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ROKYTNICKÁ POUŤ 2007

Letošní pouť se uskutečnila poslední zářijový víkend ve
dnech 29. - 30. září 2007 na centrálních parkovištích v Horní
Rokytnici.
Na sobotní odpoledne Město Rokytnice nad Jizerou připravilo kulturní doprovodný program.
Bohužel sobotní ráno nás přivítalo deštivým a relativně
chladným počasím a stáli jsme před rozhodnutím, zda program uskutečnit. Rozhodli jsme se, že to zkusíme a doufali
jsme, že se počasí umoudří. Naštěstí před polednem přestalo
pršet. . . . a doufali jsme, že to tak vydrží.
Program zahájily krátce po půl druhé již trochu promrzlé
rokytnické mažoretky, které předvedly 2 skladby na reprodukovanou hudbu a jednu skladbu s doprovodem Krkonošské
dechovky z Jablonce nad Jizerou, která hrála svoje písničky
další hodinu. Po dechovce, která zaujala především ty dříve narozené, jsme potěšili naopak naše nejmenší kouzelníkem a jeho klaunem. Po zbytek odpoledne se vystřídali ještě

3 kapely – rokytnická country skupina Naboso, rockbluesová
kapela Nior W. z Trutnova a odpoledne rozhýbala a zároveň
zakončila „skáčkem“ vrchlabská skupina Skapollo. Po setmění
v půl osmé byl večer definitivně zakončen ohňostrojem.
O občerstvení se postarali dobrovolní hasiči, kteří pekli své
vynikající krkonošské sejkory a podávali různé nápoje.
Rádi bychom tímto poděkovali panu Ivu Hrbkovi, který nám
zapůjčil stan a panu Radku Novotnému, který nám zapůjčil
návěs, ve kterém kapely a účinkující vystupovali.
Dále bychom rádi poděkovali všem účinkujícím, zvukařům,
ASPV TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou a ostatním, kteří se
spolupodíleli.
V neděli bylo krásné teplé slunečné počasí, a ti, kteří nepřišli na pouť třeba již kvůli počasí v sobotu, si užili pouťové
atrakce v neděli!
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Od 1. listopadu 2007 platí nové sazby
místních poplatků z ubytování
Zastupitelstvo města na svém veřejném jednání dne
26. 9. 2007 schválilo nové znění obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a o místním poplatku z ubytovací kapacity.
S účinností od 1. 11. 2007 tak platí tyto nové sazby:
- místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 15,- Kč za
osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem
příchodu
- místní poplatek z ubytovací kapacity 4,- Kč za každé využití
lůžko a den
Úplné texty těchto nových obecně závazných vyhlášek včetně podrobného komentáře k nim naleznete na
www. mesto-rokytnice. cz v sekci obecně závazné vyhlášky.
Dále připomínáme, že splatnost obou citovaných místních
poplatků je 2 x ročně, přičemž se blíží termín druhé splatnosti, a to nejpozději do 31. 10. 2007.

Kdy bude dokončen nový územní plán?
Odpovědět na tuto otázku není úplně jednoduché, každopádně se již práce blíží ke svému závěru. Na začátku září nám
byl projektantem předán zpracovaný návrh ÚP města Rokytnice nad Jizerou (dále jen návrh). Okamžitě bylo zahájeno
projednávání návrhu s dotčenými orgány, které mají na svá
vyjádření stanoven čas cca do konce října. Poté bude zpracována zpráva o projednání návrhu a zažádáno u Krajského
úřadu Libereckého kraje (KÚ LK) o vydání stanoviska k návrhu.
Po obdržení stanoviska KÚ LK bude zahájeno samotné řízení
o upraveném a posouzeném návrhu územním plánu. V tomto
řízení se bude konat veřejné projednání s dotčenými orgány a občany. Termín konání tohoto projednání je odhadován
zhruba na polovinu ledna 2008. S návrhem se veřejnost bude
moci seznámit nejspíš od začátku prosince. Dle ustanovení
§ 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů mohou
námitky proti návrhu podat pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných staveb a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti.
Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své
připomínky a dotčené osoby dle § 52 odst. 2 stavebního zákona
námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území
dotčené námitkou. K později uplatněným stanoviskům dotčených orgánů, připomínkám a námitkám se nebude přihlížet.
Po veřejném projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným
zastupitelem, kterým je starosta města Ing. Petr Matyáš,
vyhodnotí výsledky projednání, zpracuje návrh rozhodnutí
o námitkách, přezkoumá soulad návrhu s politikou územního
rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
s cíli a úkoly územního plánování s požadavky stavebního zákona, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů. Zároveň pořizovatel dopracuje odůvodnění
územního plánu. Poté bude zastupitelstvu předložen návrh na
vydání územního plánu obce s jeho odůvodněním.

Vážení občané,
přesný termín veřejného projednání návrhu Vám všem
bude oznámen na veřejné vývěsce, internetových stránkách
města (zde bude celý návrh územního plánu k nahlédnutí), na
kabelové televizi a také samozřejmě ve Zpravodaji. Věřím,
že se mi alespoň trochu podařilo přiblížit dokončovací práce
na tomto důležitém dokumentu obce. Konečný termín dokončení územního plánu Vám však stejně nemohu přesně sdělit,
protože se vše bude odvíjet od stanovisek dotčených orgánů,
které ještě nemáme úplně k dispozici a také námitek, které
mohou podat osoby uvedené výše. Vaše případné dotazy Vám
budou zodpovězeny na stavebním úřadu Městského úřadu
v Rokytnici nad Jizerou.
Jaroslav Nechanický
zástupce vedoucí stavebního úřadu

Z jednání rady města
Dne 23. 8. 2007 proběhla kolaudace nové lanové dráhy
Horní Domky vlastníka Spartak Rokytnice, a. s.
Jednou z podmínek Města pro vydání stavebního povolení
pro výstavbu lanové dráhy bylo vybudování nové otočky pro
skibus u Hotelu Rokytka. Vzhledem k tomu, že v den kolaudace nebyla tato podmínka splněna, bude v kolaudačním
rozhodnutí stanoven termín pro její splnění. V době výstavby
lanové dráhy došlo mezi Městem a Spartakem k dohodě, že
otočka skibusu bude vybudována ve větším rozsahu, než bylo
původně požadováno. Součástí otočky by mělo být zastřešení,
zpevnění mostku, apod. Stavba by v takovémto rozsahu mohla
stát až 5 mil. Kč.
Bylo domluveno, že Město požádá na její realizaci o dotaci z fondů EU. Pokud bude dotace přiznána, zajistí finanční
spoluúčast žadatele Spartak Rokytnice, a. s. Pokud nebude
dotace přiznána, zrealizuje Spartak otočku skibusu alespoň
v takovém rozsahu, jak bylo původně stanoveno.
RM schválila návrh výzvy k podání nabídky na zpracování
projektové dokumentace pro územní řízení pro stavbu otočky
skibusu u Hotelu Starý Mlýn v Rokytně. V lokalitě, kde má další otočka skibusu vzniknout, bude dle nového územního plánu
umožněna výstavba nástupní stanice lanové dráhy, objektu
služeb a dále objektu pro parkování a překládání zboží pro
stávající horské chaty. Protože je nezbytné uvedené záměry
koordinovat tak, aby byla zajištěna jejich kvalitní dopravní
obsluha, je třeba zpracovat projektovou dokumentaci, která
bude řešit umístění otočky skibusu v návaznosti na rozšíření
místní komunikace a zároveň řešení sjezdů k výše uvedeným
investičním záměrům. Součástí projektové dokumentace bude
i prodloužení inženýrských sítí do prostoru otočky.
Radě města byla předložena žádost pana Ing. Kotašky
o vyjádření Města ve věci prodeje pozemku pod hřbitovem
- ppč. 1950/8 v k. ú. Dolní Rokytnice. Tento pozemek získal Ing. Kotaška při nedobrovolných dražbách majetku města
ze strany České konsolidační agentury a předtím byl městem
využíván jako parkovací plocha určená k pronájmu Sporthotelu Bohemia.
Ing. Kotaška ve své žádosti žádal o směnu pozemku za jiný
adekvátní pozemek určený pro výstavbu nebo o stanovisko
města k prodeji pozemku. Byly vytipovány dva pozemky určené k výstavbě a nabídnuty Ing. Kotaškovi. .
Ing. Kotaška ve svém dopise ze dne 28. 8. 2007 nabídku
pozemků ze strany Města neakceptoval a navrhl Městu mož-
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nost odkupu výše uvedeného pozemku Městem za obvyklou
tržní cenu, která je dle jeho ústního vyjádření minimálně
1 500 000,- Kč. Rada města vzala na vědomí nabídku pana
Ing. Kotašky s tím, že za daných podmínek nemůže Město
nabídku na odkup pozemku akceptovat.
RM schválila v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytů a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, následující jednostranné zvýšení nájemného z bytů
s účinností od 1. ledna 2008:
- v případě bytů I. kategorie o 15,9 %
Jednostranné zvýšení nájemného z bytů se netýká:
-bytů, kde bylo nájemné volně sjednáno
- bytů, na jejichž výstavbu byla poskytnuta státní dotace
- bytů v domech zvláštního určení.
Dotace z Grantového fondu Libereckého kraje.
Městu nebyla přiznána dotace z programu č. 1 na podporu
hospodářského a regionálního rozvoje na zpracování studií
pro žádosti o dotaci z evropských fondů a to na akci „Rekonstrukce mateřských škol v Rokytnici nad Jizerou“ a „Vybudování otočky skibusu“.
Městu byla přiznána dotace z Grantového fondu Libereckého kraje, programu č. 1 na podporu hospodářského a regionálního rozvoje na zpracování studií pro žádosti o dotaci
z evropských fondů ve výši 35. 000,- na akci „Rekonstrukce
kulturního domu“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy
č. OPL/1096/2007 o poskytnutí dotace z Grantového fondu
Libereckého kraje.
RM schválila zadání zakázky na nátěr sloupů veřejného
osvětlení parkového typu firmě KaK, Rokytnice nad Jizerou za
cenu 1. 300,- Kč včetně DPH/kus a zadání zakázky na nátěr
sloupů VO ve velikosti 8m firmě Stojan a Syn, Jablonec nad
Jizerou za cenu 2. 180,- Kč včetně DPH/kus.
RM schválila zadání zakázky na vybudování přístřešku
v čp. 663 Horní Rokytnice firmě JANDA, s. r o. Jablonec nad
Jizerou a pověřila finanční úsek vypracováním rozpočtového
opatření v souvislosti se zadáním této zakázky.
RM schválila zadání zakázky na zhotovení zpevněné zámkové dlažby v prostorách před radnicí pro účely umístění úřední
desky Města Rokytnice nad Jizeru firmě HNH, spol. s r. o. ,
Hrabačov za cenu 46. 908,-Kč včetně DPH.
RM byla předložena nabídka paní Evy Palmové, Dolní Rokytnice 26, na účast města v projektu Rekonstrukce centrálního
parkoviště na Studenově, včetně vybudování automatického
závorového systému, která by spočívala v pomoci při řízení
a koordinaci projektu. Město by se tak stalo partnerem projektu, přičemž s partnerstvím by nebyly spojené žádné výdaje.
Rada města účast na projektu formou partnerství schválila.
RM schválila zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Mateřské školy, Dolní 210, Rokytnice
nad Jizerou firmě BG-PROJEKT s. r. o. za cenu 302. 500,- Kč,
firma není plátce DPH.
RM schválila zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Mateřské školy, Horní 555, Rokytnice nad Jizerou firmě JENA CZ s. r. o., Turnov za cenu 413.
815,- Kč včetně DPH.
RM vzala na vědomí informaci o předání návrhu územního
plánu Rokytnice nad Jizerou ze strany firmy SAUL, s. r. o.
Liberec s tím, že návrh byl předán s tříměsíčním zpožděním
a pověřuje finanční úsek vyúčtováním pokuty vyplývající ze
smlouvy o dílo č. 015/2007 ve výši 19. 635,- Kč.
RM schválila zhotovení a odebrání 900 kusů pohlednic
Rokytnice nad Jizerou s letním a zimním motivem za použití
lentikulární fólie, a to od společnosti Kartografie HP Jičín za
cenu 9,90- Kč/kus.

RM schválila uzavření nové smlouvy o nájmu nebytových
prostor o celkové výměře 116,90 m2 v čp. 197 v Horní Rokytnici (přízemí budovy radnice), Rokytnice nad Jizerou, se společností Telefonica O2, Czech Republic, a. s. .
RM schválila zřízení věcného břemene ke stávající vodovodní přípojce, která vede přes pozemek ppč. 85/1 v k. ú. Dolní
Rokytnice, a to ve prospěch vlastníka objektu čp. 152 v Dolní
Rokytnici, Rokytnici nad Jizerou.

Z jednání zastupitelstva města
Návrh na realizaci úsporných opatření - veřejné
osvětlení
- Ing. Matyáš - roční náklady na elektrickou energii, kterou
spotřebuje veřejné osvětlení jsou okolo 500. 000,- Kč, což je
poměrně významná položka v rozpočtu města. V příštím roce,
stejně jako v letech minulých, se hovoří o zdražení elektrické
energie minimálně o 10%.
Z těchto důvodů je nutné provést na veřejném osvětlení
úsporná opatření spočívající v omezení provozu od 24.00 hodin
do 04.00 hodin.
Omezení provozu by bylo nastaveno odlišně pro hlavní silnici II/294 a jinak pro místní komunikace. Silnice II/294 – omezení provozu by spočívalo v tom, že v době od 24.00 do 04.00.
hodin by svítila pouze každá druhá pouliční lampa s výjimkou
křižovatek, kde by lampy plně svítily. Plné svícení by bylo
také zachováno v prostoru Horního a Dolního náměstí.
Rozprava:
- Pan Janata - s předloženým návrhem zásadně nesouhlasím, neboť Rokytnice nad Jizerou je významným turistickým
střediskem a pokud se bude zhasínat, stane se z ní mrtvé město. Doporučuji úsporu finančních prostředků řešit razantnějším vybíráním místních poplatků z ubytování a z pronájmu
veřejného prostranství za účelem umístění reklamních ploch.
Tyto plochy lze např. pronajmout reklamním agenturám.
- Ing. Matyáš - z opatření nevyplývá, že budou všechny lampy zhasnuty. Na Dolním a Horním náměstí budou svítit stále, podél hlavní komunikace bude svítit každá druhá lampa
a podél místních komunikací každá třetí lampa.
ZM omezení provozu veřejného osvětlení v době od
24. 00 hodin do 4. 00 hodin schválilo.
Prodeje obecních pozemků
ZM schválilo:
- prodej části ppč. 85/1 dle usnesení č. 164 ze dne
25. 6. 2007 manželům Václavovi a Daně Mečířovým, Jilemnice za cenu 400,- Kč/m2.
- prodej části ppč. 3397/3 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou manželům Jaroslavovi a Jitce Líbalovým, Praha za cenu
280,- Kč/m2 a za podmínky stanovené usnesením č. 158 ze
dne 25. 6. 2007.
- prodej ppč. 608/8 v k. ú. Dolní Rokytnice panu Ottovi Erlebachovi, Dolní Rokytnice 192, a to za cenu 170,- Kč/m2.
- prodej ppč. 16/3 v k. ú. Dolní Rokytnice panu Karlu Patočkovi, Dolní Rokytnice 95, a to za cenu 150,- Kč/m2
- prodej ppč. 1014/2, části ppč. 1000/3 a stpč. 926/3 v rozsahu výměry 34 % společnosti Eprona, a. s. Rokytnice nad
Jizerou, a to za cenu 280,- Kč/m2.
- prodej části ppč. 2638/1 a části 2915 v k. ú. Dolní Rokytnice panu Janu Karasovi, Praha za cenu 120,- Kč/m2 a za podmínky stanovené usnesením č. 161 ze dne 25. 6. 2007.
- směnu ppč. 1014/2, části ppč. 1000/3 a stpč. 926/3 v rozsahu výměry 66 % za část stpč. 171/2 a ppč. 1000/9 v k. ú.
Horní Rokytnice nad Jizerou s paní Evou Mikulčákovou a pa-
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nem Lubomírem Bláhou s tím, že rozdíl výměr směňovaných
pozemků bude doplacen ve výši 280,- Kč/m2.
Rozpočtový výhled města na období 2008-2012 – možnosti ovlivnění ze strany města
(nejdůležitější příjmy města, které mohou rozpočet ovlivnit).
Příjmy z nájmu centrálních parkovišť – ve výhledu je
uvažováno s částkou 500. 000,- Kč ročně. V letech 2011 a
2012 se počítá již s vyšší částkou – předpokládá se, že již
budou parkoviště zrekonstruována a vybavena odbavovacím
systémem.
Příjmy z prodeje nepotřebného majetku – z výhledu je
patrné, aby Město bylo schopno splácet úvěr a mít finance na
investice, je nutné zajistit další příjmy do rozpočtu. Jedinou
možností jsou prodeje nepotřebného majetku města. Jedná se
zejména o pozemky, které město ke své činnosti a svému dalšímu rozvoji nepotřebuje. Z objektů je to pouze byt v budově
čp. 196 HR, který se město snaží již několik let prodat.
Změna obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
Zastupitelům byly předloženy návrhy nových obecně závazných vyhlášek o pobytových poplatcích. Dle předloženého
návrhu se mění sazby poplatků na nejvyšší zákonnou možnou
výši, což je 15,- Kč u místního poplatku za lázeňský nebo
rekreační pobyt a 4,- Kč u místního poplatku z ubytovací
kapacity.
Pan Kadavý - na pracovním jednání zastupitelstva se jednalo o možnosti stanovení úlev pro členy Sdružení pro rozvoj
cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou z místního poplatku
za lázeňský nebo rekreační pobyt. Původní návrh obsahoval
ustanovení, že hosté u členů Sdružení budou platit nižší sazbu, tj. 12,- Kč. Od ministerstva vnitra ale přišel právní výklad,
podle kterého je toto ustanovení diskriminační a zvýhodňuje
určitou skupinu osob. Vyhláška proto bude přepracována tak,
aby sporné ustanovení neobsahovala.

Za touto suchou oznamovací větou se ukrývá pestrá směs
činností mnoha lidí, bez jejichž přičinění bychom asi nevšímavě chodili kolem zuboženého torza Božích muk a ti všímavější by zřejmě podotkli, že je hanba, že s tím někdo něco
neudělá.
Kvalitní oprava, kdy je třeba na jednu stranu opravit poškozenou věc, ale na druhou stranu mít trochu pokory z běhu
času a nevytvořit ve výsledku repliku bez ducha a nápadu,
se nedá plánovat jako rekonstrukce spadlé stodoly na dílnu
s garáží. V tomhle případě se muselo ve správný čas angažovat
pro dobrý výsledek i mnoho různých lidí mimo okruh radnice.
Někdo musel přitlačit při rozhodování krajské komise o rozdělování peněz. A vida! Našel se a přitlačil. Děkujeme, pane
Bachtíku! Někdo musel potlučené zbytky sesadit, domodelovat uražené nohy tak aby nevypadaly jako protézy, respektive
vymodelovat a spojit je s původním tělem tak, že si nezasvěcený ničeho nevšimne a přitom nezakrývat fakt, že čas nikdo
nezastaví…. A vida! Našel se a vyvztekal se u toho, že by možná nebylo od věci křížek s Ježíšem znovu vysvětit. Děkujeme,
pane Honzátko! To bylo loni, letos se podařilo kováři Josífkovi
zachránit z okolního porostu zbytky oplocení, vyrobit nádhernou repliku… a už je tam! Díky, Pepo! A taky bylo potřeba
upravit a srovnat okolí, všechno pěkně ručně, něco nechat,
něco prořezat, prostě citovka, žádný bagříček a nájezdovka
na UNCéčku, ale aby všechno vypadalo jako odjakživa. Naše
Drobné služby taky umějí. Díky!
Zkuste to někdy po obědě vzít procházkou od radnice ke
křížku, nová silnice taky stojí za prohlédnutí, u křížku na
lavičce odfouknout a pokoukat na výsledek a kolem vůbec
a potom k Modré hvězdě na žbrďol, dva. . . .

Křížek v Horní Vsi
V květnu letošního roku uzavřelo město s Libereckým krajem smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Grantového fondu
Libereckého kraje na opravu kovaného oplocení křížku v Horní
Vsi, které bylo závěrem září usazeno do původního základu.

Rokytnice nad Jizerou
- Rekonstrukce inženýrských sítí
včetně komunikace nad MěÚ
V Horní Rokytnici nad Jizerou nad městským úřadem právě
probíhají dokončovací práce na celkové rekonstrukci komunikace včetně rekonstrukce a výstavby inženýrských sítí. Součástí akce byl nový vodovod, splašková kanalizace, podzemní
kabely elektrického vedení a nová dešťová kanalizace včetně
odvodnění komunikace. Akce by měla být zcela dokončena
do konce října letošního roku. Stavbu realizovala firma STRABAG Liberec. Celkové náklady stavby jsou 4 mil. Kč bez DPH.
Investorem celé akce je Vodohospodářské sdružení Turnov.
Na financování se klíčovou částkou podílí 2,5 mil. Kč Město
Rokytnice nad Jizerou. Výrazný podíl 0. 66 mil. Kč také přidala firma BV Development stavící bytový dům v horní části,
protože celá akce byla iniciována právě jejími požadavky na
inženýrské sítě. Obyvatelé sousedních domů se podíleli na
přípojkách k jejich objektům.
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Přeji hezké odpoledne! Ing. Tomislav Procházka

Poslední významnou částí je mnoho projekčních prací,
z nichž nejvýznamnější je v tuto chvíli zahájení řešení kapacity celé vodovodní sítě ve městě Akce obsahuje kilometry
rekonstrukcí, nových řadů a opravy či výstavbu vodohospodářských objektů. Většinu projekčních prací zpracovává v Rokytnici firma Syrinx pana Bukváře.
Děkujeme obyvatelům za trpělivost a pracovníkům úřadu
za super spolupráci.

VHS Turnov rovněž v letošním roce současně zrekonstruovalo objekty vodojemu a objekt čerpací stanici pitné vody
Horní Ves v celkových nákladech stavby 1,6 mil. Kč bez DPH.
Jednalo se o rekonstrukci zastřešení obou objektů včetně
oprav poškozených konstrukcí vlivem špatné funkce plochých
střech, systém dálkového řízení technologických zařízení
a sanaci komory vodojemu z důvodů rozsáhlého propouštění
vody. Dále akce zahrnovala také odstranění stávajících střešních plášťů a atik včetně nových omítek. Rekonstrukci prováděla firma Roman Ruml Roztoky u Jilemnice.

Jste provozovatel / ka penzionu či privátního ubytování?
Poskytujete ubytovací služby?
Slyšel/la jste už o Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou?
Chceme, aby se Rokytnice nad Jizerou stala celoročně
vyhledávaným turistickým střediskem, aby si udržela konkurenceschopnost vůči ostatním krkonošským střediskům a aby
byla atraktivní pro své návštěvníky. Chceme, aby cestovní
ruch v Rokytnici nad Jizerou i do budoucna znamenal zásadní zdroj příjmů zdejších obyvatel a podnikatelů působících
v Rokytnici nad Jizerou.
Hradíme proto provoz panoramatické kamery, díky které se
o Rokytnici nad Jizerou dozví i Vaši hosté, zajišťujeme provoz
skibusu, díky kterému se do lyžařských areálů zdarma dopraví
také Vaši hosté.
V letošním roce jsme zrealizovali poznávací okruh „Okolo Rokytnice“ a tématickou stezku „Pašerácká stezka“, díky
kterým se Rokytnice stala zajímavější i pro Vaše hosty. Vydáváme řadu propagačních materiálů a financujeme prezentaci
Rokytnice nad Jizerou na autobusech ČSAD Semily a. s. , která
může do Rokytnice přilákat právě Vaše hosty.
Naše aktivity pomáhají i Vám. Staňte se členy našeho
Sdružení. Pomozte nám zvýšit atraktivitu našeho města a přilákat do Rokytnice nad Jizerou více návštěvníků, kteří se
mohou stát právě Vašimi klienty.

Spolu s členstvím v našem Sdružení získáte řadu výhod pro
své hosty. Budete mít k dispozici pro své klienty karty hosta
Benefit program Rokytnice PLUS, se kterou návštěvník získá řadu výhod, mimo jiné třeba slevu 15% na skipasy, slevu
v zábavním centru Babylon a další slevy na služby poskytované buď přímo v Rokytnici nad Jizerou a jejím okolí, ale
i v celém Libereckém kraji.
Využijte proto naší nabídky a staňte se členy našeho
Sdružení, získáte tak pro své hosty něco navíc!

Uzávěrka přihlášek do Sdružení je 31. 10. 2007
Více informací o našem Sdružení naleznete na
www.rokytnice.com/sdruzeni
S případnými dotazy se můžete obrátit na předsedu Sdružení
Petra Kadavého (tel. 724 179 737) nebo místopředsedu
sdružení Daniela Janatu (tel. 602 626 358)

iNZERCE
Hledám byt k pronajmutí v Rokytnici nad Jizerou nebo
blízkém okolí – 1 + KK nebo 2 + KK.
Tel. 608 268 620.

..................
.........
Prodám pultový mrazák zn. Thomson Calex.
Cena dohodou. Tel. : 732 184 427.

TJ SPARTAK

ROKYTNICE NAD JIZEROU
STŘEDISKO ZIMNÍCH SPORTŮ

Spartak Rokytnice,a. s. přijme
na zimní sezónu zaměstnance
pro obsluhu vleků, lanovek

a pokladníky.
Nástup podle sněhových podmínek. Další informace
na tel. : 481 522 380.
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SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Consumers Defence Association of the Czech Republic
Novákových 8, 180 00 Praha 8

Poradenská linka
900 08 08 08 (8 Kč/min)

Pozor na (ne)končící slevy!
Jak podle podnětů od spotřebitelů, tak i na základě zjištění
České obchodní inspekce, která při nedávné kontrole zjistila
téměř v polovině kontrolovaných prodejen nějaké pochybení, je jasné, že problémy s výprodejem sezónního zboží stále
trvají.
Prodávající neinformují přesně o ceně zlevněného zboží,
matou kupující údaji o vysokém procentu snížené ceny, ale
skutečnost tomu zdaleka neodpovídá nebo na pokladně spotřebitelům účtují původní ceny, což ne každý při větším nákupu hned zjistí. Ne všichni také ve svých letácích informují
o začátku a konci výprodeje, jak jim to ukládá zákon o regulaci reklamy.
„Ve slevách by měli spotřebitelé velmi pečlivě sledovat
také kvalitu nabízeného zboží,“ upozorňuje tisková mluvčí SOS Ivana Picková. „Stává se, že zboží už je poškozené,
nebo má prostě nižší jakost, aniž by to prodávající někde uváděl. Spotřebitelé upozorňují, že mnohdy je namíchané zboží
zlevněné a bez slevy, což je pro spotřebitele také matoucí,“
dodává mluvčí.
SOS zároveň upozorňuje na povinnost prodávajících poskytovat i na spotřební zboží ve slevách dvouletou záruku. Stále
se stává, že prodávající zkracují svévolně záruční dobu a tvrdí
spotřebitelům, že na zboží ve slevě je pouze půlroční záruka.
Jejich tvrzení nemá oporu v zákoně a spotřebitel má stejná
práva, jako kdyby kupoval zboží bez slevy. Jedinou výjimkou
je situace, kdy je sleva poskytnuta pro určitou vadu. Na tu se
pak záruka logicky nevztahuje. Ovšem spotřebitel o tom musí
být jednoznačně předem informován.
SOS doporučuje spotřebitelům, aby velmi pozorně sledovali jak kvalitu nabízených výrobků, tak ceny, které jsou
jim nakonec účtovány. V případě nesrovnalostí je možné se obrátit na osobní poradny SOS v krajích (seznam na
www. spotrebitele. info), on-line poradnu na stejné adrese,
případně na dozorové orgány, v případě špatného účtování na
Českou obchodní inspekci.

sos@spotrebitele. info
www. spotrebitele. info

tel. : +420 224 239 940
fax: +420 224 239 941

Kačerovská z právního oddělení SOS. Sdružení již podalo
podnět na zahájení správního řízení proti výrobcům potravinových doplňků Bio koenzym Q10 (výrobce: Bio Commerce), BioDrain (výrobce New Nordic Pharmabrands Ltd), BiooBran (výrobce: Daiwa Pharmaceutical Co. , Ltd), Biopron
(výrobce: Valusun a. s.), Bio Sprinuliny (výrobce: Health
Links, s. r. o.), BioXtra (výrobce: Biox healthcare s. a.)
a Biofemin (NP Pharma Sp. z. o. o.). Výrobci Bio koenzymu
Q10 již byla dozorovým orgánem uložena ve správním řízení pokuta. V současné době probíhá ve věci řízení u rozkladové komise ministra zemědělství.
Neoprávněným užíváním ochranné známky dochází k porušování výše zmíněných předpisů o ekologickém
zemědělství, nařízení 178/2002, kterým se stanoví obecné
zásady a požadavky potravinového práva, zákona 441/2003
o ochranných známkách a zákona 634/1992 o ochraně spotřebitele. Zákon o ochraně spotřebitele v § 8 stanoví, že
nikdo nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné údaje
o skutečných vlastnostech výrobků. Dle § 18a téhož zákona
pak nikdo nesmí neoprávněně užívat ekoznačku. Podnikatelským subjektům hrozí za spáchaný delikt pokuta ve výši
až 1mil. Kč.
„Pokud spotřebitel hodlá zakoupit skutečnou biopotravinu, musí při jejím výběru pozorně hledat grafický znak
BIO s nápisem produkt ekologické zemědělství a s číslem
kontrolní organizace CZ-KEZ. Jestliže nakupuje nebalené zboží (pečivo, ovoce atd.), musí prodávající bio původ
doložit platným osvědčením,“ dodává Jana Kačerovská.
Osvědčení je podnikateli udělováno vždy jen na 12 měsíců. I v průběhu této lhůty podnikatele certifikační orgán
kontroluje Najde-li spotřebitel produkt, který se označuje
jako ekologický, čistě přírodní či bio a nebude mít na obalu
certifikační značku a kód, může se obrátit na SOS, které
tento podnět předá příslušným orgánům.

TILKO FASHION

Září – měsíc biopotravin?
Měsíc září vyhlásilo ministerstvo zemědělství měsícem
biopotravin. Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) upozorňuje, že ne všechny výrobky, které se na trhu objevují
s označením bio, jsou skutečnými biopotravinami. Mnohé
z nich používají tuto ochrannou známku neoprávněně. SOS
podalo podnět dozorovým orgánům na několik výrobců,
kteří se zmíněného jednání dopouštějí.
Ochranná známka BIO garantuje, že potraviny pocházejí
z kontrolovaného systému ekologického zemědělství a byly
osvědčeny oprávněným certifikačním orgánem. BIO potraviny musí splňovat všechny náležitosti a požadavky nařízení Rady EU 2092/1991 a zákona 242/2000 Sb. , o ekologickém zemědělství. Chystané nařízení ES 834/2007
o ekologické produkci a označování ekologických produktů
nabude účinnosti 1. 1. 2009. Dodržování těchto pravidel
na všech úrovních od zemědělské výroby, přes zpracování
až po konečný prodej spotřebiteli podléhá přísné kontrole
ministerstva zemědělství.
„Na trhu se však i přesto objevují potraviny a jiné produkty, které se takto označují neoprávněně,“ říká Jana
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OBCHOD se zbožím pro ženy, pro muže a pro děti
OBCHOD kde najdete spodní,noční i sportovní prádlo
OBCHOD kde najdete punčochové a ponožkové zboží
OBCHOD kde najdete doplňky jako např. kabelky,
batohy, peněženky…
OBCHOD kde se na Vás prodavačky budou usmívat, poradí
Vám s výběrem a velikostí zboží
OBCHOD kde je pro nás zákazník vážený a chtěný

Na předvánoční nákup Vás zve:

TILKO FASHION Rokytnice n/Jiz. čp. 12

(nový opravený dům se žlutou fasádou naproti odbočce
na Studenov)

Tel. : +420 481 312 074

Sleva 10% Sleva 10% Sleva 10%
Nevztahuje se na již zlevněné zboží,
platnost slevy do 28. 3. 2008.

Otázky pro pana Daniela Janatu, člena Městské rady v Rokytnici nad Jizerou
Vystudoval jste střední školu,v roce 1989 jste maturoval
na Gymnáziu v Semilech,Vaším prvním zaměstnavatelem
byla Firma Eprona a.s.
Jste ženatý,máte dvě dcery,spolu s manželkou vedete
soukromé Infocentrum ROKY, které v současné době má
statut městského informačního centra, provozujete velkoobchod s nápoji.
Jaké byly Vaše podnikatelské začátky?
Jako každé začátky těžké, ale protože mě hnala kupředu
touha zrealizovat své představy, ani jsem si to neuvědomoval. Teprve po čase, když si vzpomenu, co všechno jsem byl
schopen obětovat a jakou jsem měl sílu, musím se sám někdy
obdivovat.
V posledních letech se angažujete také v politice, v komunálních volbách jste byl zvolen do městského zastupitelstva
za SNK ED, stal jste se členem městské rady. Jakou prioritu
jste si jako radní zvolil?
Jednoznačně rozvoj a podporu turistického ruchu v Rokytnici nad Jizerou.
Rokytnice byla z pohledu historie zemědělsko- průmyslovým městem, což nám nedávalo důvod zabývat se turistickým
ruchem.
Bohužel okolní významná turistická střediska byla na turismus zaměřena již od samého začátku. V tom je právě rozdíl
mezi námi a známými turistickými středisky Krkonoš. Tradice
a několik let tvorby infrastruktury nám chybí dodnes. To vše
musíme nyní postupně napravovat, abychom se mohli co nejdříve zařadit mezi významná krkonošská střediska.
Říká se o Vás, že máte dobré nápady, pořádáte různé
letní akce, nejznámější a také velmi úspěšné jsou Pivní
slavnosti. Chcete současné letní akce ještě rozšířit o nové?
Slibně začal i zábavný park (Krakonošova zahrada) na školním hřišti, ale brzy skončil. Proč?
Vždycky jsem měl chuť rozhýbat toto město k životu. Na
akcích, které organizujeme společně s Milanem Fojtem, se
vždy potvrdí, že lidé zábavu chtějí, a to nás žene uspořádat
akci další. Nápadů je spousta, uspořádal bych jich více, ale
bohužel vždy narazím na problém financování.
Ono to pokaždé není jen o zisku, jak si mnoho lidí myslí,
ale mě tato práce baví. Pivní slavnosti jsou toho důkazem.
Jen produkce takovéto 3 denní akce stála 80. 000,-Kč a musela být dofinancována vstupným a o žádném zisku není ani řeč.
Asi to bude jedna z cest- vstupné se stane nedílnou součástí
všech zábavných akcí. Prostě sponzoři nejsou.
Krakonošova zahrada je projekt, který nosím v hlavě již
několik let. Letos se ho podařilo zrealizovat za pomoci ředitele školy Mgr. Miroslava Boudy a zástupce ředitele Mgr. Jaroslava Bulůška. Bohužel narazil na několik nepředvídaných
okolností, z nichž jedna byla nízká návštěvnost Rokytnice
jako takové, dále rozmary počasí a hlavně vandalismus. Po
letošních zkušenostech bych chtěl příští rok za pomoci města, popřípadě podnikatelů podnikajících v turistickém ruchu
Krakonošovu zahradu vylepšit.
Organizujete zájezdy do Liberce na hokejová utkání naší
extraligy. Termíny zveřejňujete na internetových stránkách infocentra. Máte už skalní příznivce Bílých Tygrů, kteří nevynechají ani jeden zápas? Jak se dovědí o zájezdu ti,
kteří nemají přístup na internet?

Česká extraliga má v základní části 52 zápasů + play off.
Není v lidských silách, aby člověk navštívil byť jen všechny domácí zápasy. Zatím nevzniklo to pravé podhoubí fandů Bílých Tygrů, protože Tygři vstoupili do extraligy teprve
nedávno. Po rozpačitých výkonech ve staré hale se v nové
Tipsport aréně usadili již několikátý rok na čele tabulky
a patří k ozdobám naší hokejové scény. Právě s úspěchy libereckých hokejistů přibývá i rokytnických fanoušků.
Informace o utkáních poskytujeme v našem Infocentru
ROKY osobně nebo si k nám může kdokoliv zavolat. V zimní
sezóně se snažíme hokejová utkání nabízet i našim turistům.
Například hokej je velmi oblíben u Holanďanů.
Prostřednictvím e-mailových zpráv nabízí infocentrum
rokytnickým podnikatelům v cestovním ruchu nejen zprostředkování ubytování, ale i důležité informace pro jejich
klienty. Jak chcete činnost infocentra dále rozvíjet?
Již dnes si u nás můžete objednat lístky například do
Národního divadla, Divadla na Fidlovačce, různé muzikály
atp. Pro turisty připravujeme tzv. výletní balíčky, kde dostanou veškeré informace o daném výletě včetně map a vstupenek do muzeí, atrakcí nebo kulturních památek. Prodáváme
vstupenky do Aquaparku Babylon atd.
Prioritou i nadále zůstává ubytování, které je také hlavním příjmem infocentra. Naším cílem je, aby byla co nejlépe
zmapována situace volných ubytovacích kapacit v našem mikroregionu Rokytnice nad Jizerou a okolí. Informaci následně
předat klientovi, aby nám neutekl do jiné destinace jen proto, že mu 5 ubytovacích zařízení sdělilo, že mají obsazeno.
Před časem jsme zakoupili licenční práva na používání
informačně rezervačního systému Deskline od společnosti
Feratel (systém Deskline je hlavním rezervačním systémem
v Rakousku), který toto vše umí. Takže již 10. měsíc intenzívně plníme data do systému. Prezentaci v něm mají všichni
zdarma. Dalším naším cílem je zlepšit komunikativnost.
V Rokytnici nad Jizerou zatím chybí větší komunikativnost
mezi jednotlivými ubytovateli, také nejsou zvyklí spolupracovat s infocentrem, jako jedním ze článků spolupráce. Byli
bychom rádi, kdyby nám jednotliví podnikatelé sdělovali
akce, které se v jejich podnicích dějí nebo jakou akci jejich
firma pořádá. Pak by se nestalo, že na Silvestra jsou na jedné straně prázdné podniky čekající na zákazníky a na druhé
straně spousta neinformovaných zákazníků, kteří hledají volný podnik, kde by oslavili konec roku. Obecně se dá říct, že
turistický ruch se pro většinu obyvatel Rokytnice nad Jizerou
zatím nestal jejich hlavním příjmem, a to je ta brzda, která
nám brání v rychlejším růstu.
V Rokytnici vzniklo Sdružení podnikatelů,které se hlavně
zaměřuje na cestovní ruch. Jeho členy jsou spíše větší subjekty. Co přináší menším ubytovatelům, s čím se mohou na
Sdružení obrátit a naopak, jak mohou pomoci?
Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, kterým jsem byl jedním ze zakladatelů, není sdružení pouze pro velké subjekty.
Je to sdružení, které by mělo právě řešit koordinaci jednotlivých subjektů pracujících v cestovním ruchu a následně jednotně reprezentovat město Rokytnice nad Jizerou v České
republice nebo v zahraniční. Každému ubytovateli to přinese
přinejmenším skutečnost, že jeho hosté budou mít Skibus
zdarma a každý z jeho hostů dostane slevu na zakoupení skipasu u společnosti Spartak a. s.
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Dále mohou jeho hosté využít nabízených slev u partnerů
programu Rokytnice plus (partneři jsou členové Sdružení),
který se v Rokytnici nad Jizerou slibně rozvíjí. V neposlední
řadě jsou podnikatelé prezentováni v propagačních materiálech, které Sdružení vydává. Obracet se na Sdružení mohou
prostřednictvím svých zástupců (rada Sdružení), kteří zastupují jednotlivá odvětví turistického ruchu - jako jsou ubytovatelé, restaurace, lyžařské školy, obchody atd. Více informací najdete na stránkách Sdružení.
Pomalu, ale jistě začíná v Rokytnici převyšovat nabídka ubytování nad poptávkou. Přesto se stále ještě staví
nové bytové rekreační domy. Nemělo by město více hlídat
dodržování „stop stavu“?
Náš záměr apartmány od developerů (tzn. postavit a prodat) je NE, na druhou stranu naše legislativní zákony bohužel
umožňují tento zákon obcházet. Domy, které se nyní staví,
jsou pozůstatky z dob ještě před uzávěrou, takže proti tomu
se nedá nic dělat. Rokytnici by však pomohla stavba hotelů,
protože ta by přilákala zcela jinou klientelu.
Co by podle Vás potřebovala Rokytnice, aby se i v létě
stala vyhledávaným rekreačním střediskem?
To je těžká otázka a těžká odpověď. Neplatí to pouze
o létě. Je nutné si uvědomit, že máme hluchá místa na jaře
i na podzim a kromě Silvestra a února také v zimě. Mohu
uvést žebříček, co je potřeba změnit:
a) uvědomění si místních lidí, že turismus je jediné, co nás
bude do budoucna živit.
b) s tím souvisí jazyková vybavenost občanů, vstřícnost personálu v restauracích a v obchodech, ochota poradit na
ulici atd.
c) součinnost jednotlivých subjektů podnikajících v turistickém ruchu (např. kategorizace ubytování)
d) umožnit využítí městských pozemků pro investory, kteří
by vybudovali své projekty (přírodní divadlo, betonárka
a jiné). Tím samozřejmě nemyslím výstavbu apartmánů,
ale zábavných zařízení, například pro volnočasové aktivity.
e) chybí u nás muzeum, výstavy, rozhledna, strašidelný zámek, prostě něco, co by turistu nutilo přijet se sem podívat. Chata Dvoračky, lanovka a Huťský vodopád je málo...
f) jedním z největších nedostatků Rokytnice je volnočasové

vyžití sportovní i kulturní (všichni třeba nechtějí jít jen na
disco), a to nejen v přírodě, ale i v případě nepříznivého
počasí - sportovní hala, kino, koncerty, české večery atd..
Nemáme také službu, která se postará o děti.
g) až nám to vše pojede, tak teprve pak se můžeme bavit
o bazénu, který by byl dozajista pro Rokytnici velkým přínosem.
Z letní ankety Zpravodaje vyplynulo, že je v Rokytnici
stále mnoho zanedbaných zákoutí, zbytky stavenišť, a to
dokonce u hlavní silnice. Co s tím?
Pokud je to na městském pozemku, je to špatně, pokud je
to na soukromém pozemku, je to špatně taky. Mně samotnému se příjezd do Rokytnice nad Jizerou zdá velmi strašidelný
a umím si živě představit turistu, který sem jede poprvé,
že se po chvíli podívá na GPS (elektronický plánovač trasy),
jestli jede správně. Myslím si, že by pravidla hry měla říkat
vyhláška města, stavební úřad, KRNAP a odbor životního prostředí. Jinak na městě připravujeme anketu o nejstrašidelnější pozemek. Výsledky pak zhodnotíme a budeme postupovat podle vyhlášky města.
Jste také člen výboru TJ Spartak. Není to tak dávno, kdy
vzájemné vztahy mezi TJ a Městem byly na bodu mrazu.
Předpokládám, že jste přesvědčen o nutnosti spolupráce.
Co je ještě nutné pro to udělat nebo změnit?
Já jsem přesvědčen, že spolupráce mezi Městem a Spartakem je to jediné, co může naše město oživit. Jen si občas
myslím, že toho Spartak v některých případech zneužívá. Ne
snad záměrně, ale spíš z laxnosti. Je to jen můj názor. Já si
myslím, že pro dobrou spolupráci se dělá hodně. Nenapadá
mě nic, co by se mělo změnit. Musel bych se nad tím více
zamyslet. Jedno ale vím určitě, že by Spartak měl svá sportoviště lépe a efektivněji využívat - například ke komerčnímu
využití právě pro turisty jako volnočasové aktivity.
Jako komunální politik jste určitě ze strany občanů více
sledován než dříve. Ovlivnilo Vás to, rozmýšlíte pečlivěji,
co řeknete nebo uděláte?
Neovlivnilo mě to, jsem stále stejný a nemám v úmyslu to
měnit.
Děkuji za rozhovor, Eva Martínková.

Ještě silnější idiot, než jak jsme si představovali.
Úsek rozvoje města a investic se tímto veřejně omlouvá p. t. Ctěnému idiotovi za podcenění jeho schopností.
Při nákupu betonových skeletů odpočinkových laviček
jsme s kolegou mylně vycházeli z předpokladu, že jenom
úplný idiot bude mrhat úsilím při demolici vyobrazeného
typu laviček a navíc ukotvení na čtyři šrouby do hmoždin
v betonové desce spolehlivě zabrání utržení a jejímu přemístění. Namísto přesvědčování rady města o nezbytnosti
vynaložení investic na pořízení právě tohoto typu laviček
(tvrdili jsme: žádná krása, ale jsou bytelné) budeme neúnavně působit na orgány města, aby uvolnilo mimořádné
prostředky na zhotovení pomníku „Neznámému debilovi
- našemu rodákovi“, u kterého bychom vždy týden před
sv. Michalem předali pamětní kopanec nejvýkonnějšímu
vandalovi z našich řad. Předání ceny by realizoval nejlepší
fotbalista TJ Spartaku z předchozího roku.
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Za úsek rozvoje a města Ing. Tomislav Procházka,
ohromený obdivovatel běžnému chápání se vymykajících jevů.

Plný tam a prázdný zpět,
Aneb: letní i zimní doprava jako služba
veřejnosti
Během září naposledy
Krkonošské cyklobusy letos přepravující pěší i cykloturisty již čtvrtým rokem. Rozjely se 2. června a provoz ukončily
30. září 2007. Jízda 118-ti kilometrovou páteřní linkou, která
jede z východu na západ a opačně ze západu na východ, trvá
téměř čtyři hodiny. Na linku navazují další přípoje. V loňském
roce cyklobusy využilo 37. 000 pasažérů. Vytištěny byly letáčky, jízdní řády, aktualizovány internetové stránky, informace publikované v médiích i turistických novinách Krkonošská
sezona, letáčky umístěny na obecních a městských úřadech,
v infocentrech, na pultech recepcí hotelů a dalších ubytovatelů, plakáty a plechové tabule na autobusových zastávkách.
Z letošní - zatím neúplné statistiky - vyplývá, že čísla přepravených osob i kol budou podstatně nižší. Příčinou je vrtkavé červnové víkendové počasí i prvních čtrnáct červencových
dní. Déšť a permanentně hrozící bouřky byly častou hrozbou
cykloturistům, kteří pravděpodobně raději volili alternativní
program. Průzkum letní návštěvnosti Krkonoš signalizuje i jistý propad počtu lidí při vstupech do expozic, muzeí a výstav
Správy KRNAP. Cykloturisté, kteří chtěli projet Krkonoše
a využít služeb cyklobusů už tu byli a letos zamířili zase jinam, jsou slyšet hlasy některých podnikatelů. Ze statistických
tabulek jednoznačně vyplývá, že na trase Hostinné se v cyklobusu během června svezlo 5 pasažérů, v červenci pak 209 lidí
a jedno kolo. Spoj nevydělal provozovateli ani jednu korunu.
Naopak během června byl provoz dotován 7 tisíci korunami
a v červenci více než 16 tisíci korunami. Uvažuje se o zrušení
této linky pro příští sezonu. Stejně jako byla pro nezájem
pasažérů hned po prvním roce z jízdního řádu vypuštěna trasa
Rokytnice nad Jizerou – Vysoké nad Jizerou.
Čísla v tabulkách o využitelnosti spojů jsou neúprosná.
Vyplývá z nich, že i cykloturismus v Krkonoších zaznamenává
svůj vývoj a dle toho je třeba pro příští roky upravit i možnosti projektu, stejně tak i jeho financování. Podle Dr. Mirky Chaloupské, koordinátorky projektu ze Svazku Krkonoše, granty
Královéhradeckého kraje, které ze 75 % pokrývají financování
cyklobusů, byly postaveny před pěti lety, od té doby nebyla zohledněna inflace. Podobný názor sdílí i provozovatelé
a koordinátoři cyklobusů v Orlických horách a Českém ráji.
V tomto smyslu je připravováno jednání s dopravním oddělením Královéhradeckého kraje.
Během září jely Krkonošské cyklobusy vždy ve čtvrtek,
sobotu, neděli a ve svátek.
26 x v „zimobusu“
Na příští zimní sezonu Svazek Krkonoše připravuje projekt
„zimobusů“- speciálních autobusů určených pro přepravu
běžkařů. Umožní tak poznání pravidelně strojově upravovaných běžeckých tratí „Krkonošský lyžařský běžecký ráj“ v celé
jeho šíři. „Jestliže chtěl běžkař absolvovat celodenní výlet na
lyžích a v podvečer se vrátit zpět do místa svého ubytování,
nemohl tak doposud učinit. Zimobusy, nikoliv skibusy, mu to
umožní,“ představila projekt M. Chaloupská s tím, že Svazek Krkonoše počítá pro nadcházející zimní sezonu prozatím
s omezeným, respektive zkušebním dvoudenním provozem.
Jako hlavní dopravní uzel bylo zvoleno město Vrchlabí. Středeční a sobotní spoje z Harrachova do Vrchlabí a zpět zajistí
ČSAD Semily, dopravu z Pece pod Sněžkou do Vrchlabí a smě-

rem do Špindlerova Mlýna a zpět pak dopravní společnosti
OSNADO a KAD.
Celkové náklady za zimní sezonu byly propočítány na cca
550 tisíc korun. Z toho 250 tisíc v Libereckém kraji, který
službu navrhuje zahrnout do vlastní dopravní obslužnosti.
Zbývajících 300 tisíc korun připadá na Královéhradecký kraj.
V současné době probíhají intenzivní jednání, dosud nejasný
je přípoj směrem na Horní Mísečky a do Rokytnice nad Jizerou.
Zda se zkušební provoz letos v prosinci rozjede, se definitivně rozhodne během září.
Rekordní srpen
Díky zájmu a dobré práci autobusových dopravců ČSAD
Semily, Osnado Trutnov a KAD Vrchlabí, finančnímu přispění Královéhradeckého (grant) a Libereckého kraje (zařazení
linky do základní dopravní obslužnosti) a nemalé organizační práci a vlastním prostředkům krkonošského Svazku měst
a obcí z Fondu cestovního ruchu Krkonoš, je realizován provoz
Krkonošských cyklobusů. Výrazným způsobem v letní sezóně
zlepšuje dostupnost zdejších měst a obcí pro turisty a také
obyvatele, kteří zde trvale žijí. V roce 2006 byl zařazen přípoj z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna i na hraniční přechod
s Polskem na Špindlerovu boudu a nová linka - přímé spojení
z Trutnova na Pomezní Boudy.
Statistiky přepravy vykazují, že letošní srpen byl historicky
nejsilnějším měsícem. Za dobu celé existence bylo ve druhém
měsíci hlavních letních prázdnin přepraveno nejvíce pasažérů
17 555. Počet kol 1611 se řadí na druhé místo. Nejvíce osob
využilo páteřní linku provozovatele ČSAD Semily směrem do
Pece pod Sněžkou. Druhou nejúspěšnější linkou je autobus na
trase z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna na Špindlerovu boudu.
Zde některé spoje vykázaly zisk v tržbách. Ten však nezůstává
dopravci, ale je poměrnou částí rozdělen jako dotace ke ztrátovým spojům v daném měsíci.
Letošní předběžné odhady napovídají, že počty přepravených osob a kol budou zhruba odpovídat počtu přepravených
z roku 2006, kdy během letní sezóny nepřetržitého velmi pěkného počasí do autobusu nastoupilo téměř 38 tisíc pasažérů.
Letošní sezónu cyklobusů hodnotí koordinátorka projektu
RNDr. Mirka Chaloupská ze Svazku Krkonoše jako velmi úspěšnou. Ztráty na provoz, které krkonošský Svazek bude muset
doplatit, nepřekročí sto tisíc korun.

Nová nabídka všem ubytovatelům
Celokrkonošský on-line ubytovací systém Deskline
Prezentace zdarma.
V propagaci Krkonoš je nutné zkoordinovat zájmy. Proto je třeba představovat Krkonoše domácím a zahraničním klientům komplexně. Jedině tak se zvýší návštěvnost
regionu. Značku „Krkonoše“ budeme prosazovat a nabízet
zákazníkům v rámci evropského trhu.
Krkonoše - svazek měst a obcí nabízí zdarma prezentaci
ubytovatelům na stránkách www.holidayinfo.cz, www.feratel.com (stránky nabízejí zejména on-line záběry z panoramatických kamer a rezervace ubytování) a v blízké budoucnosti i na www.krkonose.eu prostřednictvím mezinárodního
informačního a rezervačního systému Deskline.
Motto: „Všechna volná místa k ubytování v Krkonoších
obsadíme, ubytovat se tu může každý....“

–9–
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STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY - SEMILSKO
PROVOZNÍ DOBA
sobota, neděle, svátky 7,30 – 11,30 hodin
ŘÍJEN 2007

6. – 7. 10.
13. – 14. 10.
20. – 21. 10.
27. – 28. 10.

LISTOPAD 2007
3. – 4. 11.
10. – 11. 11.
17. – 18. 11.
24. – 25. 11.

PROSINEC 2007

1. – 2. 12.
8. – 9. 12.
15. – 16. 12.
22. – 23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
29. – 30. 12.

MUDr. Marie Štejfová, Přepeřská 120, Turnov
MUDr. Eva Preislerová, 5. května 64, Turnov
MUDr. Miloš Dědek, Výšinka 901, Turnov
MUDr. Jaroslav Hošek, Rovensko pod Tr. 219

tel. 481 324 956
tel. 481 324 429
tel. 481 324 282
tel. 481 382 372

MUDr. Richard Štejfa, 5. května 521, Turnov
MUDr. Hana Mrenicová, 5. května 521, Turnov
MUDr. Dagmar Cejnarová, 5. května 521, Turnov
MUDr. Anna Kovbuz, Jana Palacha 1931, Turnov

tel. 481 325 187
tel. 481 323 123
tel. 481 324 573
tel. 481 324 423

MUDr. Marta Jagiellová, 5. května 64, Turnov
MUDr. Marie Štejfová, Přepeřská 120, Turnov
MUDr. Hana Mrenicová, 5. května 521, Turnov
MUDr. Petr Hnátek, Příšovice 185, Příšovice
MUDr. Richard Štejfa, 5. května 521, Turnov
MUDr. Jaroslav Hošek, Rovensko pod Tr. 219
MUDr. Miloš Dědek, Výšinka 901, Turnov
MUDr. Jan Chovančík, 5. května 980, Turnov

tel. 481 324 833
tel. 481 324 956
tel. 481 323 123
tel. 482 728 390
tel. 481 325 187
tel. 481 382 372
tel. 481 324 282
tel. 481 322 491

DDM Pod střechou Rokytnice nad Jizerou
Nabídka zájmových kroužků pro šk. rok 2007-8
Zájemci se mohou ještě přihlásit v průběhu měsíce října v kanceláři DDM nebo na telefonním
čísle 481 522189, mobil 603 897 927.

NABÍDKA PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
KDE

ČÍS.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

Šikovné ruce
Country tance
Country tance
Flétna
Keramika - pro MŠ horní
Angličtina

DDM
MŠ horní
MŠ dolní
MŠ dolní
DDM
MŠ dolní
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VEDOUCÍ

KDY

Jaroslava Novotná

Út. 14.30
St. 14.00
Po. 13.00
Út. 13.00
Út. 10.00
Čt. 13.00

Dana Svatá
Eva Doubková
Eva Doubková
Lenka Mařasová
Eva Doubková

POLOLET.
ZÁPISNÉ

POPRVÉ

170,2. 10.
170,3. 10.
170,1. 10.
200,2. 10.
více informací v MŠ
250,4. 10.

NABÍDKA PRO MLÁDEŽ, DOSPĚLÉ a RODIČE S DĚTMI
ZÁJMOVÝ ÚTVAR ( ZÚ )

ČÍS.

VEDOUCÍ

KDO

KDY

POLOLET.
ZÁPISNÉ

POPRVÉ

43. Němčina pro mírně pokročilé

mládež/dosp.

Marie Šolcová

Út. 16.30

280,-/dospělí dle

2. 10.

44. Němčina pro pokročilé

mládež/dosp.

Marie Šolcová

Út. 17.30

280,-/dospělí dle

2. 10.

počtu zájemců
počtu zájemců

45. Angličtina pro mírně pokročilé

mládež/dosp.

Mgr.Jana Mrštinová

280,-/dospělí dle

Po. 16.30

1. 10.

počtu zájemců

46. Angličtina pro pokročilé

mládež/dosp.

Mgr.Jana Mrštinová

280,-/dospělí dle

Po. 17.30

1. 10.

počtu zájemců

47. Angličtina pro mírně pokročilé

mládež/dosp.

Mgr.Hana Hájková

280,-/dospělí dle

St. 18. 00

3. 10.

počtu zájemců

48. Digitální fotografie a tvorba www stránek

mládež/dosp.

Zdeněk Lenc

250,-/ dospělí dle

Po. 18.30

1. 10.

počtu zájemců

49. Nebojte se počítače!- pro začátečníky

dospělí

Zdeněk Lenc

250,-/dospělí dle

St. 18.30

50. Nebojte se počítače!- pro mírně pokročilé

mládež/dosp.

Zdeněk Lenc

250,-/ dospělí dle

St. 19.15

mládež/dosp.

Eva Pokorná

Po.18.00

280,-/ dospělí dle

5. 11.

350,-/ 480,20,-/30,-/hod
20,-/30,-/hod

5. 10.
4. 10.
5.10.

počtu zájemců

-vitrážová technika- skleněná mozaika, šperk. Cena zahrnuje výuku, nástroje- materiál se hradí dle spotřeby na místě.

52. Keramika - točení na kruhu
53. Keramický klub - volná tvorba
54. Keramický klub - volná tvorba

ZÁJMOVÝ ÚTVAR ( ZÚ )

ČÍS.

mládež/dosp.
děti+ rodiče
mládež/dosp.

Lenka Mařasová
Lenka Mařasová
Lenka Mařasová

TŘÍDA

3. 10.

počtu zájemců

tvorba textu, tabulek, grafů, elektronická pošta, internet, základy publikování na internetu nebo jiné dle zájmu

51. Kurz TIFFANY - 10. lekcí

3. 10.

počtu zájemců

základy obsluhování počítače, tvorba textu, tabulek, elektronická pošta, internet, práce s obrázky nebo jiné dle zájmu

Pá 16.00
Čt. 16.00
Pá. 17.30

VEDOUCÍ

KDY

POLOLET.

POPRVÉ

ZÁPISNÉ
1. Dovedné ruce

1.- 2.

Jarmila Tejčková

2. Výtvarné tvoření

2.-4.

Eva Pokorná

3. Výtvarné tvoření

5.- 6.

Petra Krauseová

St. 13.00

170,-

3. 10.

Čt. 13.30

170,-

4. 10.

Po. 14.15

170,-

1. 10.

kresba,malba,grafika,výtvarná práce s textilem

4. Výtvarný kroužek- kresba, malba, grafika,…..

7.- 9.

Mgr. Blanka Nechanická

Po 16.00

170,-

1. 10.

5. Výtvarná příprava na talentové zkoušky

8.- 9.

Mgr. Blanka Nechanická

Út. 16.00

170,-

2. 10.

6. Základy lidových řemesel a tradice českého roku-

3.- 6.

Dana Svatá

Po 14.30

170,-

1. 10.

6.- 9.
3.- 5.

Dana Svatá
Mgr. Hana Hájková, Dana Svatá

St. 16.00
Čt. 15.30

170,170,-

3. 10.
4. 10.

lidové výrobky -pouť, Vánoce, masopust, Velikonoce,..

7.
8.

Textilní dílna- batika, tisk, práce s vlnou, tkaní, šití
Divadelní abeceda -základy divadelní práce,

9.

Pěvecký sbor - zpívání s kytarou

dramatizace textu, pohybová výchova, hry

2.- 5.

Mgr. Hana Hájková

Út. 14.00

170,-

2. 10. ZŠ dol.

10. Kytara pro začátečníky

4.- 9.

Mgr. Hana Hájková

St. 16.30

220,-

3. 10.

11. Kytara pro pokročilé

5.- 9.

Jaroslav Votoček

Út. 17.30

220,-

2. 10.

12. Mažoretky "Arnika" - pokračují

6.- 9.

Jana Mařasová, Hana Hájková

Út. 15.30

270,-

2. 10. ZŠ dol.

3.- 6.

Eva Votočková, Lenka Vránová

13. Mažoretky "Melissa" - pokračují
14. Mažoretky "Pomněnky" - pokračují

MŠ, 1.- 2. Mgr.H. Hájková, Mgr.L.Šturmová

St. 15.00

270,-

3. 10. ZŠ dol.

Pá. 14.30

270,-

5.10. ZŠ dol.

15. Šachy pro začátečníky

1.- 9.

Zdeněk Hollmann

Pá. 16.30

170,-

5. 10.

16. Aerobic

1.- 3.

Lucie Machačková Linková

Čt. 14.30

170,-

4. 10. ZŠ dol.

17. Aerobic

4.- 9.

Judita Erlebachová

Po. 15.45

170,-

1.10.-sp.hala

18. Pohybové hry pro holky a kluky

1.- 4.

Lenka Vránová

St. 13.15

170,-

3.10.-sp.hala

19. Florbal

5.- 7.

Ing. Ivana Gebrtová

Po. 14.00

170,-

1.10.-sp.hala

7.- 9.

Ing. Ivana Gebrtová

Po. 14.45

170,-

1.10.-sp.hala

Dana Svatá

St. 14.00

170,-

3. 10.MŠ hor..

20. Florbal
21. Country tance

MŠ, 1.

22. Country tance

1.- 4.

Eva Doubková, Dana Svatá

Po. 16.00

170,-

1. 10. ZŠ dol.

23. Vaření

3.- 5.

Ivana Šaldová

Čt. 14. 30

170,-

4. 10.

24. Angličtina

1.

Lucie Machačková Linková

Út . 14.30

250,-

2. 10. ZŠ dol.

25. Angličtina

2.

Lucie Machačková Linková

St. 15.00

250,-

3. 10. ZŠ dol.

2.- 3.

Lucie Machačková Linková

Pá. 15.00

250,-

5. 10. ZŠ dol.

26. Němčina - začátečníci
27. Hrátky s počítačem - pro začátečníky

od 3.tř.

Pavel Rous

Út . 15.00

250,-

2. 10.

28. Digitální fotografie a tvorba www stránek

od 6.tř.

Zdeněk Lenc

Po. 18.30

250,-

1. 10.

Lenka Mařasová

Po. 16.30

350,-

1. 10.

29. Keramika - točení A

6.- 9.
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30. Keramika - točení B

7.- 9.

Lenka Mařasová

Čt. 17.30

350,-

4. 10.

31. Keramika - točení C

7.- 9.

Eva Mařasová, Lenka Mařasová

Pá.16.00

350,-

5. 10.

Michaela Dumková

St. 13.15

350,-

3. 10.

Po. 13.15

350,-

1. 10.

32. Keramika A - začátečníci

3.

33. Keramika B

4.- 5.

Lenka Mařasová

34. Keramika C - točení, odlévání, modelování

6.- 7.

Michaela Dumková

St. 14.45

350,-

3. 10.

35. Keramika D - modelování i točení

6.- 9.

Lenka Mařasová

Po. 15.00

350,-

1. 10.

36. Keramika a proutí - začátečníci

7.- 9.

Eva Mařasová

Pá. 14.15

330,-

5 .10.

-cena zahrnuje-výuku,keram. materiál. Proutí se hradí dle spotřeby na místě.

SDH Vilémov informuje
Zděšení v Turnově aneb další z povedených „kousků“ dua: Pfeifer - Štěpánek
V posledním čísle jsem čtenáře informoval o výsledcích
družstva dorostenců v tomto roce (viz článek: „Vilémov
– jen přehrada? Kde je ten Vilémov?!“). Následující článek
je věnován možná ještě náročnější soutěži – soutěži mužů
v požárním sportu. V rámci Libereckého kraje působí v této kategorii mnoho vynikajících sborů, některé i s mnohaletými zkušenostmi z krajské soutěže –např. Hrubá Skála,
Roprachtice, Poniklá nebo dokonce z Mistrovství republiky mužů v požárním sportu – Radimovice (v minulosti
2. a 3. místo v republice).
Také v tomto roce úspěšně „namixoval“ trenérský tandem Pfeifer - Štěpánek tým družstva mužů, jehož jádro
tvořili úspěšní dorostenci: Adam Vondra, Michal Papuga,
Jakub Stejskal, Zdeněk Jirouš, Jakub Vondra, Jiří Polák,
Tomáš Červenka, Martin Třešňák a doplněni o zkušené
„matadory“: Martina Škábu, Petra Štěpánka (a Pavla Štěpánka-startující trenér!), Milana Štěpánka, Tomáše Votočka aj. Družstvo si vedlo skvěle.
V 1. kole – Okrskové soutěži mužů ve Sklenařících se
umístilo na 2. místě za Jabloncem nad Jizerou. Jablonec
tak přerušil pětiletou nadvládu vítězství Vilémova v řadě.
Aniž bych chtěl nějak snižovat úspěch Jablonce (má vynikající výsledky hlavně v soutěžích mladých požárníků PLAMEN), soutěž proběhla pouze v požárním útoku po odhlasování většinou velitelů reprezentujících sbory našeho
okrsku, a právě tato skutečnost měla rozhodující vliv na
konečné výsledky.
Náš okrsek tak reprezentovala družstva SDH Jablonec
a SDH Vilémov ve 2. kole – Okresní soutěži mužů v Turnově.
Tato soutěž má dlouhodobě díky tvrdé konkurenci vynikají-

cí kvalitu. Tradičně se soutěží v disciplinách: běh na 100 m
s překážkami (jednotlivci), štafeta 4x100 m s překážkami,
požární útok. Časy dosažené v jednotlivých disciplínách
se sečtou a vítězem je družstvo s nejmenším celkovým
časem. Favority na vítězství v našem okresu již tradičně
jsou sbory Roprachtic, Hrubé Skály, Poniklé, popř. Lestkova. Podobný výsledek se očekával i v letošním roce. Ono to
však nakonec dopadlo trochu jinak…
Družstvo SDH Vilémov podalo doslova heroický výkon.
Ve všech disciplinách se dostalo na svá maxima – vytvořilo
si osobní rekordy jak v jednotlivcích (běh na 100m s překážkami), tak ve štafetě 4x100 m s překážkami, dokonce
i v požárním útoku. Výsledkem pak bylo, že své soupeře
totálně „přejelo“ – zvítězilo s 10 sekundovým náskokem
v součtu časů (s takovým náskokem nezvítězilo žádné
družstvo za posledních 20 let)! Historicky první vítězství
SDH Vilémov v okresní soutěži mužů znamená zároveň
i nejlepší výsledek zástupce našeho okrsku za posledních
25 let! Detailní výsledky z jednotlivých disciplín jsou uvedeny v tabulce 1.
Naše vítězství zároveň znamenalo postup do 3. kola
– Krajského přeboru družstev mužů v požárním sportu! Tato
soutěž proběhla 18. srpna v Tanvaldě na městském stadionu
na Výšince a střetly se mezi sebou vítězné sbory z okresů
Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa a Semily. Soutěžilo
se ve stejných disciplínách (jako v 2. kole) a o konečném
pořadí rozhodoval opět součet časů, dosažený z dílčích
požárních disciplín. I ve velmi silné konkurenci SDH Vilémov dosáhl na „bednu“. Základ vynikajícího celkového
výsledku vytvořil velice statečný výkon ve štafetě 4x100 m

TABULKA 1
OKRESNÍ SOUTĚŽ MUŽŮ 5. 8. 2007 TURNOV
Celkové
pořadí

Start.
č

SDH

Okres

Požární útok

Štafeta 4 x 100 m

100m s přek. (jednotlivci)

Součet
časů

1

10

Vilémov

Semily

33,03

63,82

115,75

212,60

2

4

Roprachtice

Semily

31,45

69,82

121,54

222,81

3

6

Hrubá Skála

Semily

32,52

65,35

126,43

224,30

4

9

Vesec

Semily

26,16

72,08

134,09

232,33

5

5

Troskovice

Semily

38,60

71,69

128,55

238,84

6

3

Ploužnice

Semily

35,40

76,43

131,77

243,60

7

7

Peřimov

Semily

34,88

75,02

138,65

248,55

8

1

Jablonec n. J.

Semily

36,52

71,06

143,40

250,98

9

8

Bělá

Semily

39,53

73,84

139,40

252,77

10

2

Bukovina

Semily

46,53

88,04

158,20

292,77

Tabulka č. 2 na druhé straně (str. 13)
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s překážkami a běhu na 100 m s překážkami – (jednotlivci).
V těchto disciplinách SDH Vilémov obsadilo 2. místo hned
za Radimovicemi (Radimovice: např. 2. místo na MČR 2002,
3. místo na MČR 2003). Před poslední disciplínou – požárním útokem Vilémov držel vynikající průběžné 2. místo
se zhruba 7 sekundovým náskokem před 3. Hrubou Skálou.
Bohužel naše požární stříkačka nepatří ke špičce, a to se
projevilo v náročném terénu (požární útok byl přesunut
z městského stadiónu), takže jsme se po požárním útoku posunuli na konečné 3. místo. Nic to však nemění na

vynikajícím celkovém výsledku –v konečném umístění SDH
Vilémov obsadil 3. místo v Krajské soutěži mužů v Libereckém kraji (viz tabulka 2). Nejen pro Vilémov, ale i Rokytnici nad Jizerou je to fantastický úspěch, který se nemusí
dlouho opakovat. Jsem rád, že jsem mohl být u toho, jsem
hrdý na členy družstva i trenérskou dvojici!
Jindřich Kobr - starosta SDH Vilémov

TABULKA 2
KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ 18. 8. 2007 TANVALD
Celkové
pořadí

Start. č

SDH

Okres

Požární útok

Štafeta
4 x 100m

100m s přek.
(jednotlivci)

Součet časů

1

2

Radimovice

Liberec

26,98

65,01

106,94

198,93

2

6

Hrubá Skála

Semily

30,92

67,76

123,85

222,53

3

3

Vilémov

Semily

40,82

66,59

118,21

225,62
250,90

4

5

Stráž nad Nisou

Liberec

43,64

77,05

130,21

5 - 7.

4

Jenišovice

Jablonec n. N.

34,14

83,77

diskvalifikace

-

5 - 7.

1

Bzí

Jablonec n. N.

diskvalifikace

70,70

133,93

-

5 - 7.

7

Český Dub

Liberec

diskvalifikace

77,98

157,27

-

Poznámka: při neúčasti zástupce okresu Česká Lípa, jeho místo obsadil další zástupce okresu Liberec: SDH Český Dub

Rokytnici nad Jizerou
OKTOBER FEST NA DVORAČKÁCH – v sobotu 20. října 2007
se na Dvoračkách uskuteční festival rockových kapel. Začátek od 19. 00 hodin.
Vystoupí tyto hudební seskupení:
Paralen – I – Ibalgin, Ilunga, Last Exit, Hangover Painters
Kohout plastí smrt, Do When Blade, Flek
Odvoz od Hotelu Starý Mlýn bude zajištěn!
Vánoční konsert (komorní um. soubor SARORI
kostel sv. Michala začátek prosince (datum bude uřesněn)
HUBERTSKÁ VE VILÉMOVĚ - sobota 3. 11. 2007
Pension Nola Vilémov - od 20. hod hraje skupina NABOSO,
jsou připravené zvěřinové pochoutky. Místo je možné objednat na tel. : 481 522 225, 723 825 171.

Společenský dům JILM Jilemnice a ostatní
programy v Jilemnici
neděle 21. 10. , 14. 30 hod.
Divadýlko PIKY PIKY Praha - O TŘECH PRASÁTKÁCH. Veselá loutková pohádka. SD Jilm Jilemnice. Vstupné: 35,- Kč
čtvrtek 24. 10. , 17. 00 hod.
Kamarádky a kamarádi malé Helgy. Vernisáž výstavy
obrázků dětí internovaných v koncentračních táborech Terezín a Osvětim. Galerie V Kotelně Jilemnice.
neděle 4. 11.
Koncert – Česká a německá duchovní hudba Vystoupí:
Freundekreis Medicanti, e. V. Dresden, komorní smyčcový
orchestr BONA NOTA Pardubice a smíšený pěvecký sbor Camponotus Jilemnice. Kostel sv. Vavřince Jilemnice.
neděle 11. 11. , 14. 30 hod.
DS Nová Ves nad Popelkou – KOLÁČ ŠTĚSTÍ Pohádka plná

písniček o tom, jak král nakonec šťastně k nové královně přišel, jak princezna svého prince našla a přání hvězd bylo vyhověno. K pohádce je vydán malý zpěvníček s omalovánkou,
který děti při příchodu dostanou. Pohádka je vhodná pro děti
od tří let. SD Jilm Jilemnice, vstupné: 35,-.
úterý 13. 11. , 18. 00 hod.
TAJEMNÝ SVĚT ANDSKÝCH CIVILIZACÍ I. aneb Inkové a jedno překvapivé tajemství nejen o Machu Picchu!!
S pomocí bohaté fotodokumentace cestovatel Martin Mykiska představí velké množství inckých památek a překvapivá
teorie přinese velmi neobvyklý pohled na budování inckých
horských sídel ve tvarech obrovských zvířat, která v sobě
skrývají zhmotnělou mytologii starých indiánských kultur Jižní
Ameriky. www.mykiska.cz, SD Jilm Jilemnice, vstupné: 60,pondělí 19. 11.
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA TS Paul Dance Jilemnice Komponovaný
pořad (prezentace dámské a pánské módy s tanečními ukázkami). SD Jilm Jilemnice
pondělí 26. 11. , 19. 30 hod.
Michael Mackenzie - BARONKY Autor v této hře uhrančivě
stopuje nenápadné, dojímavé, a přece kruté jednání baronky
k oddané a zanedbané služce. Baronka svou zdánlivou dobrotou zastírá vlastní pocity nenaplněnosti, prázdného života
a neustálého ponižování ze strany záletného barona. Tento
skutečný herecký koncert Evy Holubové a Zuzany Bydžovské
skrývá mnohá překvapení i fascinující zvraty. Autorem úpravy, režisérem a scénografem je jeden z našich nejvýraznějších divadelníků současnosti Šimon Caban. Jeho zásluhou se
do textu dostala hravost, jisté odlehčení i humor. Diváckou
atraktivitu Baronek zvyšuje Cabanova výpravná scéna a nádherné kostýmy Simony Rybákové. Hrají: Eva Holubová, Zuzana Bydžovská Režie: Šimon Caban. www.kalich.cz, SD Jilm
Jilemnice, vstupné: 260,- 250,- 240,- Kč.
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středa 28. 11. ,19. 30 hod.
Vánoční koncert – IDA KELAROVÁ, DESIDERIUS DUŽDA
a JAZZ FAMELIJA. Ida Kelarová je nepřehlédnutelnou postavou současné světové hudební scény, mezinárodně uznávanou
zpěvačkou a hudební pedagožkou. Pochází z romsko-moravské hudební rodiny. Od pěti let se učila hře na piano, ke které
ji vedla maminčina přísná ruka. Její otec, Koloman Bitto, byl
vynikající a velmi známý romský muzikant. Měl krásné, velké
a čisté romské srdce, hudbou žil a k hudbě vedl i dvě ze svých
tří dcer – Idu a její neméně slavnou sestru Ivu Bittovou.
SD Jilm Jilemnice, vstupné: 200,- 190,- 180,- Kč

Kulturní středisko Golf Semily
30. 10. 2007 19:30
SANATORIUM - Zábavný pořad Karla Šípa, Josefa Aloise Náhlovského a zpěvačky a herečky Dagmar Zázvůrkové
09. 11. 2007 19:30
P. Barillet, J. P. Grédy: ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY
Čtyři podoby lásky, čtyři pohledy do světa zamilovaných.
16. 11. 2007 19:30 - Jakub Smolík se skupinou
11. 12. 2007 19:30 - Vánoční koncert Orchestru V. Hybše
21. 12. 2007 19:30 Musica Bohemica – vánoční koncert

Nové knihy na září
České knihy
Nosková – Obsazeno
Monyová – Kudlanka nábožná
Naušová – Jizvy
Svěrák – Vratné lahve
Javořická – Modré z nebe
Denik ostravaka … eště mě nědostali!
Kraus – Muž na vlastní stopě
Romány pro ženy
Coulter – Noční stín
Drake – Ten pravý
Bradford – Nástrahy osudu
Spencer – Roky
Další próza (moderní, psychologická,
humoristická, fantasy)
Fulghum – Co jsem to proboha udělal?
(eseje, povídky)
Márai – Čutora - pes s charakterem
Cohen – Milá páně
Read – Svobodný Francouz
Puzo – Poslední kmotr
Tolkien – Húrinovy děti
Napětí, detektivky, historické
detektivky
Frýbort – Vyjednávač
Smith – Řeka bohů IV
Barclay – Zrádný maják
Parker – Příliv
Cockey – Červený pohřebák
Harris – Vražda o stříbrné svatbě
Vondruška – Znamení rožmberské růže

Naučná literatura
Duffack - Člověk za hranicemi svých sil
Tabor - Ježíšova dynastie
Lorenz – Takzvané zlo
Nuland – Špinavé ruce (Mikrobi, horečka omladnic a podivuhodný příběh
Ignáce Semmelweise)
Fencl – Moderní odstřelovačky
Křížem krážem po českých horách
13. komnata – i slavní mohou být
zranitelní
Hádek – Konec Přemyslovců v Čechách
Nové knihy na říjen
České knihy
Fojtová – Zástava náhradního srdce
Monyová – Konkurz na milence
Riba-Rollingerová – Všechno, co svrbí,
jednou svrbět
přestane
Kopecký – Čas hříchů
Javořická – Kamarádky.
Domeček pod lipami.
Čisté srdce.
Kučera – Tajná kronika rychlých šípů…
a jiné příběhy (povídky – humor)
Romány pro ženy
Steel – Dům
Coulter – Noční požár
Green – Výměna
Neill – Tajný deník takové normální
matky
Chamberlain – Půlnoční zátoka
Tennant – Dům na Korfu

Další próza (autobiografie, humor,
historické romány)
Pamuk – Istanbul. Vzpomínky na město
Höss – Velitelem v Osvětimi
Livingston – Příliš brzy starý, příliš
pozdě moudrý.
30 pravd, které je nutné znát
Davis – Polibte si!
Obermeier – Inkvizitor
Napětí, detektivky, historické
detektivky
Deaver – Modrá sféra
Burke – Ostře sledovaný případ
McBain – Uprchlík
McDermid – Hrob tetovaného
Peters – Pokání bratra Cadfaela.
Svatý zloděj
Naučná literatura
Plháková – Učebnice obecné psychologie
Veselovský – Etologie.
Biologie chování zvířat
Veselovský – Obecná ornitologie
Kam v jižních Čechách.
Kam na severní Moravě.
Kam na jižní Moravě
Hanzelka, Zikmund – S československou vlajkou na Kilimandžáro
Šimánek – Na kanadském severu
Branald – Tichý společník
Kosatík – Ústně více. Šestatřicátníci

Poudačka
Co dyby. . . .

Honza z Nedomínku byl čloujek schránčlivej a harobitnej.
Pro pítku by si nechal vertať koleno. Nadeschodem měl pelno starejch podkov, rezatejch a všelijak vohnutejch řebiku.
Co našel, to přitarabil ke domu. Co dyby jennou...? Toť dá
rozum, že mu to až do smerti bylo na perd, vostala po něm na
domě jen hromada daremnýho šťákloví. Co v ní bylo? Vo tom
neměl žánnej ani ánunk.

Jen jennou v životě na něj štěsti vyjuklo z ternovýho křáčí. Dostal vobsílku, aby se dostavil do Tanvaldu k pozůstalostnimu řízení. Voblík božihodový kvádro, kalikovou vestu
a šábory. Cestou musil každýmu, koho potkal, eště začerstva
vykocverovať jaký terno vo něj derklo. Nnes je prej naposled
chudej.
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Poudačka - pokračování

Do Tanvaldu daleko. Funěl a súpal s kopce na kopec. Lilo z něj jak z kropičky. Pollikačky moh ždímať. Dyž celej zklasnovanej vodeuřel dveře u advokáta zakindalo
s nim, zrouna jak dyž senne točák na naši sralku. Samej cizej ksicht. Enu, toto! Voni
na něj taky čuměli, jako na Bóží zjeveni. A tu se ho už advokát dopituje na meno
a páčí z něj v jakym prej byl příbuzenskym poměru k zesnulýmu: Josefu Hadraboj
z Hamersek.
„V žánnym. “ Řek po praudě Honzik.
„A co tu, člouječe, chcete?“
„Inu, dostal sem vod Vás cetličku. Poudám si, hochu, jestli vostaneš doma
a vyperdneš se na verchnostenskej klejt, to muž taky vohauně smerděť basou,
a tak sem tu. “
„A ven!“ řval ouřennik. Zatimco pozůstalí dávali nohy křížem. Třem tetkám to
bylo stejně perd platný, zvelhly.
Zherzenej dědic šámal smutně ke domu. Žánná spravedelnost na tom sjetě. . .
Jen vodeuřel dveře u hospody, hned si z něj chlapi ďáli ouchcapky. Hostinskej
Mates mu podal píviště: „Hochu, bylo ti to potřá? Copak s nepoznal, že to musí bejť
ňáká mejlka? Dyť ste v přízni vo žánýho Hadrabu nikdá ani nederkli. “
„Já vim. “
„Tak proč s to uďál, dyž šlo vo cizí vosobu?“
Honzik se culí jak dyby mu táta zrouna koupil novej lajtraj: „Co dyby se vokázalo,
že sme z přízně a přec jen ukápla ňáká tá kápka mamonu?“
Miroslav Jon

Společenská kronika
Životní jubilea slaví v měsíci září a říjnu tito naši spoluobčané včetně občanů odjinud v místním domově důchodců:v místním domově důchodců:
80 let
81 let
82 let
84 let
85 let
86 let
87 let
92 let

Králíčková Libuše
Holíková Jozefina
Černý Jaroslav
Hermoch Jan
Malík Josef
Martinková Ludmila
Hejralová Vlasta
Ryplová Zdenka
Kubát Miroslav
Pitrmanová Božena
Jindřišek Antonín
Schmidová Zdeňka
Kaprasová Věra

93 let
95 let
96 let
99 let

Nejdlová Zdeňka
Kašťáková Františka
Hančová Emma
Schoberová Ida
Matěchová Anna

Diamantovou svatbu – 60 let společného života – oslavili v měsíci září
manželé Libuše a Karel Kobrovi z Dolní
Rokytnice.

Srdečně blahopřejeme.

Městské KINO
Jablonec nad Jizerou
říjen/listopad 2007
sobota 20. 10. v 17. 15 h.

SIMPSONOVI VE FILMU
Americká širokoúhlá animovaná komedie (88 min. ) v českém znění (dabováno). Vaše rodina není to nejhorší, co vás
kdy potkalo. Tak si to užijte... Vstupné 65,- Kč, přístupný

středa 24. 10. v 19. 45 h.

BOURNEOVO ULTIMÁTUM
Americký širokoúhlý thriller (115 min. ). Všechno si pamatuje. Nic neodpouští. Vstupné 60,- Kč, přístupný (15)

sobota 27. 10. v 17. 15 h.

SHREK TŘETÍ
Konečně máte zase zelenou! Další díl americké animované komedie (93 min. ) v českém znění. Vstupné 60,- Kč,
přístupný

středa 31. 10. v 19. 45 h.

KDYŽ SI CHUCK BRAL LARRYHO
Americká komedie (115 min. ). Chlouby brooklynského
hasičského sboru by jeden pro druhého obětovali život.
Jenže i kamarádství by mělo mít své meze... Vstupné 60,Kč, přístupn

sobota 3. 11. v 19. 45 h.

HVĚZDNÝ PRACH
Americký širokoúhlý ﬁlm (127 min. ) v českém znění
(dabováno). Dobrodružný příběh, který stvořila sama Fantazie. Vstupné 65,- Kč, přístupný

středa 7. 11. v 19. 45 h.

Mr. BROOKS
Americký thriller (120 min. ) s Kevinem Costnerem v hlavní roli. Má vše, co kdy chtěl, ale musí to skrývat. Vstupné
60,- Kč, přístupný (15)

sobota 10. 11. v 17. 15 h.

DIVOKÉ VLNY
Americká animovaná rodinná akční komedie (88 min. )
v českém znění (dabováno). Naučte se surfovat s tučňáky.
Vstupné 65,- Kč, přístupný

středa 14. 11. v 19. 45 h.

DĚTI, POZOR SILNICE !
Děti mají svůj svět, vidí, slyší a reagují jinak než dospělí. V dopravních
situacích se chovají spontánně a většinou neočekávaně. Tomu odpovídá
i vysoký počet dětských úrazů, z nichž
převládají úrazy u dětí mladšího školního věku. Problematika dopravní
bezpečnosti je v základních školách
standardně systematicky zaměřena
na žáky od 4. tříd.
Město Jilemnice ve spolupráci se
svými partnery Jilemnicko – svazek obcí, Policií ČR Semily a BESIPEM zpracovalo
pilotní projekt, jehož cílem je rozšířit vzdělávání v oblasti chování v silničním provozu mezi žáky prvních tříd. Právě tyto děti čeká spolu se zahájením školní docházky také každodenní cesta do školy a zpět, ať již pěšky, či dopravními prostředky,
která může skrývat řadu nebezpečí.
Náplní projektu s názvem „Děti, pozor silnice!“, do něhož budou zapojeni budoucí prvňáčci ze všech základních škol správního obvodu obce s rozšířenou působností
Jilemnice, je především realizace zábavného vzdělávacího dne pro žáky, který bude
formou her, pohádek a soutěží zaměřen na dopravní bezpečnost. Jeho nezbytnou
součást tvoří rovněž praktický nácvik chování v silničním provozu v okolí školní
budovy a na předem vytypovaných nebezpečných místech každé obce, kde se ško– 15 –

MŮJ VŮDCE: Skutečně skutečná
skutečnost
Kontroverzní komedie SRN (96 min. ). O Adolfu Hitlerovi
Šokující komedie, která ve světě a především v Německu vyvolala mimořádnou vlnu mediálního zájmu. Vstupné
60,- Kč, přístupný (12)

pátek 16. 11. v 19. 45 h. !!

DISTURBIA
Americký thriller (105 min. ). Každý vrah je něčí soused.
POZOR – šmírovat sousedy se příliš nevyplácí... Vstupné
60,- Kč, přístupný (15)

sobota 24. 11. v 19. 45 h.

MISS POTTER
Širokoúhlé biograﬁcké drama inspirované životním příběhem světoznámé spisovatelky GB/USA (92 min. ). Vstupné 60,- Kč, přístupný (12)
Život Beatrix Potter je tím nejkouzelnějším příběhem ze
všech. Toto je její odkaz, toto je její příběh...

*

*

*

www. jablonec-krkonose. com,
www. krkonose-smo. cz,
www.kina. 365dni.cz. Tel. : 481 591 437,
481 591 106, mobil: 604 274 911.

la nachází. V prvních třídách budou s dětmi v rámci celého
programu, přizpůsobeného jejich věkové skupině, pracovat
policisté a další členové přípravného týmu projektu. Pro děti
jsou připraveny propagační i pracovní materiály BESIPU a Policie ČR.
Projekt se uskuteční pod záštitou člena Rady Libereckého
kraje pro oblast dopravy a starosty Města Jilemnice Mgr. Vladimíra Richtera. Jednotlivé vzdělávací dny ve školách proběhly od 20. září do poloviny měsíce října 2007 a zúčastnila
se ho i Základní škola v Rokytnici nad Jizerou.

Výsledky projektu by měly přispět ke zvýšení znalostí cílové skupiny v oblasti bezpečnosti silničního provozu, vytvoření
základu dalšího systematického vzdělávání žáků prvního stupně základních škol v oblasti dopravní problematiky, rozšíření
spolupráce mezi partnery projektu a též posílení vzájemných
vazeb mezi obcemi mikroregionu.

RECEPTY
Rychlí utopenci

Po vyškrtání 19 českých hor získáte název jedné významné
rokytnické budovy.

1/4 l vody, ¼ l octa, - svařit
DO VAŘÍCÍHO: 2 lžíce cukru, 2 lžičky kremžské hořčice, 1 lžička wolchestru, pepř, olej. Na 10 špekáčků,
lze konzumovat prakticky hned
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VOLEJBAL
Rokytnické volejbalové dny 2007 konané
pod záštitou Města Rokytnice nad Jizerou
Pořadí nejlepších:
18. 8. 2007 Turnaj Rokytnicka – pro amatérská družstva
místních podniků a organizací
1.
ETC autodoprava Jiří Pičman
2.
BAK a. s.
3.
Bufet u rozšklebenýho párku a Montážní práce FINA
4.
Alpin club + Horská služba
5.
Pension Anna
6.
Advokátní kancelář JUDr. Jan Veverka
7.
České dráhy
8.
Penzion Kamínek
9.
SURA
10.
Penzion Samohel

Utopenci

pivo, nové koření, celý pepř, bobkový list
Svařit, přidat 8 lžic cukru, sůl, hodně cibule. Špekáčky
naříznout, plnit plnotučnou hořčicí, feferonkou a cibulí, zalít a nechat aspoň týden uležet.

V

Na 4-l láhev: 15 špekáčků (rozpůlit a nakrojit z obou
stran), feferonky, kysané bílé zelí, cibule, pepř celý,
bobkový list
- naříznuté špekáčky plnit kysaným zelím, v láhvi prokládat cibulí, feferonkami, bobkovým listem (asi 6 ks),
NÁLEV: 2,5 hrnku vody, hrnek octa, 6 cukerinů, trocha magi , 1 nova, svařit a vychladlým nálevem zalít,
nechat uležet alespoň týden
-AV-

Nejobětavější zákrok – Petr Blažanin
Nejlepší hráč na síti – Ondřej Pražák (ETC autodoprava)
Nejlépe clonící hráč – Vladimír Janata
Nejlepší rozhodčí – Petra Čechová
Nejstarší hráč – Jan Veverka
Nejmladší hráč – Dominika Hrbková, Bára Bíbová
19. 8. 2007 31. ročník Memoriálu Zbyňka Neumanna – pro
družstva mužů krajských přeborů a soutěží
1.
Bostonský Mlátičky
2.
Kladno
3.
Pobřeží Kocoviny
4.
Semily
5.
Benešov
6.
Rokytnice nad Jizerou
7.
Vysoké nad Jizerou

NEJ ….

Nejlepší hráč: Petr Čížek (Kladno)
Pořadatel:
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou – volejbalový oddíl

Nejlépe vystupující družstvo
- Advokátní kancelář JUDr. Jan Veverka
Nejlepší hráčka – Leona Neumannová
– 16 –

Poděkování našim sponzorům:
Advokátní kancelář JUDr. Jan Veverka, RS Semily, s. r.
o. , Benzina, s. r. o. , Penzion ANNA, BAK, a. s. , Penzion BONA, Obchodní sdružení Braun – Jiřička, Papírnictví
Morávek Jilemnice, EPRONA
Ing. Tomáš Gebrt

Konečná tabulka za podzim 2007 – muži
družstvo

zápasů

V

P

S

sety

míče

body

1.

TJ Benešov u Semil A

14

14

0

0

42:10

891:710

28

2.

TJ Baník Žacléř A

14

9

5

0

28:19

787:653

23

3.

TJ Jičín A

14

7

7

0

28:28

863:807

21

4.

TJ Spartak Rokytnice
nad Jizerou A

14

7

7

0

27:30

682:687

21

5.

VK Harta Podhůří A

14

6

8

0

28:27

656:711

20

6.

TJ Sokol Dřevěnice B

14

6

8

0

25:31

603:624

20

7.

TJ Sokol Libáň A

14

5

9

0

21:31

527:699

19

8.

TJ Sokol Radim A

14

2

12

0

16:39

811:929

16

6. místo
3. místo

Mistrovství České republiky mužů a žen.
Jakub Sedláček
1. místo
Tomáš Sedláček
9. místo
Mistrovství České republiky juniorů a juniorek
a MASTERS BENCPRES.
Jakub Sedláček
1. místo
Tomáš Sedláček M1
2. místo

VOLEJBAL
p.

Vladimír Medek
Tomáš Sedláček

Mistrovství Evropy juniorů a juniorek v silovém trojboji
2007 Bulharsko.
V kategorii do 75kg si velice dobře vedl člen TJ Spartak
Rokytnice nad Jizerou, člen reprezentačního výběru ČR,
Jakub Sedláček, který obsadil ve velice silné konkurenci 12
závodníků 6. místo výkonem 665kg (250kg, 180kg, 235kg)
a navíc bral malou bronzovou medaili za benčpres. Tímto výkonem má potvrzenou nominaci na Mistrovství světa
juniorů a juniorek 2007 ve Francii.

KUŽELKY
Rozpis krajské soutěže ve volejbale – ročník 2007/2008
Krajský přebor I. Ženy
20. 10. 2007
27. 10. 2007
3. 11. 2007
10. 11. 2007
17. 11. 2007
24. 11. 2007
1. 12. 2007
8. 12. 2007
15. 12. 2007

Spartak Rokytnice - TJ Nový Bor
TJ ŽBS Železný Brod - Spartak Rokytnice
Spartak Rokytnice - TJ Jablonex Jablonec n. N.
TJ Sokol Tesla Stráž n. Nisou - Spartak Rokytnice
NEHRAJE SE
Spartak Rokytnice - TORIK Doksy
Lokomotiva Liberec - Spartak Rokytnice
Spartak Rokytnice - TJ Bižuterie Jablonec n. N.
TJ Mnichovo Hradiště - Spartak Rokytnice

2. 2. 2008
9. 2. 2008
16. 2. 2008
23. 2. 2008
1. 3. 2008
8. 3. 2008
15. 3. 2008
22. 3. 2008
29. 3. 2008

TJ Nový Bo - Spartak Rokytnice
Spartak Rokytnice - TJ ŽBS Železný Brod
TJ Jablonex Jablonec n. N. - Spartak Rokytnice
Spartak Rokytnice - TJ Sokol Tesla Stráž n. N.
NEHRAJE SE
TORIK Doksy - Spartak Rokytnice
Spartak Rokytnice - Lokomotiva Liberec
TJ Bižuterie Jablonec n. N. - Spartak Rokytnice
Spartak Rokytnice - TJ Mnichovo Hradiště

Rozdělení družstev Vč soutěží 2007/2008
Rozlosování 10. ročníku Rokytnické neregistrované ligy
Vč divize
Loko Trutnov B
Spartak Rokytnice A
Tesla Pardubice A
TJ Č. Kostelec A
Loko Č Třebová B
Sokol Dobruška A
SKK Hořice A
SKK Náchod C
KK Zálabák Smiřice A
TJ Dvůr Králové A
Jiskra Hylváty A
KK V. Mýto A
Vč přebor A
SKK Vrchlabí B
Uragán Milovice A
SKK Jičín C
TJ Č. Kostelec B
Sokol N. Paka B
KK Josefov A
Loko Trutnov C
Spartak Rokytnice B
SKK Hořice B
TJ Č. Kostelec C
Sokol N. Paka A
TJ Jilemnice A

SILOVÝ TROJBOJ
05. 09. 2007
Mistrovství východních Čech mužů a žen trojboj.
Jakub Sedláček
1. místo
Vladimír Medek
1. místo
Mistrovství Čech mužů a žen trojboj.
Sedláček
2. místo
Vladimír Medek
1. místo
Mistrovství České republiky mužů a žen trojboj.
Vladimír Medek
3. místo
Mistrovství České republiky juniorů a juniorek trojboj.
Jakub Sedláček
1. místo
Mistrovství Čech (Tlak na lavici) mužů a žen.
Jakub Sedláček
1. místo

Vč soutěž A
SKK Vrchlabí D
Honer Club Březovice
Muži:
1.
2.
3.
4.
5.
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Odpadlíci
1. TKK Roxana
Hatomast team
Ski Veteran´s team
VOS Jičín

SKK Jičín D
TJ Dvůr Králové B
Spartak Rokytnice C
SKK Vrchlabí C
Uragán Milovice B
SKK Hořice C
TJ Dvůr Králové C
TJ Jilemnice B
Vč divize dorost A
TJ Dvůr Králové
TJ Jilemnice
Spartak Rokytnice B
SKK Vrchlabí B
Loko Trutnov
SKK Hořice B
KK Zálabák Smiřice
Uragán Milovice
II. kuželkářská liga dorostu
SKK Vrchlabí
TJ Dynamo Liberec
TJ Loko Liberec
TJ Spartak Rokytnice A
SK Kosmonosy
Start Rychnov n. Kn.
TJ Č. Kostelec
SKK Náchod B
SKK Jičín
SKK Hořice

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

Šenkýři
KK Ski sport
SKP Harrachov
Hasiči
Punk Retards

13.
14.

Roztoky

9207

9:29

6

Tatobity

9108

13:37

3

Okresní soutěž mužů:

SA Trosky
Nudistky
Turistky
SKP Harrachov
Silnice Jičín
Hasičky

Hrací dny:

Dorost „A“ – neděle od 10. 00 hodin
Dorost „B“ – soboty od 9. 00 hodin
Družstvo „A“ a „B“ – pátky od 17. 00 hodin
Družstvo „C“ – čtvrtky od 17. 00 hodin

Rokytnice B – Zálesní Lhota

0:0

Mříčná – Rokytnice B

7:0

Rokytnice B – Poniklá

1:3

Vysoké B – Rokytnice B

2:2

Rokytnice B – Horka

4:0

Rovensko B – Rokytnice B

6:2

Rokytnice B – Košťálov C

4:4

Mírová B – Rokytnice B

5:3

Rokytnice B – Martinice

0:2

Průběžná tabulka:

Neregistrovaná liga:
- úterky od 16. 00 hodin
- středy od 17. 00 hodin
- čtvrtky od 16. 00 hodin
Termíny zápasů jsou vyvěšeny na kuželně TJ Spartak.
Přijďte pobejt a zafandit.
Rohu zdar
Zdeněk Novotný

FOTBAL
Okresní přebor mužů:
Vysoké – Rokytnice

2:2

Rokytnice – H. Branná B

8:0

Rokytnice – Bělá

4:0

Stružinec – Rokytnice

4:3

Rokytnice – Studenec

3:1

Košťálov B – Rokytnice

0:3

Rokytnice – Kruh

6:0

Jilemnice B – Rokytnice

2:4

Rokytnice – Nová Ves

1:1

1.

Rovensko B

9612

32:18

19

2.

Dolní Branná B

9531

33:18

18

3.

Martinice

9531

23:11

18

4.

Mírová B

9531

23:12

18

5.

Poniklá

9603

22:14

18

6.

Mříčná

9513

26:15

16

7.

Zálesní Lhota

9432

28:18

15

8.

Studenec B

9414

23:22

13

9.

Víchová B

9315

15:16

10

10.

Benecko

9234

22:27

9

11.

Košťálov C

9225

23:29

8

12.

Rokytnice B

9135

16:29

6

13.

Horka

9117

10:28

4

14.

Vysoké B

9117

3:42

4

Okresní přebor žáků:
Poniklá – Rokytnice

4:1

Rokytnice – Mírová

0:0

Horka – Rokytnice

11:0

Rokytnice – Semily B

1:4

Jablonec – Rokytnice

3:1

Rokytnice – Studenec

0:5

Průběžná tabulka:

Průběžná tabulka:

1.

Stružinec

9711

27:11

22

1.

Poniklá

2.

Lomnice B

9702

33:8

21

2.

Horka

8701

55:5

21

3.

Víchová

9702

22:10

21

3.

Studenec

6510

48:1

16

4.

Rokytnice

9621

33:10

20

4.

Libštát B

5302

14:8

9

5.

Nová Ves

9621

29:9

20

5.

Jablonec n. Jiz.

5221

24:8

8

6.

Studenec

9513

24:15

16

6.

Mírová

8224

11:18

8

7.

Jilemnice B

9405

18:22

12

7.

Semily B

7214

14:33

7

8.

Vysoké

9324

18:20

11

8.

Víchová

6204

37:9

6

9.

Horní Branná B

9324

14:23

11

9.

Rokytnice

6015

3:27

1

8710

24:3

22

10.

Košťálov B

9216

9:23

7

10.

Vysoké

5014

0:48

1

11.

Kruh

9135

17:32

6

11.

Roztoky

6015

1:71

1

12.

Bělá

9207

13:30

6
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Okresní přebor mladší přípravka:

Okresní přebor starší přípravka:
Košťálov – Rokytnice

5:3

Horní Branná – Rokytnice

2:9

Mírová – Rokytnice

0:5

Jilemnice – Rokytnice

3:1

Nová Ves – Rokytnice

0:6

Rokytnice – Horní Branná

1:3

Libštát – Rokytnice

0:1

Rokytnice – Martinice

3:5

Jilemnice B – Rokytnice

3:0

Jilemnice – Rokytnice

1:3

Rokytnice – Jilemnice A

1:4

H. Branná – Rokytnice

1:4

Studenec – Rokytnice

2:0

Martinice – Rokytnice

0:4

Průběžná tabulka:

Průběžná tabulka:
18

1.

Košťálov

8512

20:7

16

22:5

18

2.

Martinice

8512

27:18

16

11:7

15

3.

Jilemnice

7502

22:12

15

25:11

14

4.

Rokytnice

7403

26:18

12

8413

26:10

13

5.

Horní Branná

10 3 0 7

16:41

9

7412

26:12

13

6.

Jablonec n. Jiz.

6204

14:19

6

Rokytnice

7304

16:14

9

7.

Libštát

4004

5:15

0

8.

Horní Branná

7223

17:16

8

9.

Rovensko

7205

11:23

6

10.

Mírová

7007

6:39

0

11.

Nová Ves

7007

3:56

0

1.

Sedmihorky

7601

2.

Jilemnice A

7601

3.

Libštát

7502

4.

Studenec

7421

5.

Jilemnice B

6.

Košťálov

7.

37:7

32. H E TO S

ve své veršovánce v cíli hry vtipně vystihla hlídka číslo 1
I když je to netradiční,
dneska mají jedničku.
Kolem bytu Jana Macha
jdou na Modrou hvězdičku.

Nebojí se větru, deště,
jsou to kluci z hor.
Pan učitel Honza Machů
je pro ně vždy vzor.

Z Míseček pak na Dvoračky
musí pěkně vzhůru,
všude mlha, nic nevidí,
mají prostě smůlu.

Na Dvoračkách na držkovce
velice si pochutnají.
Pak do cíle u Udatných
už jen rychle pospíchají.

Pak po staré Sachr. cestě
vystoupají k Družbě
a na Rezku daj si pití,
mají sucho v hubě.

Z Rezku pak přes Skelné Hutě
šlapou si to v pohodě.
I když jsou už trochu zvlhlí,
ne ve špatné náladě.

Kdyby ale vidět bylo,
těžko by to stíhali.
V jamách Kotle je moc hezky.
Krásou by se kochali.

Drobně prší, mlha padá,
mají kapky u nosu.
Nevzdali to, zdraví došli,
tři příznivci HETOSu.

Členské příspěvky
TJ Spartak na rok 2008
Dospělí . . . . .
Děti do 15-ti let .
Studenti do 27 let
Rodič na mateřské
dovolené . . . .
Senioři . . . . .

. . .150,- Kč
. . . 60,- Kč
. . . 90,- Kč
. . . 90,- Kč
. . . 90,- Kč

Od příštího roku dochází k navýšení členských příspěvků.Důvodem
je stále stejná částka již několik
desítek let a zvyšující seU náklady
O
ER Ů
na provoz oddílů a TJ.
JIZPORT
Příspěvky je možno
ADCH S platit v kanNÍ
EN
C
M
celáři TJ NSpartak
Rokytnice nad
I ZI
O
T
K
YveISsportovní hale Spartak
K
Jizerou
D
ROSTŘE
Rokytnice
a.s.

AK
T
AR
P
JS

T
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Půjčovna hutnící techniky a stavební mechanizace
CENÍK PRO ROK 2007
Miroslav Štěpánek, AUTOSERVIS - PNEUSERVIS
Stemro, s.r.o.
512 43 Jablonec nad Jizerou
IČO: 27505073, DIČ: CZ27505073
Tel./Fax: 481 591 184 Mobil: 603 729 927

U Elitexu 385
512 43 Jablonec nad Jizerou
IČO: 63205556, DIČ: CZ7406053435
Tel./Fax: 481 591 184 Mobil: 603 729 927
STOJ

HMOTNOST

ZÁBĚRVÝKON

ZÁKLADNÍ
CENA

KAUCE

Vibrační deska reverzní

150kg

400-500mm

650,-

15 000.-

Ponorný vibrátor do betonu Wacker
Teplovzdušný agregát naftový termobile ITA 25

20kg

230V

480,-

15 000,-

60kg

22KW, 1200m3/h

600,-

15 000,-

Křovinořez STIHL FS - s obsluhou

-

-

200,-/hod.
+přeprava

-

Stavební míchačky

-

-

100,-

5 000,-

Paletový vozík

-

-

200,-

5 000,-

Kleště na skruže

-

-

200,-

5 000,-

Řezačka spár - s obsluhou nad
9cm=Kč 150,-/bm do 9cm=Kč 100,/bm do 4cm=Kč 60,-/bm

70kg

asfalt, beton,
průměr 400mm

-

-

Lešení, podlážky, spojky - dle dohody

-

-

-

-

Vibrační pěch

60-80 kg

250-280 mm

500,-

15 000,-

1100kg

750 mm

400,-/hod

Vibrační válec ručně vedený -

+přeprava

s obsluhou+přeprava
Bourací kladivo

10kg

230V

500,-

15 000,-

Elektrocentrála HONDA

80kg

230/400V 306KW

700,-

15 000,-

SLEVY
1-7dní - základní cena

8-21 dní - sleva 10%

22 a více dní - sleva 25%

Podmínky:
Za vrácení neočištěného stroje účtujeme denní nájemné.
Denní nájemné účtujeme za každých započatých 24hodin.
Za každý zapůjčený stroj téhož dne účtujeme denní nájemné.
Palivo není v ceně půjčovného. Uvedené ceny jsou bez DPH 19%.
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 18. 11. 2007.

