejral, tel.: 737248405
• 22.1.2005 – Jizerskými horami
sraz: 8.45 – železniční stanice
Harrachov
• kontakt: P. Rosůlek, tel.: 481523587

Sháním byt k prodeji
v osobním vlastnictví,
nebo družstevní.
Rychlé jednání.
Tel.: 775 311 506.
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trasa B – sraz 8.30 u horní školy
kontakt: J. Hejral, t.: 737248405
• 20.2.2005 – Dozvuky přejezdu
Krkonoš
sraz: 8 hodin u horní školy
• kontakt: P. Rosůlek, tel.: 481523578
• 27.2.2005 – Lysá hora – Žalý
– Jilemnice
sraz: 9 hodin na dolní stanici
lanovky na Lysou horu
• kontakt: P. Rosůlek, 481523578
• 5.3.2005 – Turistické MDŽ u Mikšů
sraz: 15.30 u Mikšů
• kontakt: J. Mikulášek, t.: 481523492
• 26.3.2005 – Polské Krkonoše
sraz: 9 hodin dolní stanice lanovky
na Lysou horu
• kontakt: M. Kavan, tel.: 481523587

105 let místní dráhy
Martinice v Krkonoších – Jilemnice – Rokytnice nad Jizerou

1899 – 2004

30. a 31.12.2004, 1.1.2005
7. prosince 2004 uplyne již 105 let od jízdy prvního vlaku na trati Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou. Uzlová
železniční stanice Trutnov ve spolupráci s Klubem historie kolejové dopravy (KHKD) Praha pořádají ve dnech 30.12.2004
– 1.1.2005 jízdy zvláštních vlaků, tentokrát v trase Vrchlabí – Kunčice nad Labem – Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad
Jizerou, tažených parní lokomotivou 354.7152 vyrobenou v roce 1917 První českomoravskou továrnou na stroje v Praze.
Tato parní lokomotiva je spolu s dalšími deseti v majetku KHKD. Souprava vlaku bude sestavena z historických vozů a vozu bufetového. U příležitosti tohoto výročí bude vydána publikace o historii jubilující trati.
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2005

LEDEN
Po Út St Čt Pá So Ne
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 30
31

ÚNOR
Po Út St Čt Pá So Ne
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

Po Út
1
7 8
14 15
21 22
28 29

KVĚTEN
Po Út St Čt Pá So Ne
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
30 31

ČERVEN
Po Út St Čt Pá
1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30

ČERVENEC
Po Út St Čt Pá So Ne
1 2 9
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 30 31

ZÁŘÍ
Po Út St Čt Pá
1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30

ŘÍJEN
Po Út St Čt Pá So Ne
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 30
31

So Ne
3 4
10 11
17 18
24 25

So Ne
4 5
11 12
18 19
25 26

Po Út
1
7 8
14 15
21 22
28 29

BŘEZEN
St Čt Pá
2 3 4
9 10 11
16 17 18
23 24 25
30 31

So Ne
5 6
12 13
19 20
26 27

LISTOPAD
St Čt Pá So Ne
2 3 4 5 6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30

DUBEN
Po Út St Čt Pá
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

Po
1
8
15
22
29

Út
2
9
16
23
30

SRPEN
St Čt Pá
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31

So Ne
2 9
9 10
16 17
23 24
30

So Ne
6 7
13 14
20 21
27 28

PROSINEC
Po Út St Čt Pá So Ne
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 30 31

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 28.1.2005.
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