Ročník 2009

květen/červen

DAŇOVĚ
DISKRIMINOVANÁ
OBEC
Od úterý 26. května 2009 jste si mohli pod označením obce
Rokytnice nad Jizerou na hlavní komunikaci ve směru příjezdu od Jablonce nad Jizerou a od Vilémova přečíst následující
text:
Pokud jste pokračovali v další cestě, mohli jste podobné
cedule najít pod označením mnoha dalších měst a obcí v celém kraji i v celé republice. Proč? V loňském roce Ministerstvo
financí ČR nechalo zpracovat Vysokou školou ekonomickou
Analýzu financování výkonu státní správy a samosprávy obcí

Cena 18, -

a měst z celé ČR. Základní zjištění analýzy podle Sdružení
místních samospráv ČR odkrylo nedostatečné financování výdajových nákladů obcí a měst pod 100 tisíc obyvatel a nesystémovost stávající právní úpravy financování samospráv.
Analýza VŠE sloužila jako podklad návrhu Sdružení místních samospráv na změnu financování obcí a měst ze sdílených daní. Analýza zřetelně prokazuje, že všechny samosprávy mají přibližně 40% výdajů na jednoho obyvatele stejné bez
ohledu, zda jde o malou obec, městečko či velké město. Dnes
se však rovným dílem dělí pouze 3% sdílených daní. To je zcela
neodůvodněný nepoměr.
40% výdajů na občana jsou stejné, pouze 3% daní se
bez ohledu na velikost obce/města
rovnosti

X dělí koeficientem

Z šetření vyplývá, že všechny obce a města vykazují následující typy výdajů:
• výdaje
významně
vyšší u velkých měst
na jednoho obyvatele a nižší u menších
měst a obcí (bezpečnost, doprava a infrastruktura, kulturní
a sportovní vyžití)

shromáždění SMS ČR v dubnu v Jihlavě. Podstata návrhu SMS
je jednoduchá. Dělit sdílené daně podle pravidel, která budou respektovat zjištěné výdaje obcí u jednotlivých činností.

Návrh

• přibližně stejné výdaje na obyvatele
bez ohledu na velikost obce (zbylé výdaje)
• výdaje nižší u velkých měst na jednoho obyvatele a vyšší u menších měst
a obcí (výdaje na požární ochranu, odvádění a čištění odpadních vod, veřejné osvětlení, výdaje
na zajištění pitné vody a další okruhy činností menších
samospráv).
Dnes tyto zvýšené či stejné výdaje obcí a měst pod 100 tis.
obyvatel nejsou odpovídajícím způsobem zohledňovány.
Čtyři největší města jsou příjmově naddimenzována, neboť
na svých 20% obyvatel získávají téměř polovinu všech prostředků určených všem obcím a městům. Ostatních více než
6 200 obcí a měst pod sto tisíc obyvatel jsou diskriminovány,
neboť v nich žije 80% obyvatel, přesto získávají pouze menší
polovinu prostředků.
Tento stav zachycuje následující příklad současných příjmů na jednoho obyvatele.

• Odstraňuje diskriminaci občanů všech měst a obcí do
100 tis. obyvatel.
• Posiluje rozpočty všech měst a obcí do 100 tis. obyvatel
o částku celkem 21 mld. Kč, v průměru na jednoho obyvatele o částku 2,5 tis. Kč, tedy u obce s 1000 obyvateli
přibližně o 2,5 mil. Kč ročně navíc (oproti stávajícímu
příjmu na občana ve výši 7180 Kč zvyšuje podíl na občana na 9.700 Kč ročně).
• Největší nárůst vykazují obce a menší města s počtem
obyvatel 1500 – 5000 obyvatel, kde ze současných 6.900
Kč na obyvatele příjem dle nového návrhu činí 10.370
Kč, tedy + 3500 Kč na jednoho obyvatele v této velikostní kategorii obcí, celkové navýšení v této kategorii obcí
a měst činí 4,87 mld. Kč ročně. Stejně pozitivní dopad
přináší i pro kategorii statutárních měst pod 100tis. obyvatel (Liberec, Ústí n. Labem, České Budějovice, Zlín,
Hradec Králové, Pardubice…), kde všech 16 měst získává na 1 obyvatele 1.700 Kč navíc (celkem 2 mld. Kč).
I u těchto měst bylo zjištěno, že jsou v dnešním způsobu
financování obcí neodůvodněně znevýhodněny.
• Na novém systému získává celkem 6036 obcí a měst
z celé ČR celkem 21 mld. Kč, záporný dopad jde na vrub
4 největších měst, která ze systému neodůvodněně získávala násobně vyšší příjmy.
• Nemá negativní dopad na státní rozpočet, neprohlubuje
deficit.
• Zachovává stávající motivační prvky zákona o rozpočtovém určení daní. Nový systém dělení se týká pouze rozdělení sdílených daní.
• Umožňuje všem obcím a městům odpovídající rozvoj pro
následující roky, kdy již nebude štědrý evropský rozpočet dotovat rozvojové aktivity v zemi.
Celý návrh SMS ČR naleznete na stránkách www.smscr.cz.
Proto Sdružení místních samospráv ČR vyzvalo všechny
představitele samospráv k protestní akci, která zajistí co největší informovanost široké veřejnosti o diskriminaci občanů
obcí a měst pod 100 tis. obyvatel. Tato akce by měla vést
k zahájení debaty o spravedlivém dělení prostředků ze státního rozpočtu, tedy peněz všech daňových poplatníků.

Změna sběrového místa plakátů
Město Rokytnice nad Jizerou obdrželo tento měsíc informaci od nájemce plakátovacích ploch na území města společnosti RENGL, s. r. o. Liberec, že dochází ke změně sběrového
místa pro podávání plakátů.
Novým sběrovým místem je:
Regionální infocentrum ROKY
Dolní Rokytnice 365, Rokytnice nad Jizerou

Návrh SMS ČR na odstranění
diskriminace financování
samospráv

Na tomto sběrovém místě je možné objednat výlep plakátů nejen pro Rokytnici nad Jizerou, ale také pro Harrachov,
Desnou, Tanvald i další města regionu. Veškeré informace
o cenách výlepu plakátů a umístění plakátovacích ploch naleznete na internetových stránkách www.rengl.cz nebo na
tel. č. 841 601 841.

Podle závěrů Analýzy VŠE Sdružení místních samospráv připravilo návrh na změnu dělení sdílených daní mezi všechny
obce a města, které jednomyslně schválilo II. Republikové
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Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města
Rokytnice nad Jizerou na 2. polovinu roku 2009
40.200 Kč

I.

Finanční prostředky pro tuto výzvu

II.

Předmět podpory

- volnočasové aktivity dětí a mládeže
- kulturní a společenské akce
- sportovní akce
- vzdělávací programy
- akce pro seniory
- podpora činnosti zájmových sdružení a místních spolků s celoroční působností
- rozvoj a podpora cestovního ruchu

III.

Okruh žadatelů

- Fyzické osoby
- Právnické osoby
- Občanská sdružení
- Zájmové spolky
- jiný subjekt

IV.

Omezení podpory

- realizace projektu na území města Rokytnice nebo jinak přispívají k rozvoji a propagaci Města
- dotace bude poskytnuta pouze na vymezený účel do max. 50%
skutečně vynaložených nákladů

V.

Minimální spoluúčast žadatele

VI.

Požadovaný obsah žádosti

VII.

Datum ukončení příjmu žádostí

VIII. Způsob, termín, místo podání žádosti
I.

Finanční prostředky pro tuto výzvu

Minimálně 50% skutečně vynaložených nákladů
- řádně vyplněný formulář žádosti
- kopii o vzniku statutárního orgánu*
- kopii stanov*
- kopii smlouvy o zřízení účtu*
(Při opakované žádosti předkládají pouze ti žadatelé, u kterých
došlo k nějaké změně)
Do 30.6. 2009 do 12:00 hod.
- písemně na předepsaném formuláři (formulář lze vyzvednout na
městském úřadě v kanceláři č.1 –

40.200 Kč
úsek finanční a cestovního ruchu nebo na internetových stránkách www.mesto-rokytnice.cz
- v zalepené obálce s označením „Granty“
- na adresu: Město Rokytnice nad Jizerou, Horní 197, 512 44
Rokytnice nad Jizerou
- na podatelnu nebo do kanceláře finančního úseku a cestovního
ruchu na MěÚ
Denisa Hančová
tel: 481 549 321
E-mail: uctarna@mesto-rokytnice.cz

IX.

Konzultace žádostí
Kontrola formální a administrativní správnosti a úplnosti žádosti, evidence žádostí,
kontrola účelovosti

Denisa Hančová

X.
XI.

Hodnotící orgán a návrh na přidělení podpory

Hodnotící komise jmenovaná Radou města Rokytnice nad Jizerou

XII.

Projednání a schválení návrhu

Rada města Rokytnice nad Jizerou

XIII. Oznámení o přidělení podpory

Do 10-ti dnů od projednání RM Rokytnice nad Jiz.
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Volby do Evropského parlamentu konané na území ČR ve
dnech 5. 6. - 6. 6. 2009
Rokytnice nad Jizerou
Okrsky
celkem

zpr.

v%

3

3

10.000

2 527

698

27.62

Výsledky hlasování za územní celky - část 1
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Platné
hlasy

Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky

Strana
název
Libertas.cz
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Věci veřejné
Občanská demokratická strana
Suverenita
Volte Pr. Blok-www.cibulka.net
Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.
Česká str.národ.socialistická
Evropská demokratická strana
Strana svobodných demokratů
Demokratická Strana Zelených
Česká strana národně sociální
Národní strana
SDŽ-Strana důstojného života
Humanistická strana
Moravané
Spojení demokraté-Sdruž.nezáv.

697

690

Výsledky hlasování za územní celky - část 2

Platné hlasy
celkem
v%
11
1.59
47
6.81
13
1.88
238
34.49
58
8.40
25
3.62
3
0.43
1
0.14
14
2.02
1
0.14
3
0.43
1
0.14
2
0.28
11
1.59
1
0.14
1
0.14
1
0.14

č.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Strana
název
Liberálové.CZ
Strana demokracie a svobody
Nejen has. a živn. s uč. do E.
Komunistická str.Čech a Moravy
„STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA“
Strana svobodných občanů
SNK Evropští demokraté
Balbínova poetická strana
Strana zelených
Koruna Česká (monarch.strana)
Lidé a Politika
„Strana soukromníků ČR“
Zelení
Dělnická strana
NEZÁVISLÍ
Česká str.sociálně demokrat.

Platné hlasy
celkem v %
4
0.57
0
0.00
2
0.28
86
12.46
30
4.34
4
0.57
12
1.73
1
0.14
10
1.44
1
0.14
0
0.00
4
0.57
0
0.00
10
1.44
2
0.28
93
13.47

Palubky
profil KLASIKA

profil TATRAN

Smrk tl. 12,5 mm š. 96 mm
Smrk tl. 15 mm šíře 121 mm
Smrk tl. 19 mm šíře 146 mm

or
t
pros še
va
ro
p

od 109 Kč/m2
od 139 Kč/m2
od 159 Kč/m2

Podlahovky
Smrk tl. 24 mm šíře 146 mm
Smrk tl. 28 mm šíře 146 mm

od 219 Kč/m2
od 239 Kč/m2

Dále nabízíme v různých tloušťkách:
• dřevotřískové desky (s perem a drážkou nebo bez)
• desky OSB
(s perem a drážkou nebo bez)
např. OSB pero+drážka tl. 22 mm od 169,‐ Kč/m2

• střešní latě impregnované 50x30, 60x40,
dřevěné lišty apod.
Cena bez DPH fco sklad Rokytnice nad Jizerou.
Cena závisí na odebraném množství.
Dopravíme na místo.

603 823 810 R. Vrdlovec

info@rvclub.cz

© A1 CZ s.r.o. Rokytnice nad Jizerou
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Z jednání RM

bude zpoplatněna v souladu s platným ceníkem provozovatele sběrného dvora. Zpoplatnění se netýká tříděného
odpadu. Na občany Pasek nad Jizerou se nevztahuje tzv.
„bezplatný týden“, který vyhlašuje 2x ročně Rada města
Rokytnice nad Jizerou pro občany Rokytnice nad Jizerou.

RM jmenovala do funkce vedoucího pracovní čety Drobných
služeb města pana Karla Mrázka,s účinností od 9. 4. 2009.
RM schválila podání žádosti o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje – programu podpory ekologické výchovy
a osvěty na vydání 5.000 ks informačních letáků formátu
A4 ohledně správného nakládání s komunálním odpadem.
RM schválila zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu č. 9005 na akci „Stavební úpravy garáží
požární zbrojnice“.
Schvaluje – text výzvy na podání nabídky a k prokázání
splnění kvalifikace
- seznam obesílaných firem
jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Petr Matyáš,
Zdeněk Hák, Ing. Hana Uhlířová, Petr Kadavý, Zdeněk
Volf, náhradníci Daniel Janata, Romana Primásková, Ing.
Miroslav Beran, Mgr. Jarmila Vávrová, Petr Smola.
RM schválila uzavření mandátní smlouvy na zajištění technického dozoru investora na akci „Stavební úpravy garáží
hasičské zbrojnice“ se společností Sting – Ing. Hana Uhlířová za cenu 24.000 Kč bez DPH.
RM schválila uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání
veřejné zakázky s Městem Jilemnice na dodávku výpočetní techniky pro terminály CzechPOINT, jejímž předmětem
je upgrade stávající výpočetní techniky pro terminály
CzechPOINT.
RM vzala na vědomí informaci o poskytnutí dotace z dotačního
titulu č. 2 – Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou ve výši 2,791 mil. Kč
na opravu komunikace nad kapličkou v Horní Rokytnici ke
Studenovu. Spoluúčast města je 698.000 Kč.
Schválila
- text výzvy na podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
- seznam obesílaných firem
jmenovala hodnotící komisi ve složení: Ing. Petr Matyáš,
Petr Kadavý, Zdeněk Hák, Ing. Miroslav Jína, Ing. Leoš Pavlata, náhradníci Romana Primásková, Ing. Jana Sajdlová,
Miloslav Jón, Jana Janouchová, Ing. Hana Uhlířová.
RM jmenovala do funkce členka školské rady Základní školy
praktické a Základní školy speciální Rokytnice nad Jizerou
pro následující funkční období paní Martinu Šubrtovou.
RM schválila přidělení bytových prostor v domě čp. 467 příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Pod Střechou za
účelem rozšíření jejích prostor pro nabídku zájmových
činností.
RM schválila uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestičního
příspěvku ve výši 12.000 Kč ročně ze strany Obce Paseky
nad Jizerou na úhradu části nákladů spojených s provozem
Sběrného dvora v Rokytnici nad Jizerou. Občanům obce Paseky nad Jizerou bude umožněno odložit v provozní době
sběrného dvora veškeré složky komunálního odpadu, které
sběrný dvůr přijímá, zejména objemný odpad. Tato služba

RM schválila poskytnutí finančního příspěvku Středisku rané
péče SPRP Liberec, Matoušova 406, Liberec 1 na pokrytí
části nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb
rané péče rodinám vychovávajícím postižené dítě na rok
2009, a to ve výši Kč 5.000,-.
RM schválila dodatek č. 1 k mandátní smlouvě s paní Janou
Černou vzhledem k poskytnutí neinvestiční dotace na rok
2009 ve výši 300.000 Kč na poskytování sociálních služeb
dle Rozhodnutí č.1 Ministerstva práce a sociálních věcí ze
dne 6.3.2009.
RM schválila dohodu o užívání putovních pohárů na akci „Setkání Rokytnic ČR“ uzavřenou mezi Městem Rokytnice nad
Jizerou, Městem Rokytnice v Orlických horách, Obcí Rokytnice, Obcí Rokytnice u Přerova a Obcí Rokytnice nad
Rokytnou a pověřila starostu města jejím podpisem.
RM schválila smlouvu o právu umístit stavbu „reklamní plochy v Rokytnici nad Jizerou“ na pozemky parc. č. 1070/4,
3005/11, 3005/17, 88/1, 2952/6 a 2952/1 v k.ú. Dolní
Rokytnice a na pozemky parc. č. 1214/1 a 3428/3 v k.ú.
Horní Rokytnice nad Jizerou (investor společnost Filip Media, a. s., se sídlem Masarykovo nábř. 235, 110 00 Praha
1).

Z jednání zastupitelstva
ZM schválilo prodej:
- ppč. 2135/3 a 2135/6 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou
panu Jiřímu Liškovi, Velká Dobrá, a to za cenu 660 Kč/ m2.
- části ppč. 2903/9 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou dle GP
č. 1524/134-2007, tj. stpč. 576/2 a ppč. 2903/16, paní
Monice Pokorné – Novákové, Praha 7, a to za cenu 280
Kč/ m2.
- ppč. 982/10 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou manželům Janě a Jaroslavu Čechovým, HR 182, a to za cenu 280
Kč/ m2.
ZM schválilo směnu pozemků:
- stpč. 1061/2 a 160/7 a ppč. 985/2, 985/3, 983/5, 999/3,
986/8, 3207/2, 986/10 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) za část ppč. 983/4 a část ppč. 2246/4 (vlastník Eprona, a.s.), vše v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, s tím, že
rozdílná výměra směňovaných pozemků bude žadatelem
doplacena ve výši 280 Kč/m2
- části ppč. 594/6 (vlastník Spartak Rokytnice, a.s.) za část
ppč. 3175/1 (vlastník Město Rokytnice nad Jizerou) dle GP
č. 1577208/2007 (tj. ppč. 594/10 a 3175/7), vše v k. ú.
Horní Rokytnice nad Jizerou.
ZM schválilo odkoupení pozemku ppč. 1950/7 v k.ú. Dolní Rokytnice (okolo hřbitova) od Ing. Petra Kotašky, Horní 600,
Rokytnice nad Jizerou za cenu 424.080 Kč s tím, že částka ve výši 300.000 Kč bude uhrazena při podpisu smlouvy a zbývající část ve výši 124.080 Kč bude uhrazena do
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31. 3. 2010.

od 1. 1. 2010.

ZM schválilo s účinností od 1. 1. 2010 předloženou zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Rokytnice nad Jizerou/ zařazení jednotky do kategorie JPO
II/, kterou se zároveň ruší zřizovací listina Jednotky sboru
dobrovolných hasičů města Rokytnice nad Jizerou ze dne
13. února 2008.
Zastupitelstvo města pověřilo starostu Ing. Petra Matyáše a velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů města
Rokytnice nad Jizerou Zdeňka Volfa zajištěním veškerých
náležitostí nutných pro činnost jednotky v kategorii JPO II

ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009 o místním
poplatku ze psů. Všichni držitelé psů budou platit maximální výši 1.500 Kč, důchodci 200 Kč a v případě druhého a každého dalšího psa u všech držitelů uplatnit
zvýšení horní hranice o 50%, tj. 2. 250 Kč (300 Kč u důchodců). Nové výše poplatků budou platit od 1. 1. 2010.
ZM schválilo vstup města Rokytnice nad Jizerou do Sdružení
obcí Libereckého kraje se sídlem v Liberci III, Tř. 1. máje
858/26, IČO 64669246.

Tisková zpráva VHS Turnov 13/ 2009, vydána 4. května 2009

Projekt ČISTÁ JIZERA: Slavnostní zahájení v Rokytnici nad Jizerou
Netradiční bylo poslední slavnostní zahájení stavební části
projektu Čistá Jizera, které se uskutečnilo ve čtvrtek 30. dubna v podvečer v Rokytnici nad Jizerou. „Chtěli jsme využít
větší účasti místních občanů při pálení čarodějnic, představit
realizační firmu a přiblížit lidem, co je v příštích měsících
čeká,“ přiblížil starosta Rokytnice Petr Matyáš.

Slavnostního zahájení v Rokytnici nad Jizerou se zúčastnila
řada pozvaných hostů, na místě byla Ivana Vráblíková, vedoucí odboru ochrany vod Státního fondu životního prostředí, za realizační firmu byl přítomen Pavel Jiroušek, ředitel
libereckého závodu firmy EUROVIA CS, a. s. Za provozovatele
vodohospodářské infrastruktury byl přítomen Jaroslav Šeps,
zástupce ředitele oblastního závodu Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. Předseda Rady sdružení VHS Turnov
Milan Hejduk připomněl, že místní občany sice čeká mnoho
stavebních komplikací, nicméně Rokytnice by měla být nejen
krásným horským střediskem na povrchu, měla by ale mít vše
v odpovídajícím stavu i pod povrchem, a od toho je tu právě
projekt Čistá Jizera.

„Projekt výstavby kanalizačních řadů a stavba nového vodovodu je pro naše město jedna z největších a nejnákladnějších akcí v historii. Když jsme před pěti lety do VHS vstupovali, bylo to právě kvůli projektu Čistá Jizera. Tehdy málokdo
věřil, že se tento smělý projekt opravdu uskuteční. Dnes je to
realita, chtěl bych poděkovat všem, kteří se o to zasloužili,
a občany města bych rád požádal o trpělivost, protože stavba
v úzkých uličkách města bude znamenat omezení každodenního života,“ dodal starosta Matyáš.

Setkání v Rokytnici mělo ještě jednoho významného hosta,
a sice Ludmilu Mocovou, bankovní poradkyni centrály České
spořitelny v Praze. Podle ní je 300 milionový úvěr pro VHS
Turnov, resp. pro pět měst semilského okresu, jednou z největších zakázek banky v letošním roce na republikové úrovni.
„Podmínky úvěru jsme připravovali velmi dlouho, nakonec se
nám podařilo najít společnou řeč se všemi subjekty,“ uvedla
Mocová.
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Práce v Rokytnici nad Jizerou už začaly, pracuje se v Rokytnu a v Dolní Rokytnici na Zimní straně a také v Dolní Rokytnici
na Letní straně. Na počátku léta 2009 by měly být zahájeny
stavební práce na založení staveb vodojemů v Dolní Rokytnici
na Letní i Zimní straně. Pracovat se bude současně na několika místech. Dodavatelem stavby je firma EUROVIA CS, a. s.,
odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec 11. Součástí soutěže na dodavatele
byly i městem zpracované projekty přeměny klíčových ulic
(zejména komunikace, odvodnění, veřejné osvětlení a mostky). Celková cena vzešlá z výběrového řízení je 178 mil. Kč
bez DPH. Konkrétně se jedná o výstavbu kanalizačních řadů
v délce téměř 15 kilometrů a výstavbu nových vodovodních
řadů v délce 11 kilometrů.
Projekt Čistá Jizera řeší výstavbu nových a rekonstrukci
stávajících kanalizačních řadů, výstavbu nové vodovodní sítě
a generální opravu čistírny odpadních vod v Lomnici nad Popelkou. Vodohospodářské sdružení Turnov na akce Čistá Jizera I (Turnov, Semily, Jilemnice) a Čistá Jizera II (Rokytnice nad Jizerou, Lomnice nad Popelkou) získalo ze Státního
fondu životního prostředí (SFŽP) celkem 540 milionů korun.
Jde o největší sumu peněz, která kdy do Pojizeří najednou
putovala. Po dohodě starostů a po doplnění stavebních úprav
dalších komunikací do projektu je tu i nemalá spoluúčast ze
strany jednotlivých měst. Ta činí v Turnově 79 mil. Kč, v Semilech 59 mil. Kč, v Lomnici nad Popelkou 61 mil. Kč, v Jilemnici 18 mil. Kč a v Rokytnici nad Jizerou 38 mil. Kč. Na
území okresu Semily projekt Čistá Jizera zahrnuje celkem 73
kilometrů nových kanalizací a zhruba 11 kilometrů vodovodů.
Nově bude na kanalizaci napojeno 2500 nemovitostí. Časový
rozsah prací je stejný - až na Jilemnici - ve všech městech:
zahájení 14. dubna 2009, ukončení 30. září 2011 (v Jilemnici
30. září 2010).

Dozor a řízení projektu ve všech pěti městech má na starosti
SGS Czech Republic, s. r. o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5.
Podrobnosti o celém projektu jsou postupně zveřejňovány
na internetových stránkách www.vhsturnov.cz v sekci „Čistá
Jizera“.
U příležitosti slavnostního zahájení v Rokytnici nad Jizerou
byla pořízena fotodokumentace a také videoreportáž. Fotografie jsou součástí této tiskové zprávy, na požádání budou
zaslány ve větším rozlišení, videoreportáže pro použití v regionálních TV a pro webové zpravodajství jsou ke stažení na
adrese: www.videofiser.eu/vhs

Otázky pro jednatele firmy KATRO SERVIS, pana Šíra
1) Jak se máme připravit na vypnutí analogového vysílání
a kdy k němu dojde?
Všechny programy v kabelové televizi jsou již přijímány
s předstihem digitálně ze satelitu. Proto nemusíte dělat vůbec nic. K předpokládanému vypnutí analogového vysílání by
mělo dojít v druhé polovině roku 2009.
2) Pokud jsme napojeni na kabelové vysílání, budeme muset koupit set top box?
Ne, všechny programy jsou v kabelové televizi šířeny ve
formátu PAL (analog), který přijme každý televizor. Jakmile bude v Rokytnici dostupný digitální signál (DVB-T), bude
tento signál šířen navíc v kabelové televizi pro ty uživatele,
kteří si pořídí televizi s DVB-T tunerem (LCD, plazma)

4) Zvětší se programová nabídka?
Ano, firma KATRO SERVIS, spol. s r. o. připravuje rozšíření
programové nabídky a další 3 programy (Prima Cool, TV Barrandov a Nova Sport).
5) Kdo a jak se bude na celé akci finančně podílet? Počítáte
se razantním navýšením poplatků pro účastníky kabelového příjmu vysílání?
Celou akci finančně zajistí firma KATRO SERVIS, spol. s r. o.
Nepočítáme s žádným razantním navýšením, maximálně
v řádu 20 Kč (odpovídá navýšení za zvýšení autorských poplatků za sledované programy).

3) Dnes je možné přijímat různé programy na více televizorech v jedné domácnosti. Jak to bude po přechodu na
digitální vysílání?
Pokud budete připojeni na naši kabelovou televizi, nenastává pro Vás žádná změna a můžete sledovat všechny programy na všech televizích v domácnosti. Pokud nejste našimi
zákazníky, musíte si bezpodmínečně pořídit na každou televizi zvláštní set-top-box nebo celou novou televizi. Jinak
neuvidíte nic.
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Budete-li mít další otázky, rádi Vám je zodpovíme.
S pozdravem
KATRO SERVIS, spol. s r. o.
p. Ivo Šír
jednatel společnosti
Děkuji, Eva Martínková

Sdružení Český ráj | Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV
tel.: +420 481 540 253 | fax: +420 481 366 256 | http://www.cesky-raj.info/ |
Sdružení Český ráj (SČR) je zájmovým sdružením měst, obcí a dalších právnických osob. Jeho hlavní náplní je rozvíjení
cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj. V současné době má sdružení 54 členů a spojuje nejen všechna
města regionu, ale i mnohé menší obce a další právní subjekty.
Tisková zpráva 15/2009, vydána 4. května 2009

GREENWAY JIzERA – PODÉL ŘEKY ZA PŘÍRODOU A HISTORIÍ
V dubnu vydalo Sdružení Český ráj za finanční podpory Nadace Partnerství propagační
leták věnovaný cyklotrase podél toku Jizery.
„Cílem propagační skládačky je nabídnout cyklistům turistické atraktivity a služby pro
cyklisty podél řeky Jizery a představit dlouhodobý záměr projektu Greenway Jizera.
Partneři projektu chtějí do roku 2015 vybudovat zhruba 190 kilometrů dlouhou páteřní
cyklostezku v těsné blízkosti Jizery s minimálním převýšením a s multifunkčním využitím,“
přiblížila Pavla Bičíková, odborná konzultantka Sdružení Český ráj.
Stezka bude začínat v blízkosti pramene Jizery s napojením na polské cyklotrasy a bude pokračovat po soutok s Labem
a dále až do Prahy, kde se napojí na transevropské cyklotrasy. Cyklostezka bude sloužit jak návštěvníkům regionů, tak
místním obyvatelům při cestě do školy, za nákupem a do práce; budou ji moci vedle cyklistů a pěších využívat v blízkosti
měst a turistických center in-line bruslaři a další.
Nově vydaný propagační materiál je určen především cykloturistům, kteří se chtějí vydat na kole koridorem Jizery již
dnes a pro své putování využijí stávající, ne vždy zcela vyhovující cyklotrasy. Někdy vedou po silnicích či po
nezpevněných cestách, zčásti mimo přirozený koridor Jizery, kde mají i větší převýšení. Ale přesto stojí za to se po nich
vydat a odhalovat krásy Jizerských hor, západních Krkonoš, Českého ráje a Polabí. Propagační leták jim prostřednictvím
textu, fotografií a mapky může být dobrou inspirací při plánování jejich cesty.
„Podrobnější informace o turistické nabídce v koridoru řeky Jizery najdou brzy turisté také na internetových stránkách
regionu Český ráj a na nových stránkách projektu www.greenway-jizera.cz, které vzniknou v rámci přestavby oficiálních
stránek Českého ráje www.cesky-raj.info,“ uvedl projektový manažer sdružení Jiří Lukeš.
Již v listopadu loňského roku bylo v rámci semináře o cyklostezkách představeno nové logo projektu, které je poprvé
použito právě na nově vydaném letáku. Nový propagační materiál bude k dispozici v informačních centrech turistického
regionu Český ráj, na výstavách a veletrzích cestovního ruchu v České republice, kterých se Sdružení Český ráj
pravidelně účastní, a prostřednictvím partnerů projektu.

–8–

Konečné upálení čarodějnic na
Františkově
Zase přišel ten čas ohňů a upalování čarodějnic. Naše SDH
začalo přípravy již v polovině března, kdy po kontrole maringotky nastala velká akce - oprava její střechy. Jenže ouha, po
odkrytí střechy se našim odborníkům nelíbily ani stěny, a tak
za chvíli zůstala jen kostra a podvozek.

Maringotka je v novém plášti, počasí krásné, hudba ladí
svoje nástroje. Okolo Starého kravína jsou nachystány soutěže pro děti, tak už můžeme začít.
Nálada krásného májového odpoledne s asi 70 dětmi a jejich rodiči,věrnými návštěvníky Františkova i těch, co se zde
stavěli poprvé, dospěla až k lampionovému průvodu a poté,
když se trochu setmělo, i k zapálení ohně.
Jsme rádi,že jste se k nám přišli podívat, i když datum je
netradiční a příští rok se opět těšíme.

Co dál? Postavit na základech novou a lepší? Tak začala mravenčí práce pod vedením Honzy Janaty. Vše dobře dopadlo
a v pátek před našimi čarodějnicemi stála maringotka v úplně
novém plášti a mohla vyjet na akci. Členové našeho sboru
odpracovali na její obnově 290 brigádnických hodin. Patří jim
za to dík!

SDH Františkov

Vážení spoluobčané,
předkládám Vám přehled vybraných nejdůležitějších akcí, oprav a úprav školy za období let 2001-2008, to znamená
období právní subjektivity. V závěrečné tabulce si můžete porovnat finance, které v jednotlivých letech poskytlo město
škole, a jejich využití na energie, údržbu a nákup vybavení.
2001
a) změna způsobu (nákup táců) vydávání obědů ve školní jídelně
b) výměna elektrických rozvodů ve staré budově
c) rekonstrukce toalet ve staré budově
(hradilo město)
d) odstranění klecí v šatnách a pořízení
skříněk
e) kamerový systém v šatnách (částečná
investice města)
2002
a) výměna podlahových krytin ve třídách staré budovy
b) úprava kabinetu I.stupně
c) vymalování některých tříd

2003
a) instalace nového ozvučení a rozhlasu
školy
b) vymalování tříd v nové budově
c) výměna podlahové krytiny ve třídách
v nové budově
d) změna ve způsobu výdeje obědů – čipové karty
2004
a) rekonstrukce sborovny
b) výměna tabulí ve třídách
c) výměna podlahových krytin
d) nové lavice a židličky pro žáky
e) nové katedry pro učitele
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2005
a) výměna podlahových krytin
b) žaluzie do jídelny
c) prostor pro cizí strávníky
d) rekonstrukce ředitelny
2006
a) výměna podlahových krytin
b) rekonstrukce počítačové učebny
c) výměna tabulí ve třídách
d) konvektomat ve školní jídelně
2007
a) vymalování chodeb ve staré budově
a kompletně celá Horní škola
b) rekonstrukce telefonního vedení ve
škole
c) zasíťování všech kabinetů

2008
a) vymalování většiny chodeb v nové
budově školy
b) výměna tabulí ve třídách
c) vybudování nové školní kuchyňky
d) myčka na nádobí ve školní jídelně

Finanční ukazatele:
viz. tabulka...
Miroslav Bouda, ředitel školy

Rok

Rozpočet

Údržba

%

Energie

%

ZP+DKD

%

%
celkem

2001

2884118

278772

9,6

1331845

46,2

40894

1,4

49,5

2002

2900000

386469

13,3

1668944

57,5

116080

4

74,8

2003

2850000

251211

8,8

1480159

51,9

157695

5,5

66,2

2004

3200000

433746

13,1

1944364

51,4

598200

18,7

83,2

2005

3200000

403866

12,6

1927242

60,2

461122

14,4

87,2

2006

3270000

570988

11,6

1922883

58,8

14799

0,3

70,7

2007

3113200

483759

10,1

1953992

62,8

198126

6,4

79,3

2008

2927492

427845

8,9

1942310

66,3

225364

4,7

79,9

Celkem

24344810

3236656

13,30

14171739

58,21

1812280

7,44

78,95

Kašpárek a mobil
Napadá Vás, co mají asi společného? Pokusím se to vysvětlit.
Jsme malá horská agentura terénních sester Domácí péče.
To znamená, že na doporučení lékařů navštěvujeme pacienty
doma v jejich prostředí a přinášíme jim odbornou pomoc.
Někdy je to legrace.
Náš terén je kopcovitý. Osady, vesničky, řídce roztroušená
městečka. Dostupnost je v zimě bez dobré fyzické kondice
v některých místech téměř nemožná.
Jak si tak jednou objíždím své „ovečky“, ozve se mobil:
„Sestři, tady chirurgie, máme pro Vás práci. Pacienta z Jestřábí, asi dva kilometry od hřbitova u kostelíka. Je to Pražák
a je třeba převaz diabetické nohy po chirurgickém zákroku.“
„ Ano“, odpovídám. „Upřesněte bydliště, kontakt, jméno,…
indikace bude?“ „Jmenuje se Kašpárek, dám Vám číslo mobilu Papíry bude mít u sebe, víc z něj nedostanu“, hlásí kolegyně z nemocnice. „No dobře, je to pro nás hraniční dojezd,
proč jej nechce studenecká agentura? Ze stejných důvodů,
kilometry navíc pojištovna nechce platit.“„ Tak teda ano, do
14 dnů jej přesuneme k jeho praktickému lékaři do Prahy“.
Končím rozhovor.
S těmito informacemi jsem se vydala do terénu.
V okruhu dvou kilometrů kolem jestřabského hřbitova
jsou lesy, polní cesty „kameňačky“,často značně hrbolaté.
Kostelík u hřbitova není a Kašpárka nikdo nezná. Co teď?
Jediné svaté místo je studánka v lese s radioaktivní vodou,
kapličkou a křížovou cestou na Zabylým za Stromkovicemi.
Objíždím tedy celý kopec, projíždím pět kilometrů táhlým
údolím...Zastavuji, ptám se starousedlíků na hřbitov, kostelík a Kašpárka. Nic takového zde není, zní souhlasně tři
odpovědi místních.
Dojedu tedy na otočku autobusu do Pekla (Bývalá hospoda
v Horní Dušnici), tam též žijí starousedlíci. Zkouším volat
na pacientův uvedený mobil. Marně, není signál, nebo není
zapnutý. Důchodkyně v domě na otočce naštěstí Kašpárka
zná. „ Jo, Kašpárkovi, támhle nalevo na kopci v tom náletu
stromoví. Máte vysoký podvozek?“ Sleduje zkoumavě moji
Oktavii 4x4. „Musíte dvě stě metrů doleva a pak odbočit do
lesa. Dál jenom pěšky. U nich nebude místo na parkování, ale
na chalupě bude nápis U Kašpárků. Díky, díky, nadšeně jásám
nad pozitivní informací o existenci hledaného. Vyrážím se
svou čtyřkolkou na podezřelou cestu. Po pěti stech metrech
končím u domku, kde se kouří z komína. Vida, známka života. Zvoním – „Kašpárek? Jo, to jste vedle. Když projdete tím
roštím, je to asi tři sta metrů“, informuje mne ochotně muž
se sádrou na ruce. „Nebo projeďte lesem tou traktorovou
cestou, ale jeďte středem, nebo přijdete o podvozek. Myslel

jsem si, že jste kontrola.“
Vracím se kus cesty. Projíždím mírně zpocená středem hluboké kolejnaté kameňačky. Sjedu- li, nepůjde to tam, ani
zpátky. Zdárně dojíždím na křižovatku v lese a intuitivně se
dávám doleva, směr svatá studánka.
Pohled na chaloupku s otevřenými okenicemi a povykujícím psem neznámé rasy dole ve stráni mne rozradostil. Auto
jsem nacpala za již zde parkující felicii s pražskou značkou
k hromadě šrotu s nadějí, že tudy nikdo nepojede. S kabelou
plnou zdravotnického materiálu utíkám k dlouho hledanému
místu.
Ze dveří vychází usměvavá baculatá paní a vítá mne. „Já
to tátovi rozdělala, vykoupu mu nohu v chlapici“.
Ó jé, myslím si, nebude to žádná sranda. Uvnitř světnice
sedí chlapíček, nohu s odkrytou ránou položenou na židli.
Tváří se vyděšeně. V kamnech prosvítá praskající oheň, paní
něco vaří.
Já jsem... představuji se. „Proč nemáte dostupný mobil?“
No jo, my ho moc nepoužíváme... Klasika.
Nebojte se, ošetřím vás, v pondělí znovu a pak jedete na
kontrolu na chirurgii. Do té doby si zařiďte odvoz do Prahy.
Informujte vašeho praktického lékaře a domluvte si převazy
tam. Jste diabetik, proto se vám bude rána déle hojit.
„No to ne, my jsme tady až do konce října, a kdo by nás
odvezl ? Manželka má čerstvý řidičák, já řídit nemůžu. Mysleli jsme si, že tu nohu zahojíme na horách.“ (Asi ji chlapicí
hojili celé léto). Trvám na svém. Ošetřuji dědu a mezitím
volá další klient z Jablonečka. Vidím, že spojení funguje.
Poučuji ještě co a jak. Odjíždím směr studánka a doufám,
že strážci KRNAP mají otevřené zábrany, jinak musím zpět,
kudy jsem přijela. Sláva, závory míří do nebe. Za chvíli mizím z chráněného území pryč na jistější půdu.
Dojíždím do Jablonečka. Ošetřuji pacienta, který už byl
nervozní, kde jsem tak dlouho. S hrůzou zjišťuji, že můj
podezřele tichý mobil není zapadlý mezi sedadly a vtíravá
myšlenka, že zůstal u Kašpárků se naplňuje. Prosbou o zavolání obtěžuji pacienta, u kterého jsem. Signál funguje. V telefonu slyším paní Kašpárkovou. Jsem zbrocená studeným
potem. Strastiplná cesta mě čeká znovu. S díky odjíždím a
jsem ráda, že vím, kde telefon je. Kolem kaple se řítím na
známé místo. Popadnu mobil s tím, že nabízenou kávu si dám
určitě příště.
Les voní tichem. Mírně poprchává. Ideální čas hub. Neodolám a vystupuji z auta. V krátké době nacházím zdravé
podhříbky. Radost pohledět. Lesem zklidněná ještě popojíždím na mé hřibové místo u Rezku. Co kdyby pravák? Stává
se ze mne fanatická houbařka. Nevidím, neslyším. Ale nikde
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ani klobouček. Končím tělocvik skákání přes strouhy a meze.
Domů. Mobil opět prapodivně mlčí.
Manžel je rozladěný mým pozdním příjezdem. „Kde jsi?“
Zní zachmuřele obligátní dotaz hladového chlapa. „Ani se
neptej, máš mobil?“ Prozvoň mne, prosím. Zkouší to jednou,
dvakrát…Vše marné.
Mám temno před očima. Omluvně podávám manželovi
houby a odjíždím směr Kašpárek. Dovnitř nejdu, prozváním
místa svých zastávek a nic.
Navíc zhasíná i mobil manžela, neb dochází baterie. Čert
aby ho vzal, kleju, co teď? Bez mobilu jsem v průšvihu.
Na Rezku, na samotě v lesích, hučí stavební stroje, snad
mi někdo mobil půjčí… Kudy jsem to jenom šla?

„Haló jsem vod Hásků“, pokřikuji na majitele stavby. „ Jó,
a že Vás neznám, od Petra, nebo Pavla?“ „Ne jsem jejich
sestra.“ Majitel se tváří nevyzpytatelně.
Najednou zeza bagru vykoukne známá tvář sousedova hocha přes kopec. Spásná chvíle. Ano, to je paní... potvrzuje
moji totožnost. Majitel mi půjčuje kýženou mašinku i hocha
k hledání. Jdeme po mé houbové trase a marně prozváníme.
Až najednou se někde v trávě ozve rajská hudba, vyzváněcí tón mého mobilu. Vypadl mi při přeskakování strouhy.
„Mám ho!“ Líbám vyděšeného chlapce.
Se slzami v očích vracím půjčený mobil majiteli. Vracím se
domů,kde mne čeká hladový muž. Všechno dobře dopadlo.
Zítra vyrážím zas...
Jana Černá

ROZPIS STOMATOLOGICKÝCH POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB
ORDINAČNÍ HODINY: sobota, neděle, svátky 8. 00 – 12. 00 hodin
Červen 2009
6. 6. – 7. 6.

18. 7. – 19. 7. MUDr. Hynek Štilec
Pošepného 263, Jilemnice, tel. 481 545 556

MUDr. Dana Mařasová

25. 7. – 26. 7. MUDr. Milan Prokop

Poštovní 481, Jilemnice, tel. 481 541 096

Nám. Dr. Kramáře 58, Vysoké nad Jizerou,
tel. 481 593 356

13. 6. – 14. 6. MUDr. Aleš Malý
Dolní 172, Rokytnice nad Jizerou, tel. 481 523 393

20. 6. – 21. 6. MUDr. Irena Štilcová

Srpen 2009

Pošepného 263, Jilemnice, tel. 481 545 556

1. 8. – 2. 8.

27. 6. – 28. 6. MUDr. Miroslav Michálek

Jablonec nad Jizerou 321, Jablonec n.J.,
tel. 481 591 103

Harrachov 252, tel. 481 529 241

8. 8. – 9. 8.

Červenec 2009
4. 7. – 5. 7.

MUDr. Jiřina Machová

6. 7.

MUDr. Jaroslav Valeš

MUDr. Jana Hrbková
MUDr. Dana Mařasová
Poštovní 481, Jilemnice, tel. 481 541 096

15. 8. – 16. 8. MUDr. Karel Král,

Horní Branná 3, tel. 481 584 215

Komenského 2, Jilemnice, tel. 481 545 621

22. 8. – 23. 8. MUDr. Aleš Malý

Roztoky u Jilemnice 240, Roztoky u J.,
tel. 481 587 313

Dolní 172, Rokytnice nad Jizerou, tel. 481 523 393

29. 8. – 30. 8. MUDr. Irena Štilcová

11. 7. – 12. 7. MUDr. Marie Folprechtová

Pošepného 263, Jilemnice, tel. 481 545 556

Horní 164, Rokytnice nad Jizerou, tel. 481 523 876

Po úspěšném únorovém představení travesti show
Hanky Panky se jejich další vystoupení připravuje na říjen,

předběžně je domluven termín 13. 10. 2009 od 19.30 hodin
v Kulturním domě v Rokytnici nad Jizerou. O přesném termínu a předprodeji budou všichni zájemci včas informováni na
plakátovacích plochách.

19. – 21. 6. 2009

MOTOVETERÁN SRAZ v Jablonci nad Jizerou
20. 6. 2009
Jilemnické pivní slavnosti
18. 7. 2009

Plánované akce v okolí:

6. Harrachovské pivní
slavnosti

12. 6. – 14. 6. 2009 – Železnobrodský jarmark
13. 6. 2009 – od 14.30 hodin na Pilišťatech u Hájenky v Jablonci nad Jizerou Jablonecký COUNTRY FESTIVAL. Zahrají
kabely JWB Semily, FOUS Jablonec nad Jizerou, NABOSO Rokytnice nad Jizerou a KTP Mladá Boleslav.

6. – 8. 8. 2009

Festival Keltská noc
2009 – tentokrát třídenní záležitost (www.keltskanoc.cz)
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O prázdninách bude otevřeno následovně: 7. 7. - 16. 7., 5. 8., 6. 8. (st,čt) +
24. 8. - 27. 8.

Nové knihy na květen
České knihy

Poledňáková – Líbáš jako Bůh
Pithartová – Malá cvičení v bezohlednosti
Keleová-Vasilková – Pozlátko
Zgustová – Zimní zahrada
Sedlmayerová – Na límečku
Čermák – Nikomu to neříkejte

Romány pro ženy

Pořízková – Léto modelky
Brown – Svědkyně
Quinnová – Tajné deníky slečny Mirandy Cheeverové
Yates – Nouzový východ
Robertsová – Červená lilie
Janouchová – Horká stopa

Romány pro ženy

Coulterová – Nezkrotná nevěsta
Koomsonová – Bonbony k snídani
Robertsová – Zakletá země. Měsíční
perly.
Enochová - Hříšné tajemství
Mortonová – Dům u jezera
Barry – Věštění z krajky
Brown – Dům s minulostí

Napětí

(thrillery, detektivky, horor)

Grisham – Předvolání
Tracy – Živá návnada
Parrish – Vražedný déšť
McCall Smith – První dámská detektivní
kancelář
Jacksonová – Osamělá smrt
Barclay – Na loučení nebyl čas
Hamiltonová – Krvavé koleno

Napětí, detektivky

Harvey – Popel a kosti
Larsson – Muži, kteří nenávidí ženy
Gardner – Případ pozlaceného zlata
Curtis – Zapovězená zahrada
Vandenberg – Osmý hřích

Autobiografické romány
(skutečné osudy, vzpomínky)

Zharfbin – Lékařem v Saúdské Arábii
Burton-Phillips – Mé syny zničil heroin
Altner – Já, berlínský voják
Ghinsberg – Ztracen v džungli
Žídková – Naším snem byla Kanada

Populárně-naučná literatura

Čtyři důvody, pro zrušení televize
(Mander)
Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte
(Matějček)
Jakou rostlinu kam zasadit (Hagen)
Za humorem cestou necestou (Oplustil)
Jeden ze zapomenutých mužů (Kudrna)
Dějiny nové doby (Olivivá)

Nové knihy na červen a prázdniny
České knihy

Kubátová – Záruční list na život. Známá neznámá.
Němeček – Tvrdá země
Janota – Všechno, co vidím
Třeštík – Zdi tvé
Frýdlová – Ženy odjinud. Deset životních příběhů českých cizinek
Čech – Nazdar orlové (další neuvěřitelné příběhy leteckého mechanika)
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Ostatní romány
(fantasy, humor,společenské, historické, deníky)

Pratchett – Úžasná Zeměplocha
(2.,3.,4.,6.,8.díl)
Mayle – Honba za Cézanem
Edward-Jonesová – Hotel Babylon
Pesslová – Vybrané okruhy z mechaniky
Pickett – Bokovka
Rademacher – In nomine mortis
Sixx – Heroinové deníky

Populárně-naučná literatura

Čtyři dohody (Ruiz)
Prvních 6 let ve vývoji a výchově
dítěte (Matějček)
Tělo jako zrcadlo duše (Dahlke)
Kámen v zahradě (Saville)
Skvosty českého umění
Smeteni z výšin (Čepelík)

John (Lennonová)
Alexej Čepička (Pernes)
Abeceda lásky (Stehlíková)
Skotsko. Země dávných tajemství
(Hrdina)
Příběh operace Valkýra (Kershaw)
Banderovci. Hrdinové nebo bandité
(Syruček)

Hergé – Chrám Slunce (Tintinova dobrodružství)
Oldfieldová – Kam utíkáš Daisy?
Brezina – Klub záhad: Škola hrůzy. Dům
příšer. Zámek přízraků. Noc oživlých
mumií. (Napínavé příběhy se SUPERLUPOU)
Simpsonovi: Nervy v kýblu bublin
Anekdoty o dětech

Nové knihy v dětském oddělení –
léto 2009

- pro dospívající čtenáře Vyhnánková – Frody, přítel z pravěku
Muchamore – Nováček (Cherub)
Shan – Jezero duší
Řeháčková – Markéta na útěku
Meyerová – Nový měsíc (2.), Zatmění
(3.), Rozbřesk (4.)

- pro začínající čtenáře Doktor Racek jede na prázdniny
Větvička a Ploutvička
Čarodějnice v cirkuse (Knister)
Pohádkový rok (Žáček)
České pohádky a říkadla
- pro větší čtenáře Lindgrenová – Kalle Blomkvist zasahuje
Kinney – Deník malého poseroutky
Simonová – Darebák David chystá léčku
Mikulka – Lupiči a policajti
Friedrich – Čtyři a půl kamaráda a
štěkající třída

Zábavně-naučná literatura

*WITCH – 100 čarodějných způsobů jak přežít ve škole, jak objevit svůj
půvab, jak zacházet s tajemstvím,
jak si užít volný čas
*Znamení ďábla a jiné záhady pro mladé chemiky*Velikánská kniha o kreslení
a malování*Životy slavných umělců

Městské KINO
Jablonec nad Jizerou
červen 2009/červenec 2009
pátek 12. 6. v 19. 45 h. !

MILIONÁŘ Z CHATRČE
Americké širokoúhlé drama (120 min.). Připravte se na to, že
Milionář z chatrče ve vás najde emoce, o kterých jste třeba
ani nevěděli, že je ještě máte. Film získal čtyři Zlaté glóby
(nejlepší film, scénář, režie, původní hudba). Vstupné 60 Kč,
přístupný (12).

středa 17. 6. v 19. 45 h.

ZNOVU 17
Americká komedie. Zvládli byste tu situaci? Svá nejlepší léta
už máte nenávratně za sebou, když v tom se jakýmsi zázrakem ocitnete znovu v „kůži mláděte“. Je vám zase sedmnáct... Vstupné 65 Kč, přístupný (12).

sobota 20. 6. v 19. 45 h.

STRÁŽCI - Watchmen
Širokoúhlé koprodukční akční sci - fi (GB, USA, Kanada), 163
min. Film natočený podle jednoho z nejúspěšnějších světových komiksů všech dob. Vstupné 60 Kč, přístupný (12).

středa 24. 6. v 19. 45 h.

MARLEY a já
Americká širokoúhlá rodinná komedie (111 min.) s Jennifer
Aniston v hlavní roli. Všechno bylo perfektní, dokud se neobjevil Marley... Vstupné 60 Kč, přístupný.

sobota 27. 6. v 19. 45 h.

GRAN TORINO

Společenská kronika
Životní jubileum slaví v měsíci květnu a červnu tito naši spoluobčané včetně
občanů odjinud v místním domově důchodců:

82 let Pluchová Květuše

Všem

o

h

m bla

ncům
slave

jeme
opře

80 let Hájková Věra
Švedlerová Marie
Kovářová Žofia
Kousalová Anna
Paulů Hermína
Martinková Anna
81 let Vrána Josef
Jará Jaruška
Jón Josef
Jiroušová Věra
Janatová Miluše
82 let Slavíková Jiřina
Valdmanová Anna

83 let Motyčková Marie
Pelikán Vratislav
84 let Škoda Stanislav
Holubcová Zdeňka
85 let Radoňská Emilie
Janouch Jaroslav
Topičovský Jan, MUDr.
86 let Polák Otto
Vondrová Rozália
Knopová Lidmila
Číhal Antonín
Hájková Emilie

Americké drama (117 min.) s Clintem Eastwoodem v hlavní
roli. Silný příběh neústupného válečného veterána Walta Kowalského... Vstupné 65 Kč, přístupný (12).

středa 1. 7. v 19.45 h.

RYCHLÍ A ZBĚSILÍ
Americký širokoúhlý akční film (99 min.). Nový model. Původní součástky. Čtvrtý díl slavné akční série, opět s Vin Dieselem v hlavní roli. Vstupné 60 Kč, přístupný (12).

sobota 4. 7. v 19.45 h.

NORMAL
Český filmový thriller (95 min.) režiséra Julia Ševčíka. Příběh
legendárního sériového vraha natočený podle skutečných
událostí, které ve 30. letech minulého století otřásly Evropou.
Vstupné 60 Kč, přístupný (12).

středa 8. 7. v 19.45 h.

PÁTEK TŘINÁCTÉHO
Americký širokoúhlý horor (98 min.). Vítejte (a bojte se)
v Crystal Lake. Vstupné 60 Kč, přístupný (15)

sobota 11. 7. v 19.45 h.

X - MEN
Širokoúhlé americké sci - fi (100 min.). Nedaleká budoucnost. Po celé planetě se rodí děti s X - faktorem v genech,
který jim dává zvláštní schopnosti... Vstupné 65 Kč, přístupný.

středa 15. 7. v 19.45 h.

DVOJÍ HRA
Americká širokoúhlá komedie (125 min.) s Clivem Owenem
a Julií Roberts v hlavních rolích. Přechytračit. Překonat. Přehrát. Převézt. A pak už jen převést prachy... Vstupné 60 Kč
přístupný (12).

sobota 18. 7. v 19.45 h.

87 let Crha Miroslav
Votoček Bohuslav
89 let Skřiváčková Sláva
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STAR TREK
Americké širokoúhlé sci - fi (126 min.) prošpikované humorem, erotikou a velkolepými akcemi. V úspěšné sérii je tento
film jedenáctý a při tom přelomový. Je totiž určen mnohem
širšímu publiku než jen pro „trekkies fanatiky“. Budoucnost
začíná... Vstupné 65 Kč, přístupný.

OSMISMĚRKA

V osmisměrce je 24 názvů světových řek. Po jejich
vyškrtání zůstane 15 písmen, která v tajence dají polohu
Rokytnice nad Jizerou vzhledem ke Krkonoším.

z

A R

T

U

P

A M H A R B

I

J

N

I

S

E

E

I

N

P Á C O

L O R A D O V

S

P D Á

P K

P

Z

J

M L

A D

I

U Á

I

Z

Y U K O N N

S

D

S

N

S

A

Í

K N N R

L

N

E

E

A

S M R K R G A

I

R B

I

R

I

B A A N O O P N R N A

S

E

K O G D

Ě O N O A P

S

Z

D N R N

E

I

I

Ý

A D G A N G A Š O

M R

E

D N A R G O

B A

L
I

RECEPTY
TIRAMISU
Krém: ušleháme 3 žloutky s 5 lžícemi krupicového cukru. Do ušlehaných žloutků zašleháme
¼ kg Lučiny + ¼ kg tvarohu a smícháme se sněhem ze 3 bílků. (Bílky se lépe ušlehají, přidá-li se
do nich pár zrnek soli nebo cukru.)
Na pokapání piškotů si připravíme - 1 šálek
silného espresa a 1 šálek pomerančového likéru.
Cukrářské piškoty vždy pokapeme kávou a likérem,
potřeme krémem, posypeme strouhanou čokoládou a kakaem, pak dáme další vrstvu piškotů a
postup opakujeme. Končit by se mělo krémem.
Necháme 12 hodin chladit a před podáváním posypeme čokoládou a kakaem.

K O
R

E

PRÁCE NA ÚDRŽBĚ
ZELENĚ
Sečení křovinořezem, sekačkou,
střihání živých plotů, odvoz biomasy. Ceny dohodou.
Zdeněk Zbroj, Harrachov 579,
e-mail: zbroj@tiscali.cz,
telefon: 603 325 486

STOLNÍ TENIS
21. a 22. kolo
Sokol Turnov A
Spartak Rokytnice A
Bižuterie Jablonec D
Loko Depo Liberec A
Loko Česká Lípa C
Jiskra Nový Bor B

28. březen 2009
Spartak Chrastava A  .  .  .  .  13:5
SKST Liberec G  .  .  .  .  .  .  . 4:14
SKST Cvikov A  .  .  .  .  .  .  .  7:11
TJ Doksy-Mimoň .  .  .  .  .  .  12:6
TTC PS Lomnice n./P. B  .  .  . 8:10
Sokol Turnov B .  .  .  .  .  .  .  . 9:9
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Sokol Turnov A
Spartak Rokytnice A
Bižuterie Jablonec D
Loko Depo Liberec A
Loko Česká Lípa C
Jiskra Nový Bor B

29. březen 2009
SKST Liberec G  .  .  .  .  .  .  .
Spartak Chrastava A  .  .  .  . 
TJ Doksy - Mimoň .  .  .  .  .  .
SKST Cvikov A  .  .  .  .  .  .  . 
Sokol Turnov B .  .  .  .  .  .  . 
TTC PS Lomnice n./P. B  .  .  .

5:13
10:8
12:6
16:2
7:11
14:4

Konečná tabulka 21. a 22. kolo
p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Družstvo
záp vít rem por skr skore body
Loko Depo Liberec A
22 20
0
2
0
304:92
62
SKST Liberec G
22 19
1
2
0 259:137
61
Jiskra Nový Bor B
22 15
3
4
0 259:137
55
Sokol Turnov B
22 13
4
5
0 212:184
52
Sokol Turnov A
22 13
0
9
0 216:180
48
Loko Česká Lípa C
22 10
2
10
0 183:213
44
SKST Cvikov A
22
8
4
10
0 175:221
42
Spartak Rokytnice A
22
8
2
12
0 172:224
40
TTC PS lomnice n/P. B 22
5
4
13
0 159:237
36
TJ Doksy-Mimoň
22
3
4
15
0 172:224
32
Bižuterie Jablonec D
22
3
0
19
0 144:252
28
Spartak Chrastava A
22
3
0
19
0 121:275
28

Zpráva pro kluby:
Umístění na 11 a 12. místě rozhodlo vzájemné ztkání.

VOLEJBAL

Rokytnice

24

11

3

10

32: 29

36

(0)

7.

Jeníšovice

24

10

5

9

37: 40

35

(-1)

8.

H. Branná

24

9

5

10

41: 39

32

(-4)

9.

Mšeno B

24

7

6

11

32: 57

27

(-9)

10.

Víchová

24

7

5

12

37: 44

26

(-10)

11.

Ž. Brod B

24

8

2

14

45: 61

26

(-10)

12.

Zásada

24

7

5

12

30: 46

26

(-10)

13.

Držkov

24

6

6

12

29: 52

24

(-12)

14.

Kokonín

24

5

3

16

39: 72

18

(-18)

Okresní soutěž - muži
Rk. Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Sokol Mříčná

23

16

2

5

69: 29

50

(17)

2.

Sokol Zálesní Lhota

22

14

3

5

57: 40

45

(12)

3.

SK Studenec B

22

13

3

6

53: 36

42

(9)

4.

1. FC Tatobity

22

13

3

6

49: 43

42

(6)

5.

Sokol Rovensko B

22

12

3

7

63: 40

39

(6)

6.

HSK Benecko

20

11

1

8

62: 44

34

(10)

3

10

50: 51

33

(-3)

4

8

40: 30

31

(-2)

9.

SK Mírová B

21

9

3

9

40: 34

30

(-3)

Skupina HK-M-2A

10.

FK Košťálov C

22

8

3

11

61: 57

27

(-6)

11.

Sokol Horka

22

4

3

15

25: 64

15

(-18)

12.

Spartak Rokytnice B

22

3

4

15

21: 60

13

(-20)

13.

TJ Vysoké B

22

2

1

19

13: 75

7

(-2)

S

sety

míče

body

8

0

64:31

1956:1661

44

2.

TJ Benešov u Semil

26

18

8

0

58:38

1944:1851

44

3.

TJ Spartak Rokytnice

26

17

9

0

60:37

2014:1889

43

7

n. J.
4.

TJ Sokol Libáň

24

17

0

58:37

1888:1756

41

5.

TJ Jičín

26

15 11 0

54:40

1993:1817

41

6.

VK Harta

24

11 13 0

44:47

1809:1846

35

7.

TJ Sokol Radim

26

5

21 0

23:67

1661:1923

31

8.

TJ Harant Pecka

26

1

25 0

13:77

1438:1960

27

Šachy
5. -10. 5. 2009 Otevřený přebor Královohradeckého
kraje, Jánské Lázně
Startovalo 56 hráčů,turnaj měl kvalitní obsazení,startovalo
několik ligových,ale i extraligových hráčů nejen z Hradeckáho
kraje. Hrálo se na osm kol. Zdeněk Hollman ziskem 4,5 bodu
obsadil 20.místo.

Volejbal ženy
Skupina L-Z-1
Družstvo

utkání

TJ Lokomotiva

36

Liberec B

V

P

S

sety

míče

body

33

3

0

104:24 3071:2382

69

2.

TJ Rumburk A

36

30

6

0

94:29

2948:2513

66

3.

TJ Jiskra Nový Bor A

36

23

13

0

83:53

3059:2836

59

TJ Sokol Tesla Stráž

36

19

17

0

72:63

2940:2803

55

19

17

0

67:67

2909:2900

55

18

18

0

67:65

2913:2765

54

18

18

0

70:69

3048:3027

54

14

22

0

51:80

2737:2915

50

n.N. A
TJ Spartak

36

Rokytnice n.J. A
TJ Jablonex

36

Jablonec n.N. A
TJ Sokol ŽBS

36

Železný Brod A
TJ Bižuterie

36

Jablonec n.N. A
TJ Turnov A

36

5

31

0

34:97

2508:3037

41

10. SK ToRiK Doksy A

36

1

35

0

12:107 1967:2922

37

30. 5. 2009 Krajský přebor seniorů na r. 2009 v Liberci
Z.Hollman zde obsadil 2.místo,ziskem 5 bodů ze 7 partií,
Vl. Červinka obsadil 8 místo. V kategorii nad 70 let překvapil
Jan Hanuš,když ziskem 6,5 bodu z 9 partií obsadil 2.místo
Z. Hollmann

Cyklo Jizerská padeástka
Dne 6. 6. 2009 se uskutečnil 9. ročník cyklistického 9. ročníku Cyklo Patria Cirect Jizerská 50. V kategorii žen zvítězila
rokytnická obyvatelka Pavlína Černá, které tímto gratulujeme k zaslouženému úspěchu a přejeme hodně štěstí a sil do
dalších sportovních závodů.

LYŽOVÁNÍ
Zimní sezóna 2008/9

Fotbal
Krajský přebor 1.B třída východ - muži
Tým

(0)

6.

9

P

Rk.

(1)

36

10

V

9.

37

60: 47

21

18

8.

47: 47

10

23

26

7.

9

3

FC Víchová B

utkání

6.

4

11

TJ Poniklá

TJ Sokol Dřevěnice B

5.

11

24

8.

Družstvo

4.

24

Plavy

7.

1.

1.

Rovensko

5.

Volejbal muži
p.

p.

4.

Záp

+

0

-

Skóre

Body

1.

Bozkov

24

16

7

1

65: 30

55

(Prav)
(19)

2.

M. Skála

24

14

6

4

81: 40

48

(12)

3.

Mírová

24

12

8

4

60: 31

44

(8)

V těchto krásných dnech pozdního jara je čas ohlédnout
se za uplynulou zimní sezónou. Zima byla tentokrát, dá se
říci, klasická. Po celou sezónu bylo relativně dostatek sněhu, i když jsme přírodě museli opět trochu pomoci dodávkou
technického sněhu. Nedostatek sněhu se projevil zejména na
počátku zimy, začali jsme lyžovat proti předcházejícímu roku
přece jenom později a středisko se naplno rozjelo až těsně
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před Vánoci. S výrobou technického sněhu jsme pro jistotu
pokračovali i v lednu – přece jen jsme se obávali, zda nedojde „k narušení plynulých dodávek přírodního sněhu“. Ale
jak se ukázalo, skutečně zimní počasí pokračovalo s výjimkou
několika dnů po celou sezónu. Projevilo se to i v návštěvnosti
střediska.
Celkem u nás lyžovalo za celou sezónu cca 320 tis. lyžařů.
Rekordní je i tržba, i když nedosáhla úrovně, kterou jsme
očekávali. Díky příznivým klimatickým podmínkám byla vysoká návštěvnost zejména v lednu. Tržby měsíců února a první
poloviny března byly poznamenány absencí slunečních dnů,
vytrvale sněžilo, bylo mlhavo a poměrně větrno. Odrazilo se
to v nižší návštěvnosti ve špičce sezóny. Zaznamenali jsme
zejména úbytek lyžařů z Holandska a Německa, na druhé
straně trvale roste zájem polských lyžařů. V závěru sezóny
pak prakticky až do Velikonoc byla návštěvnost nízká, a to
i přes vynikající sněhové a klimatické podmínky. Potvrzuje
se tak stará pravda – jakmile je v kraji zjara pěkné počasí,
lidé už vyrážejí do zahrádek a na kola a do hor jezdí už jen
skuteční nadšenci. Možná se projevil i dopad finanční krize –
lyžování je přece jenom drahý sport.
Vrátím se ještě k hodnocení změn v chodu střediska v letošní sezóně. Především došlo ke změně struktury prodávaných
jízdenek. Rozšířili jsme časové jízdenky, zavedli jsme nově
čtyřhodinové a pětihodinové namísto jízdenek od určitého
času (tzv. štaflových). Tím došlo k plynulejšímu odbavování
návštěvníků střediska a zmenšení front u turniketu lanové
dráhy Horní Domky. Zavedením časových jízdenek se snížila i možnost přeprodávání jízdenek v průběhu dne. Stávající struktura ceníku se celkově osvědčila, a pro příští sezónu
nepřepokládáme podstatnější změny. Změnit chceme jenom
způsob uplatnění rodinných slev.
Další změnou bylo zavedení placeného parkoviště u Rokytky s tím, že ostatní parkoviště byla bezplatná, na parkovišti P2 však nebylo možné parkovat přes noc. Přes počáteční
nervozitu návštěvníků se systém osvědčil, usnadnil vyklízení
sněhu z parkovišť a snížil vytížení komunikace k Rokytce.
V uplynulé sezóně jsme omezili přepravu pěších na lanové dráze Horní Domky. Pěší bylo možné přepravovat pouze
v rámci prvních jízd denně při zahájení provozu nebo zcela na závěr dne. Toto opatření vyplývá z drážních předpisů,
kdy nelze současně přepravovat lyžaře (vyžaduje se zapojený
rozběhový koberec) a pěší (koberec nesmí být v provozu).
U pěších se toto opatření pochopitelně setkalo s negativní
odezvou, naproti tomu lyžaři ocenili zlepšení plynulosti provozu lanovky.
V současné době probíhá údržba a úprava jednotlivých vleků a lanovek. Od 1. května jsme zahájili letní provoz lanové
dráhy Horní Domky (v květnu jenom o víkendech včetně pátků) a od 1. června až do termínu rokytnické pouti budeme
jezdit denně od 9 hod. do 17 hod. V provozu je také bikepark,
který se stal během loňského, vlastně zkušebního provozu,
jedním z nejoblíbenějších bikeparků v Čechách.
Ing. Petr Ceé, ředitel společnosti

Výsledky závodů ve Francii,
Val d´Iseére, 8. 4 - 9. 4. 2009,
žáci, za účasti 20 zemí Evropy
- SLALOM startovalo 89 závodníků a závod dokončilo 64,
Jan Kučera: 11.místo
Patrik Benc: nedokončil 1.kolo

další reprezentanti: Janík - 7.; Král - 34.
- SG startovalo 88 závodníků a závod dokončilo 81,
Patrik Benc: 26.místo (3.místo v ročníku 1997)
Jan Kučera: 32. místo
další reprezentanti: Král - 46.; Janík – 48.

Zhodnocení lyžařské sezony 2008/09
– skupina trenéra M. Jona
V lyžařské sezoně 2008/09 jsem měl 8. člennou skupinu,
která se skládala ze 3. kategorií, a to žáků, juniorů i dospělých.
V žákovské kategorii se jednalo o Darka Bogdányho, který byl podstatnou část sezony zraněný a nemohl se účastnit
závodů. Dále to byli M. Duchoňová a T. Kessl, Michaela Duchoňová se účastnila závodů na krajské i republikové úrovni,
a v sérii závodů v rámci kraje „VIST CUP“ obsadila celkově
7. místo ze 37 klasifikovaných závodnic.
V republikovém VŽZ (Výkonnostním žebříčku závodníků)
obsadila v konečném hodnocení starších žákyň ve slalomu
19. místo, obřím slalomu 13. a superobřím slalomu 4. místo
z 96 hodnocených závodnic. V Českém poháru se ji patřilo celkově 24 místo z 56 hodnocených závodnic. Následující sezonu
přestupuje do kategorie juniorek. Tomáš Kessl, ještě jeden
rok starší žák, tuto sezonu více „promarodil“, než prozávodil.
Ve VŽZ obsadil, ve slalomu 47. místo, v obřím slalomu 20.
a v superobřím slalomu potom 3. místo ze 121 hodnocených
závodníků.
V Českém poháru obsadil 29. místo z 69 hodnocených závodníků. Celkově je možné hodnotit výsledky této kategorie,
s ohledem na dané skutečnosti, jako velmi dobré.
Další skupinou je kategorie juniorů a dospělých, kde jsou
závody v současné době pořádány dohromady, což je pro přecházející ročníky ze žáků do juniorů a dospělých velmi náročné. V této kategorii je celkem 5. závodníků, Nechanický M.,
Havlíček T., Mika Z., a Jiránek J., jako první rok junior.
Tato skupina, vzhledem ke školním povinnostem, absolvovala okolo 10. startů v rámci České republiky a odvedla standardní výkony v rámci svých možností. Pátým závodníkem je
Lukáš Pavlíček, junior mladší, který absolvoval v rámci ČR 29
startů s těmito konečnými výsledky.
V juniorech mladších obsadil ve slalomu 4. místo z 51, obřím slalomu 5. místo ze 42, v superobřím slalomu 2. z 16.,
a v super kombinaci 2. ze 12. hodnocených závodníků v rámci
ČR. Na M-ČR juniorů se stal v kategorii juniorů mladších v superobřím slalomu mistrem republiky, ve slalomu získal bronzovou medaili a v obřím slalomu obsadil 5. místo. Škoda, že
v superkombinaci, kde po první discilplíně, a to superobřím
slalomu vedl, nedojel slalom. V Českém poháru získal ve své
kategorii celkově 2. místo. Celkově lze hodnotit tuto sezonu
jako velmi dobrou.
(Český pohár je série závodů v rámci ČR, kde se podle
určitého klíče započítávají získané body za celou sezonu.)
Závěrem bych chtěl konstatovat, že za současných podmínek se všichni členové této skupiny snažili podle svých možností dobře reprezentovat nejen LK a TJ Spartak, ale i naši
obec Rokytnici nad Jizerou.
M. Jon

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. 7. 2009.

Co je to IDOL?
Pod příjemným názvem IDOL se skrývá
integrovaný dopravní systém veřejné dopravy
Libereckého kraje.
Díky Tarifu IDOL si cestující bude moci při svých cestách po Libereckém
kraji zvolit dopravní prostředek, při stejné ceně z výchozí do cílové zóny. To
vše na jednu elektronickou jízdenku, kterou si nahraje na kartu opuscard.
Tarif IDOL obsahuje nejen jízdenku pro jednotlivou jízdu, ale i celou škálu časových jízdenek, které budou využívat občané k pravidelným cestám
do školy a do zaměstnání. Do systému budou zapojeni následující dopravci
(na všech svých linkách na území Libereckého kraje):
■
■
■
■
■
■

České dráhy, a.s.
ČSAD Česká Lípa a.s.
ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.
ČSAD Liberec, a.s.
ČSAD Semily, a.s.
DPML Liberec, a.s

Garantem projektu IDOL je koordinátor veřejné dopravy Libereckého
kraje, společnost KORID LK, spol. s r.o.

Jak poznám, kde platí Tarif IDOL ?
IDOL platí na území Libereckého kraje ve vozidlech vybraných dopravců, která poznáte snadno podle loga IDOL umístěného na viditelném
místě.
Na jednotlivých linkách je rozsah platnosti označen – u zastávek v systému IDOL je uvedeno logo IDOL.

S IDOLem do školy a zaměstnání
Cestujete pravidelně do školy nebo zaměstnání?
Pořiďte si kartu opuscard a využijte zvýhodněné třicetidenní nebo sedmidenní jízdné:
■ při nákupu třicetidenní jízdenky zaplatíte pouze 30-násobek jednotlivého jízdného (platí pro dospělého cestujícího - jízdné základní 15+)
■ při nákupu sedmidenní jízdenky zaplatíte pouze za osminásobek
jednotlivého jízdného pro danou relaci (platí pro dospělého cestujícího - jízdné základní 15+)
S IDOLem končí tarifní zvýhodnění na stávající karty vydávané jednotlivými ČSAD.

Příklad cenové úspory při využití IDOL a Opuscard
Pan Jan pracuje v Turnově kam pravidelně dojíždí ze svého bydliště
v Semilech. Ráno při cestě do zaměstnání využívá většinou autobus odpoledne jezdí většinou vlakem, Pan Jan denně utratí přibližně 55,-Kč,
měsíčně přibližně 1 150,- Kč. Výběr dopravního prostředku je víceméně nahodilý, nevyužívá tedy tarifního zvýhodnění od žádného dopravce.
Poté, co si pan Jan pořídí opuscard a nahraje si na ni výhodný třicetidenní jízdní doklad IDOL pro relaci Turnov - Semily, zaplatí pouze
900,- Kč. Pan Jan může v době platnosti absolvovat libovolný počet cest
mezi Turnovem a Semily a přitom může využívat také MHD v Turnově.

Desatero IDOL
Integrovaný dopravní systém IDOL je
moderním dopravním systémem jehož
snahou je zjednodušit a zefektivnit cestu
veřejnými dopravními prostředky. Následující
desatero Vám bude základním vodítkem, jak
s IDOLem cestovat:
1. Pro využití všech výhod IDOL je nutná opuscard opatřená fotograﬁí držitele (personiﬁkovaná opuscard), na kterou si nahráváte
elektronické jízdní doklady IDOL.
2. Liberecká městská karta (citycard) s nahranou aplikací IDOL funguje stejně jako opuscard.
3. Opuscard lze pořídit na kontaktním místě, pro vyplnění žádosti je třeba občanský průkaz a 140,- Kč (více informací o opuscard
na www.opuscard.cz).
4. Každá obec v Libereckém kraji je tvořena minimálně jednou zónou IDOL.
5. Tarif IDOL je zónově relační, téměř všechny jízdní doklady se prodávají na konkrétní relaci. Relací je míněna cesta mezi dvěma zónami IDOL.
6. Do které zóny patří vaše zastávka, poznáte z jízdního řádu podle
čísla zóny.
7. Pro zvolenou relaci existuje jízdenka pro jednotlivou jízdu a časový sedmidenní a třicetidenní jízdní doklad.
8. Na zvolené relaci je v rámci časové platnosti dovoleno přestupovat
mezi různými dopravními prostředky (autobus, vlak, MHD).
9. Kompletní sortiment jízdních dokladů IDOL zakoupíte ve všech
příměstských autobusech (pouze jízdní doklady ze zóny kde se autobus nachází s počátkem platnosti v den nákupu, v autobuse nelze zakoupit časové jízdenky na samotnou zónu s MHD) a ve vybraných železničních stanicích.
10. Síťové jízdenky IDOL+ a IDOL5+ nabízejí levné cestování v síti
IDOL 24 hodin od okamžiku nákupu.
POZOR: papírová jízdenka IDOL je nepřestupní (výjimku tvoří pouze papírová jízdenka ČD a MHD, která je přestupní pouze v rámci daného dopravce).

Informační materiál pro oblast

Relace: Rokytnice nad Jizerou – Semily
Cena:
34,- Kč
Platnost: 120 min.
Využitelné dopravní prostředky:
vlak, příměstský autobus označený logem IDOL

Pro využití všech výhod IDOL je nutná bezkontaktní čipová karta,
na kterou se nahrává elektronický jízdní doklad. V IDOL jsou použitelné karty typu opuscard. opuscard můžete získat na některém
z kontaktních míst (více informací na www.opuscard.cz)
POZOR: výhody IDOL pouze na kartu typu opuscard (opuscard a
rozšířená Liberecká městská karta).

Janov n. N.

44 Liberec

Cena jednotlivého elektronického jízdního dokladu IDOL zakoupeného na opuscard je při dalším přestupu odečtena z ceny návazného
jízdního dokladu IDOL, pokud je přestup realizován v rámci časové
platnosti jednotlivého jízdního dokladu MHD.
Příklad:
V Liberci v Lidových sadech si v tramvaji pomocí opuscard zakoupíte jednotlivý lístek na MHD v ceně 16,- Kč. Tramvají jedete
přímo k nádraží ČD, kde si bez prodlení zakoupíte jízdní doklad
IDOL do Semil v ceně 44,- Kč. Při platbě je z ceny virtuálně odečtena cena za MHD (44-16=28). Celkově tak zaplatíte za přepravu z Lidových sadů do Semil 44,- Kč.

Janov n. N.

38

42 - Hrabčtice
Luÿany n. N. Horní Maxov

42

Luÿany n. N.

Cestování s IDOLem

Cestování MHD
Jednotlivý jízdní doklad lze zakoupit na terminálu u řidiče (MHD
Jablonec nad Nisou, Česká Lípa a Turnov), případně u prodejního
terminálu ve vozidle (MHD Liberec).
Časové jízdní doklady lze zakoupit v předprodejních kancelářích
MHD.
Jízdní doklad zakoupený pomocí opuscard v MHD lze v rámci své
platnosti využít i ve vlaku a v příměstském autobuse.

Semilsko
Vydal KORID LK, spol. s r.o.
květen 2009
www.iidol.cz

Cena jednotlivé jízdenky pro dospělého cestujícího
do zóny Semily z okolních zón

Před cestou

Cestování vlakem
Jízdní doklad IDOL je možné zakoupit ve vybraných železničních
stanicích označených logem IDOL.
Jízdní doklad zakoupený pomocí opuscard na pokladně ČD lze
v rámci své platnosti využít i v příměstském autobuse a v prostředcích MHD.

Integrovaný
dopravní systém
m
Libereckého kraje

Příklad cestování v IDOL

Jak cestovat s IDOLem?

Cestování příměstským autobusem
Jízdní doklad IDOL je možné zakoupit přímo při nástupu u řidiče
autobusu označeného logem IDOL.
Jízdní doklad zakoupený pomocí opuscard v příměstském autobuse lze v rámci své platnosti využít i ve vlaku a v prostředcích MHD.

OSOBNÍM VLAKEM, AUTOBUSEM
A TRAMVAJÍ ZA JEDNU CENU
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