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Vážení občané,

Vážení přátelé,

každý podvečer se na náměstích
rozzáří vánoční světla. Prožíváme čas
příprav na nejkrásnější svátky v roce.
Chtěl bych Vám popřát, abyste je
mohli prožít v klidu a radosti se svou
rodinou a přáteli.

za několik dní je tu nový rok a jako
na konci každého roku je třeba zrekapitulovat události, které v něm proběhly. Starosti s dražbami a se změnou na radnici přenechám jiným, ale
nezapomínejme také na spoluobčany,
kteří přinesli Rokytnici mnoho dobrého.
Divadelní představení, výstavy v domě dětí jsou nejvýraznější akce, které
nám umožnily nahlédnout do světa
umění či literatury.
V letošním roce se konalo i mnoho
sportovních akcí. Běh na Dvoračky,
který mimo jiné byl součástí seriálu
mistrovství republiky běhu do vrchu,
free style či fotbalový turnaj Rokytnic
jsou ukázkou toho, co sami pro sebe
jsme schopni udělat.
Desítky našich spoluobčanů se věnují ve svém volném čase organizování či řízení různých zájmových
kroužků nebo klubů. Jsou to právě

Do nového roku Vám přeji především hodně zdraví a osobního štěstí.
Nám všem pak přeji, aby i pro
Rokytnici byl rok 2004 rokem příznivějším, aby se nám dařilo plnit všechny
závazky a hledat správné cesty, které
pomohou vyvést naše město ze současné nelehké situace. Věřím, že se
nám to s Vaší podporou podaří.
Ing. Petr Matyáš
starosta města
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oni, co dělají naše město pulzující
a činorodé. Za celou jejich činnost jim
patří obrovský dík. Ale k práci jim
nestačí pouze dobrá vůle a obětování
volného času. Také jsou zapotřebí
peníze a prostory, ve kterých by mohli
konat to, co konají. Radnice v loňském
roce přispěla částkou cca 494. 000
Kč. Není to částka malá, ale na pokrytí
kulturního vyžití města to nestačí, proto na pomoc přichází další spoluobčané, kteří vypomůžou tam, kde je
třeba, a kterým není osud Rokytnice
lhostejný.
Touto cestou bych také rád poděkoval výše uvedeným lidem za všechny ty, co využívají a oceňují jejich
práci.
Vážení občané, přeji Vám pěkné
Vánoce, „klidného“ silvestra a šťastný
nový rok.
J. Beran ml.

MÁTE SLOVO
Vážení čtenáři,
v dnešním čísle RZ jsme si přivlastnili Vaši rubriku Máte slovo, abychom
Vás oslovili z titulu členů redakční
rady a představili Vám rubriky se jmény těch, kteří za ně budou zodpovědni.
RZ se určitě nezmění od základu jen
proto, že došlo ke změnám na radnici.
Naším přáním však je, aby Zpravodaj byl pestřejší, zajímavější a informoval o skutečném dění ve městě.
Na jedné zásadní změně jsme se
však shodli všichni. Rozhodně nechceme a nebudeme zveřejňovat ideologické příspěvky polit. stran, řešit sousedské a občanské spory.
Pro polit. strany budou vyhrazena
čísla RZ v předvolební kampani pro
komunální a parlamentní volby.
Nechceme, aby RZ byl novinami
konfrontačními, neboť si myslíme, že
právě toho už měli čtenáři dost, ale
aby podával informace a zajímavosti.
1. Zprávy z města
Zápisy z jednání měst. zastupitelstva,
které byly v minulých číslech zveřejňovány, nebyly pro čtenáře srozumitelné, ze strohých bodů jsme stejně
nepoznali, o jaký problém se jedná
a už vůbec ne, jak bude řešen.
Chtěla bych proto psát konkrétně
o problémech, které řeší městská rada
a měst. zastup., informace pro čtenáře získávat přímo od vedení města
nebo jednáním se zastupiteli.
Veškeré počínání námi zvolených
představitelů města musí být průhledné a voliči kontrolovatelné. A právě
rubrika Zprávy z města by tomu měla
být nápomocna.
Přeji krásné Vánoce, zdraví a spokojenost v roce 2004.

nost např. na aktuální dění ve městě,
událost, apod. Věřím, že veškeré informace využijete a přeji všem poklidné
Vánoce a pohodový celý příští rok.
Martina Šubrtová (MŠ)

Vážení čtenáři,
budeme se spolu setkávat na stránkách Rokytnického zpravodaje v rubrikách – kultura, škola, školky a knihovna.
Věřím, že spolu navzájem budeme
vycházet jen v dobrém. Předem děkuji
každému za jakýkoli (i krátký) příspěvek. Přeji Vám, vážení a milí čtenáři,
krásné Vánoce a po celý nový rok
2004 pevné zdraví, klid, pohodu
a štěstí.
Blanka Zemánková (BZ)

Vážení občané,
jmenuji se Jaromír Beran a budu
v Rokytnickém zpravodaji zodpovídat
za rubriku Sport. Proto Vás žádám
o zasílání připomínek a námětů na
zlepšení této rubriky. Máte-li zájem
upozornit nebo pozvat na nějaké
sportovní akce, s radostí Vám vyhovím.
Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků, šťastný nový rok 2004
a sportu zdar!
JB

Milí čtenáři,
ráda přispěji svým dílem k vyplnění
Vašich volných chvil kvízem, osmisměrkou či ověřeným receptem. Přeji
Vám hodně štěstí při luštění i vaření
a zároveň si dovoluji popřát Vám
klidné a milé vánoční svátky.

POLICIE ČR
INFORMUJE:
Lupiči dopadeni
V době od 25. 1. 2003 do 26. 1. 2003
došlo na parkovišti pensionu Helena
v Rokytnici nad Jizerou ke krádeži
osobního vozidla VW Passant, béžové
metalízy. 60ti letému majiteli ze SRN
vznikla škoda ve výši kolem 960 tis.
Kč. Šetřením policie byli jako pachatelé
zajištěni tři muži ve věku 20 až 24 let
z Frýdlantska, kterým bylo policejním
radou sděleno obvinění z trestného
činu krádeže.
Nad ptáčky spadla klec
Dne 13. 2. 2003 odcizil neznámý
pachatel z centrálního parkoviště
v Rokytnici n. Jiz. vozidlo značky
Transportér, černé barvy, rok výroby
1999. Hodnota vozidla je 400 tis. Kč.
Škoda vznikla 26 letému majiteli
z Holandska. Šetřením policie byli
jako podezřelí z uvedeného jednání
zjištěni dva muži ve věku 29 a 33 let
z Ústí nad Labem, kterým bylo policejním radou sděleno obvinění z trestného činu krádeže. O svém jednání
mohou v současné době přemýšlet ve
vazební věznici.
Nezvaný host
Nástěnné hodiny a dva kusy dálkových ovladačů si z chalupy v Rokytnici
nad Jizerou odnesl nezvaný host,
který se do objektu vloupal v době od
29. 10. do 30. 10. 2003. Před chalupu
si dále připravil televizor, který však již
nestačil odnést. Škoda, kterou svým
jednáním způsobil, je ve výši 12,5 tis.
Kč a vznikla 73 letému majiteli z Prahy.
S. Šídová
tisková mluvčí Policie ČR Semily

Jarmila Vávrová (AV)

Eva Martínková (EM)

Vážení čtenáři,
na tvorbě Rokytnického zpravodaje
se podílím již takřka pět let a ráda bych
navázala na pravidelný servis informací úředního charakteru. V budoucnu
pro Vás budu zpracovávat informace,
které se budou týkat především státní
správy, městského úřadu, důležitých
informací vyplývajících např. z nových
úprav našich zákonů, novinek a změn
v chodu úřadů a státních institucí.
Budu Vás ale informovat i o dění
v okolních obcích, aktualitách a zajímavostech. V neposlední řadě zmiňuji
i zajímavé informace z obecní kroniky,
u kterých bych ráda zachovala návaz-

Žádost o poskytnutí informací
Vážení občané,
protože se nedochovala žádná mapa s vyznačením starých rokytnických dolů
a jejich lokalizace (identifikace) je velmi obtížná, obracíme se na vás v souvislosti se zpracováním nového územního plánu Města Rokytnice nad Jizerou
s žádostí o poskytnutí informací, dokumentů, literatury, mapových podkladů,
případně fotografií k historii dolování, geologii, ložiskovým průměrům v katastrálních územích Horní Rokytnice, Dolní Rokytnice, Františkov v Krkonoších
a Rokytno v Krkonoších.
Tyto případné informace prosím předejte na stavebním úřadě městského
úřadu, tel. 481 549 328, 481 549 314, v co možná nejkratším termínu.
Děkujeme předem za jakoukoliv informaci.
Pracovníci stavebního úřadu
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ZPRÁVY Z MĚSTA
Rada města schvaluje:
Ø 1. Umístění parkovacích automatů na Dolním náměstí. Cena parkovací
karty na 1 kalend. rok pro občany trvale bydlící v Rokytnici byla stanovena
na 400,- Kč. Cena parkovného do 30
min./5,- Kč, do 1 hod./10,- Kč, každá
další hod. 10,- Kč. Týdenní karta pro
návštěvníky města 500,- Kč.
Ø 2. Uzavření nájemní smlouvy na
základě řádného výběrového řízení na
centr. parkovište v Horní Rokytnici
(bez parkoviště za hotelem Rokytka)
se spol. ROTES za jimi navrženou
cenu 160.000,- Kč. Smlouva byla uzavřena na jedno období – od 15.11.03
do 30.4.04.
Ø 3. Ing. Matyáš informoval RM
o jednání, které proběhlo mezi ním
a majiteli provozoven na Horním
náměstí, tj. panem Ing. Kotaškou,
panem Pechem, panem Nechanickým, panem Absolonem a panem
Neuhäuselem. Byly projednány jejich
návrhy a poznatky, které se týkají
parkování v prostorách Horního náměstí zejména v zimním období. Bylo
doporučeno omezit zde stání návštěvníků a zákazníků maximálně na 1 hodinu (dopravní značení zajistí investiční oddělení) a pro každého majitele
vydat jednu přenosnou parkovací kartu s názvem provozovny. Rada města
tato doporučení schválila a rozhodla
stanovit cenu této parkovací karty
v hodnotě 100,- Kč za kalendářní rok,
aby byly pokryty alespoň náklady na
jejich vydání. Dále bude umístěna před
vjezdem na Horní náměstí dopravní
značka „Zákaz zastavení“, která bude
platit až k odbočce k ČSAD.
Ø 4. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, zaslal městu k připomínkování žádost dopravce ČSAD
Semily, a.s. a OSNADO, s.r.o. Stará
Paka ohledně udělení licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové
osobní dopravy na lince: 670 003
Harrachov – Rokytnice nad Jizerou –
Vrchlabí – Jánské Lázně – Horní Malá
Úpa. Tento spoj by jezdil v měsících
červen a srpen 2004 a dopravoval by
turisty a cyklisty přes celé Krkonoše
v letním období. Jedná se o dva autobusy, které vyjíždějí ráno proti sobě
a večer se zase vrací do místa odjezdu.
RM k udělení licence neměla žádných
připomínek a tento záměr v rámci
rozvoje služeb v cestovním ruchu rozhodla jednoznačně podpořit.
Ø 5. Pronájem veř. prostranství Dol.
náměstí panu Berouskovi z Pardubic
za účelem konání pravidelných úterních trhů spotř. zboží v r. 2004. Výše
pronájmu za každý den bude 5.000,- Kč.

Ø 6. Poskytnutí fin. příspěvku ve
výši 10.000,- Kč na opravu a provedení technické kontroly na vozidle
ARO, které používá Sbor dobr. hasičů
Vilémov a zahrnutí tohoto vozidla do
poplachového plánu.
Ø 7. Uzavření smlouvy o poradenské činnosti s Mgr. Romanem Nacu
z Pardubic. Ohodnocení jeho činnosti
bude prováděno v paušální měsíční
splátce 5.000,- Kč. Mgr. Nacu má zkušenosti s oblastí práva, ale i s problematikou územní samosprávy. Rada
města objednala u Mgr. Nacu vnitřní
personální audit zaměstnanců města
– tj. org. strukturu zaměstnanců, jejich
počet, náplň práce, fungování úřadu
vnitřně i vzhledem k občanům. Dále
audit uzavřených smluv města.
Ø 8. Rada Města pověřila Ing. Matyáše uzavřením kupní smlouvy s paní
Jaroslavou Pechovou na prodej
pozemku na Dolním náměstí (před
plynovou kotelnou).
Ø 9. Účast města Rokytnice při
podávání hromadného odporu Svazku měst a obcí Krkonoše proti projektu hodnocení krajinného rázu KRNAP
Vrchlabí. Jedná se o regulativy ve
využití území pro zachování hodnot
krajinného rázu.
Ø 10. Jmenování Ing. Jaromíra Berana do funkce jednatele spol. Vodovody a kanalizace.
Ø 11. Jmenování redakční rady ve
složení: Martina Šubrtová, Mgr. Eva
Martínková, Mgr. Jarmila Vávrová, Mgr.
Blanka Zemánková, Jaromír Beran ml.
Ø 12. Pronájmy obecních pozemků:
¡ ppč. 2375/14 v k.ú. Horní Rokytnice manželům Hákovým z HR
621
¡ části ppč. 1930/1 v k.ú. Dolní
Rokytnice panu M. Kobrovi z DR
428
¡ ppč. 2151/1 v k.ú. Dolní Rokytnice
MUDr. Melicharovi z Prahy 4
¡ ppč. 1092/2 v k.ú. Dolní Rokytnice
Ing. Tiché z Prahy
¡ ppč. 1243/3 v k.ú. Horní Rokytnice
paní K. Sammartinové z HR 65
¡ části ppč. 1260/12, 1238/8 a stpč.
179/1 v k.ú. Horní Rokytnice společenství vlastníků domů A-C na
Horním náměstí, zastoupeným panem V. Absolonem, Františkov 66
Ø Ing. Matyáš jednal s Policií ČR
ohledně kontroly nalévání alkohol. nápojů mladistvým v A-Clubu v Horní
Rokytnici.
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Veřejné zasedání měst.
zast. dne 19. 11. 2003
Ø 1. Stav řešení oddlužení města
vůči SFŽP a ČKA
Ing. Matyáš požádal Ing. Zímu,
zástupce spol. s.r.o. Hradecká dražební k předložení informací ohledně
stavu řešení zadluženosti města vůči
ČKA a SFŽP ČR. Ing. Zíma informoval
přítomné, že by rád navázal na
poslední jednání ZM, kdy bylo o tomto
jednáno a kdy byly zastupiteli odsouhlaseny další kroky, aby zazněl verdikt, že město Rokytnice nad Jizerou
je oddluženo. Neznamená to ale, že
v danou chvíli bude město úplně čisté,
určitě to bude mít ještě další dozvuky,
jako například organizační zajištění
prodejů schváleného množství majetku, který byl určen ke směně. Mimo
prodejů byla dále schválena i úhrada
finanční částky 25 mil. Kč vůči ČKA.
Závěrem vznikne určitý rozdíl mezi
splacenými penězi a celkovou výší
dluhu, na který bude podána žádost
o jeho úplném odpuštění. Úhrada 25
mil. Kč bude provedena na základě
splátkového kalendáře, v prvních letech půjde o částky menší a v následujících letech půjde o částky větší.
Město cestou svého odborného
zastoupení dosáhlo již výsledků, nyní
se čeká na konečné zpracování návrhu a jeho předložení Vládě ČR ke
schválení. Především je nutné provést
rozbor zbytného majetku kvůli budoucím možným komplikacím, určit, jakým způsobem se budou prodávat
bytové domy, jestli jako celek nebo
jako jednotky současným nájemcům.
Pracovníci ČKA nyní zpracovávají materiál pro představenstvo, které bude
o této problematice jednat 1.12.2003.
V podobném smyslu bylo jednáno
i se Státním fondem životního prostředí, což je stejná složka státu jako
ČKA. Zde se jedná o návratnou
půjčku na výstavbu čističky odpadních vod. Jednání zde probíhají rovněž v úrovni jednoho roku, kdy se
podařilo dokončit jednání s Ministerstvem financí a bylo upuštěno od částečné penalizace v úrovni asi 11,3 mil.
Kč. Dále je třeba splatit nominální
jistinu ve výši 9,2 mil. Kč a část úroků
ve výši 11,7. Nominální hodnota 9,2
mil. Kč je vymáhána prostřednictvím
Finančního úřadu v Semilech, a to
dobrovolnou dražbou pensionu Lenoch. Konaly se již dvě dražby, které
byly prozatím neúspěšné. 9.12.2003
proběhne třetí dražba, kdy byla zajištěna větší propagace a je tedy na
místě domnívat se, že dražba bude

úspěšná. Zbude ovšem otázka řešení
úroků, které, jak již bylo řečeno, jsou
ve výši kolem 12 mil. Kč. V tomto
případě nejsou žádné šance na
odpuštění této částky.
Ing. Zíma dále uvedl, že po poměrně složitých jednáních bylo navrženo,
aby město uznalo svůj závazek, což
povede k pořádku mezi oběma subjekty a k napravení vztahů. Vyžadují
ovšem realizaci zastaveného majetku,
a to čp. 648 a 649, dále i čp. 196
(zelenina) a pensionu Lenoch. Výtěžek bude poskytnut na úhradu dluhu.
Je ovšem rovněž nutné odsouhlasit
formu prodeje. Tyto objekty jsou
zastaveny dvěma subjekty, vyjma
Lenochu, a SFŽP je první v pořadí. Na
zbytek dluhu je nutné vytvořit splátkový kalendář, kdy je navržena lhůta
10ti let. Je ovšem zarážející, že při
předložení dokumentu k uznání dluhu
vyžadují úhradu už odpuštěných úroků v celkové výši 33 mil. Kč. Toto je
pro město nepřijatelné a neodpovídá
to reálu. Byl proto předložen protinávrh, ze kterého vyplyne již zmíněná
dohoda o uznání závazku. Pokud by
dohoda ovšem nebyla plněna, může
to pro město znamenat další restrikce,
jako například obstavení účtů. Tento
dokument musí být proto jasný a průhledný a závěry jednání se musí plnit
úplně a bezezbytku.
Z vystoupení pana Ing. Zímy můžeme shrnout, které finanční závazky
a prodeje obecního majetku městu
zůstávají:
• 9.2 mil. základní dluh na čistírnu
odpadních (ČOV)
• 12 mil. jako penále za nesplácení
dluhu na ČOV
• 25 mil. za lanovou dráhu (splatnost
do roku 2008)
• prodej obecního majetku určeného
k úhradě dluhů a penále:
¡ pension Lenoch, jehož prodejem
v dražbě by se měl vyřešit dluh
9.2 mil za ČOV
¡ dům čp. 196 (zelenina)
¡ dům čp. 648
¡ dům čp. 649
¡ dům čp. 275 (lékárna)
¡ dům čp. 365 (bývalá kovárna)
¡ 1/2 domu čp. 224 DR
¡ zbývající volné jednotky nebytových prostor v obchodní pasáži
na Dolním náměstí
2
¡ pozemky (cca 35 tis. m )
Ø 2. Prodej traktoru ZETOR
Ing. Matyáš seznámil zastupitele s vypsaným výběrovým řízením na prodej
traktoru zn. Zetor 7245, pro který město
nemá žádné využití. Členům zastupitelstva města byl předložen protokol
o otvírání obálek a vyhodnocení výběrového řízení s tím, že se v rámci

vypsaného výběrového řízení přihlásili
2 uchazeči, a to spol. Zemex, s.r.o.
a spol. Rotes, s.r.o. Společnost Zemex nabídla cenu 151.500,- Kč a spol.
Rotes 160.000,- Kč. Výběrová komise
přihlédla zejména k nabízené ceně za
traktor a doporučila ho prodat spol.
ROTES.
Hlasování: pro: 12, proti: 2, zdržel se:
Tuček, Hanč, Jón a Štěpánek
Ø 3. Jednání s Pozemkovým fondem ČR
Ing. Matyáš seznámil členy ZM
s průběhem jeho jednání s Pozemkovým fondem ČR, ze kterého je zřejmé, že veškeré restituční nároky musí
být vyčerpány nejdéle do 2 let. Znamená to tedy, že nyní nelze spoléhat
na nový územní plán, kde se uvažovalo nově zohlednit veřejné zájmy.
Restituční nárok má město ve výši
346.718,50 Kč (z toho pouze 5.964,Kč rokytnický, zbytek pro k.ú. Turnov). Dále byli členové ZM informováni, že díky zadluženosti města
nejsou splňovány podmínky PF pro
bezúplatné převody pozemků, které
se týkají veřejně prospěšných staveb
i bytové výstavby. Bylo doporučeno
výše zmíněné restituční nároky čerpat
na legalizaci vodojemů a přístupu
k nim, k získání odstavných ploch
a pozemků užívaných jako cesty k více nemovitostem. V souvislosti s tím je
dále nutné zrušit i usnesení z minulého jednání ZM, kde bylo o způsobu
čerpání restitučních nároků jednáno
jinak.
Ing. Pavlata přednesl za návrhovou
komisi návrh usnesení: ZM ruší svoje
usnesení č. 236 ze dne 8.10.2003.
ZM schvaluje čerpání restitučních
nároků za účelem získání pozemků
od PF ČR na legalizaci vodojemů
a přístupů k nim a k získání odstavných ploch a pozemků užívaných jako
přístupové cesty k více nemovitostem,
a to nejpozději do 2 let.
Ing. Matyáš vyzval zastupitele ke
schválení tohoto usnesení:
Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0
Ø 4. Prodeje obecního majetku
Schválení prodejů obecních pozemků
konkrétním osobám (záměr prodeje
byl zveřejněn na úřední desce a jiný
zájemce se nepřihlásil).
a) Pohořalí R. a M., Horní Rokytnice
508 – žádost o prodej části pozemku ppč. 2339/1 v k.ú. HR.
Cenová mapa (CM) 560,-/m2. ZM
10.8.2003 us. č. 225 schválilo záměr prodeje uvedené části pozemku dle zákresu. Geometrický plán
na náklady žadatele, nebude dotčeno věcné břemeno přístupu na
ppč. 3422/1 k.ú. HR.
Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel se: Šlégr
–4–

b) Hásek Petr, Františkov 62 – žádost
o prodej části ppč. 520 v k.ú.
2
Františkov. CM neřeší, okolí 50,-/m .
ZM 8.10.2003 us. č. 227/a schválilo
záměr prodeje části ppč. 520 v k.ú.
Františkov s tím, že žadatel na své
náklady zajistí geometrické zaměření části ppč. 520/2, která zasahuje do místní komunikace.
Hlasování: pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
c) TJ Spartak, Horní Rokytnice – žádost o prodej části ppč. 610/2 v k.ú.
2
Horní Rokytnice. CM 280,-/m . ZM
8.10.2003 us. č. 227/b schválilo
záměr prodeje části ppč. 610/2
v k.ú. HR, pouze však v rozsahu
pod stavbou, tj. 23 m2.
Hlasování: pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
d) Nechanický J., Svatý Vl., Horní
Rokytnice – žádost o prodej části
ppč. 610/2 v k.ú. Horní Rokytnice.
2
CM 280,-/m . ZM 8.10.2003 us.
č. 227/c schválilo záměr prodeje
části ppč. 610/2 v k.ú. HR, pouze
však pod stavbou, tj. 45 m2.
Hlasování: pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
e) Slavia Real Estate, s.r.o., Praha 5
– žádost o prodej části ppč. 1331/5
2
(cca 25 m ) v k.ú. Horní Rokytnice
pro společnost VČE, a.s. (ČEZ).
CM 240,-/m2. ZM 8.10.2003 us. č.
227/d schválilo záměr prodeje části
ppč. 1331/5 v k.ú. HR pod trafostanicí (cca 25 m2).
Hlasování: pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
f) Jiřina Doležalová, Praha – nová
žádost o snížení ceny pozemku
ppč. 1200/4 v k.ú. HR. Cenová mapa je zde 560,- Kč, paní Doležalová
zastoupená svým synem navrhuje
cenu 150,- Kč za m2, což je cena
vyšší než dle jimi zpracovaného
znaleckého posudku. Ing. Pavlata
přednesl návrh usnesení: „ZM neschvaluje snížení ceny v případě
pozemku ppč. 1200/4 v k.ú. HR
Jiřině Doležalové a trvá na ceně dle
CM, tj. 560,- Kč/m2“
Hlasování: pro: 16, proti: 0, zdržel se: 0
Ø 5. Ing. Matyáš vyzval přítomné
občany a zastupitele k diskusi:
Pan Jaroslav Černý sdělil, že by se
rád zmínil o rokytnickém kulturním
domě. V minulosti zde byly učiněny
některé rekonstrukční práce, které
zajistily, aby KD mohl dále existovat.
Provedla se izolace, podložení podezdívky, udělala se nová okna a střecha,
dále jsou rozpracovány vnitřní práce
v prostorech po bývalém Šnekolendu.
Dokončení stavebních prací se předpokládá v hodnotě asi 5 mil. Kč
a vybavení mobiliářem dalších 5 mil.
Kč, které město nemá. Je tu ale řada
podnikatelů, kteří mají zájem o rozvoj
služeb a o spokojenost turistů a turisté

se sami ptají, jestli je v Rokytnici
nějaká informační místnost o historii,
přírodě, etniku, atd. V Rokytnici ovšem
není žádný prostor. V minulosti bylo
například jednáno s ředitelkou Kulturního střediska v Jilemnici, která
byla ochotná zdarma předávat a zapůjčovat do Rokytnice výstavy, které
sami podnikají. Upozornění na tuto
skutečnost považuje jako návrh
k zamyšlení. Ví o lidech v Rokytnici,
kteří se kulturou zabývají, např. Mgr.
Nechanická i pan Daniel Janata ze
Strany nezávislých a všichni si jsou
vědomi, že v Rokytnici chybí místnost
muzeálního typu. Určitě to není záležitost na pousmání.
Ing. Matyáš uvedl, že do budoucna je
toto dobrý podnět k zamyšlení, ale vše
se odvíjí od nemalé částky finančních
prostředků, které město prozatím nemá
a které se nezískají z pouhé sbírky.
Ing. Votoček sdělil, že by rád upozornil na dvě chyby, které jsou na
webových stránkách města. Jsou
stále chybně uvedená jména zastupitelů a dále i to, že zde chybí jméno
Stanislava Šedého. Zeptal se, zda-li to
má znamenat, že už není členem
zastupitelstva. V tomto případě bylo
odpovězeno, že aktuálnost stránek
bude prověřena a náprava zjednána.
Ing. Vrdlovec se zeptal, kdo v současné době zastupuje po právní stránce
město a jaké soudní spory město
vede. Ing. Matyáš informoval přítomné, že město má v současné době
nově uzavřenou smlouvu s Mgr. Romanem Nacu. Dále je uzavřena dohoda s JUDr. Poláčkem ze Semil, který
pomáhá městu zejména s vymáháním
pohledávek, apod. V současné době
probíhá soudní spor na technické
zhodnocení kina. Sl. Šubrtovou bylo
doplněno, že v rámci vymáhání pohledávek byl zahájen ještě jeden soudní
spor v Semilech, ostatní pohledávky
se daří vymoci mimosoudně.
Ing. Gebrt sdělil, že by rád informoval zastupitele o jeho dnešním zážitku,
kdy byl na jednání na ředitelství v Jilemnici, kde bylo několik vlivných lidí.
Jeden z účastníků měl během 20
minut dva telefonní hovory a svěřil se,
že to byly telefonáty z Rokytnice
ohledně zřízení chirurgické ambulance
v budově horní základní školy, kdy po
něm chtějí instalovat měřiče tepla,
odpočtové hodiny a vymýšlejí spousty
dalších problémů. Ředitel nemocnice
se následně velmi rozčílil, že se může
na celou Rokytnici vykašlat a ambulanci zřídit v jiném městě, než aby
snášel tyto další požadavky. Ing. Gebrt

sdělil, že to bylo poprvé, kdy se styděl,
že je z Rokytnice nad Jizerou.
M. Šubrtová k tomu uvedla, že po
výběrovém řízení byla již na počátku
měsíce září s Masarykovou městskou
nemocnicí Jilemnice uzavřena nájemní smlouva a od té doby, pokud ví,
nebyl z jejich strany nikdo kontaktován, ani nebyl předložen projekt na
úpravu prostor horní školy. Pokud si
pamatuje, bylo s nimi vždy jednáno
vstřícně a pokud po nich někdo chce
např. měřič tepla, je to kvůli rozúčtování nákladů a domnívá se, že je to
úplně v pořádku. Jak již řekla, komunikace ustala z jejich strany, nikoliv ze
strany města.
Ing. Matyáš k této věci uvedl, že
chirurgická ambulance je věc, která
se určitě musí podpořit, ale v tuto chvíli nemůže říct, o co v telefonátech šlo.
Pan Palme uvedl, že Ing. Gebrt jako
stavitel určitě ví, že zajištění měřiče
tepla je to nejmenší a zase tolik to
nestojí. Taktéž odpočtové hodiny
nejsou drahou a složitou záležitostí.
Ing. Gebrt uvedl, že zde nehovoří
jako jejich zástupce, prezentuje pouze to, co zaslechl na jednání v Jilemnici. Domnívá se ale, že zřízení chirurgické ambulance bude pro město
přínosem, a proto by se mohla zvážit
možnost ulevit jim alespoň na něčem.
Již dnes je jasné, že budou nuceni
například instalovat přímotopy, neboť
o víkendu kotelna netopí, apod.
Ing. Štěpánek uvedl, že se styděl
celých 6 let, že je z Rokytnice nad
Jizerou, ať už v dražební síni Naxos
nebo v České spořitelně.
V souvislosti s chirurgickou ambulancí se zeptal Ing. Tuček, jak to bude
se zřízením Rychlé záchranné služby
(RZS) v domově důchodců. Ing. Matyáš
uvedl, že o tom ví tolik, jako ostatní, a to,
že zřízena bude. Pan Jón doplnil, že na
krajském zastupitelstvu bylo již
schváleno uvolnění 1 mil. Kč na její
zřízení a mělo by se započít údajně od
1. ledna 2004. Toto potvrdil i Ing. Gebrt.
Vzhledem k tomu, že již nebylo žádných dalších dotazů ani připomínek,
ukončil Ing. Matyáš diskusi.

STOP
OBEZITĚ

STOB

HUBNEME S IVOU
MÁLKOVOU

Vysvětlení k diskusi ohledně zřízení
chirurgické ambulance
v budově Horní Základní školy
V diskusi občanů a zastupitelů zazněla
výtka na zaměstnance městského úřadu
při jednání s Masarykovou městskou
nemocnicí Jilemnice ohledně technických
podmínek stavebních úprav a dalšího
provozování prostor v budově Základní
školy v Horní Rokytnici. Tento pronájem
schválila rada města již na počátku měsíce
září 2003 a jednalo se o zřízení chirurgické
ambulance s rentgenem pro zimní sezónu
v Rokytnici nad Jizerou. Masarykova
nemocnice oslovila představitele města již
na počátku letošního roku s tím, že hledá
vhodné nebytové prostory pro zřízení již
zmíněné ambulance, které by se nacházely
v blízkosti největšího lyžařského střediska
v Horních Domcích. Následně byly nabídnuty prostory v suterénu horní školy,
vypsalo se výběrové řízení a výsledkem
bylo uzavření nájemní smlouvy, ve které je
uvedeno, že náklady spojené se stavební
rekonstrukcí prostor ponese nájemce,
tedy Masarykova městská nemocnice.
Vzhledem k tomu, že každý řádný
nájemce hradí mimo nájemného i služby
spojené s nájmem, jako spotřeba vody,
tepla a elektrické energie, bylo logické, že
zaměstnanci investičního oddělení při
předložení projektu na stavební úpravy,
vyžadovali i vhodné řešení rozúčtování
těchto nákladů, neboť uvedené náklady
v celé budově horní školy hradí ze svého
rozpočtu příspěvková organizace Základní
škola a nebylo by jednak průhledné
a jednak ani spravedlivé, aby se podílela
i na nákladech nájemce těchto prostor.
Požadavek proto zněl na měřiče tepla
a odpočtové hodiny, což není nic nadstandardního.
Město si je určitě vědomo, že tato služba
bude přínosem pro návštěvníky Rokytnice
nad Jizerou a budou zajištěny lepší, rychlejší a dostupnější zdravotnické služby
v případě možných úrazů, ale nelze chtít po
Základní škole, aby na jejich provoz
doplácela. Základní škole samozřejmě na
provoz a rozvoj školy přispívá ze svého
rozpočtu město, ale všichni známe jeho
současnou finanční situaci. Město i nemocnice jsou do jisté míry podnikatelskými
subjekty a měly by se proto pouštět jen do
těch projektů, na které mají.
Závěrem pouze uvádím, že zaměstnanci
městského úřadu jednali v zájmu města
a postupovali zcela správně a logicky,
a tak to má být.
MŠ

HUBNUTÍ NEMUSÍ VŽDY ZNAMENAT HLADOVĚNÍ
KURZ SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
Svádíte boj s přebytečnými kilogramy?
Chcete vypadat a cítit se lépe?
Hledáte správný způsob života?
Chcete začít cvičit a nevíte jak?

Pomůžeme
Vám !!!

Zkuste s námi metodu, která Vás naučí správným stravovacím a pohybovým návykům. Metoda je zaměřena na celkovou
změnu životního stylu. Naučí Vás, jak si váhové úbytky udržet.

Nabízíme Vám čtvrtletní kurz, každý týden jedna tříhodinová lekce (cvičení + terapie).
Začínáme v lednu, přesný termín po 17. hod na tel.: 481 523 352 nebo 604 480 612 – Šárka Královičová
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Nová obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 19. 11. 2003 schválilo novou
obecně závaznou vyhlášku o místních
poplatcích v návaznosti na novelu
zákona č.565/1990 Sb. o místních
poplatcích, která nabude účinnosti
dnem 1.1.2004. Kompletní dokument
je možno získat na městském úřadě,
oddělení místních poplatků u paní
Zuzánkové nebo na web. stránkách
www.mesto-rokytnice.cz. S nejdůležitějšími změnami Vás nyní seznámím:
Ø Poplatek ze psů:
• poplatku podléhají psi starší tří
měsíců,
• poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je majitelem
držitelem psa a má trvalý pobyt
nebo sídlo v k.ú. Rokytnice nad
Jizerou.
Poplatek za psa činí ročně (nové
sazby):
a) > za prvního psa držitelé žijící trvale
v rodinném domku ............ 350,- Kč
> ostatní držitelé (bytové domy)
........................................... 800,- Kč
> držitel, který je poživatelem invalidního, starobního nebo vdovského důchodů, který je jeho jediným
zdrojem příjmů .................. 200,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa
všech držitelů psa výše uvedených
.................................zvýšení o 50 %
Poplatek neplatí:
• držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná, osoba s těžkým
zdravotním postižením, které byl
přiznán III. stupeň mimořádných
výhod podle zvláštního předpisu
(zákon o důchodovém pojištění),
• osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
• osoba provozující útulek zřízený obcí
pro ztracené nebo opuštěné psy
• osoba, které stanoví povinnost
držení a používání psa zvláštní
právní předpis (o myslivosti)
Ø Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt:
Sazba tohoto poplatku zůstává
v nezměněné výši 10,- Kč za každý
započatý den pobytu. Ubytovatel je
povinen ročně přiznat poplatkovou
povinnost doručením vyplněného tiskopisu správci poplatku, a to vždy do
30. dubna. V případě nulové hodnoty
poplatku oznámí tuto skutečnost pouze doručením vyplněného tiskopisu,
kde částku poplatku proškrtne, a předložením domovní knihy k potvrzení.
Domovní kniha musí obsahovat tyto
údaje o ubytovaném: pořadové číslo,
jméno a příjmení, datum narození,
dobu ubytování, účel pobytu, adresu
místa trvalého pobytu nebo místa trva-

lého bydliště v zahraničí, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, SPZ vozidla – tyto údaje již odpovídají i požadavkům cizinecké policie.
Ø Poplatek za užívání veřejného
prostranství:
• předmět poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí provádění
výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících
k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních a reklamních
zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků
a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní
akce a potřeby tvorby filmových
a televizních děl.
• Veřejná prostranství jsou všechna
náměstí, ulice, tržiště, chodníky,
veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení,
tedy sloužící obecnému užívání,
a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Sazby poplatku zůstávají nezměněny, tj.:
• za umístění stánku, prodej a prodej
z vozidla 50,- Kč/m2/den a v případě
potravin, řemeslných a historických
výrobků a 100,- Kč/m2/den za ostatní zboží.¨
• za umístění reklamních zařízení apod.
se jedná o částku 10,- Kč/den za
2
každý započatý m nebo po dohodě se správcem poplatku o částku
paušální 500,- Kč/rok/m2.
• za skládky všeho druhu, které musí
být nahlášeny na MěÚ 10,- Kč/m2/ den
Ø Poplatek ze vstupného:
• předmětem poplatku je vstupné na
kulturní, sportovní, prodejní nebo
reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
• sazba poplatku zůstává nezměněna, tj. 15 % z úhrnné částky vybraného vstupného.
Ø Poplatek z ubytovací kapacity:
• předmětem poplatku jsou využitá
lůžka v zařízeních sloužících nebo
určených k přechodnému ubytování za úplatu,
• poplatníkem je ubytovatel, kterým
je fyzická nebo právnická osoba,
která přechodně ubytování poskytla,
• sazba poplatků zůstává nezměněna,
tj. 2,- Kč za každé využité lůžko a den.
Ø Poplatek za povolení vjezdu motorovým vozidlem do vybraných míst
a částí města
• ani u tohoto poplatku nedochází
k žádným změnám, jedná se nadále
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o dvě komunikace, a to ppč.3175/2
v Horní Rokytnici (vjezd do lyžařského areálu Horní Domky a komunikace v Dolní Rokytnici na Hranicích v lokalitě „Liščí díra“.
• sazby poplatků zůstávají nezměněny, tj. 20,- Kč za vozidlo a den
nebo po dohodě poplatníka se
správcem poplatku je možné platit
paušálně za vozidlo a rok 1.000,- Kč.
Od poplatku za povolení k vjezdu jsou
osvobozeni:
• fyzické osoby, které mají trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost na
vybraném místě, osoby jim blízké
podle ustanovení § 116 občanského zákoníku, manželé těchto
osob a jejich děti,
• osoby, které jsou držiteli průkazu
ZTP a jejich průvodci,
• osoby, které ve vybraném místě
užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti.
Ø Poplatek za provozovaný výherní
hrací přístroj:
• nedochází k žádným změnám,
• sazba poplatku zůstává nezměněna, tj. 5.000,- Kč za tři měsíce.
Ø Pro všechny druhy poplatků platí:
• nebudou-li poplatky zaplaceny včas
nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním
výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až na trojnásobek (dosud platilo o 50 %) platebním výměrem,
• pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost
určenou touto obecně závaznou
vyhláškou, lze poplatky vyměřit do
3 let od konce kalendářního roku, ve
kterém poplatková povinnost vznikla,
• byl-li před uplynutím této lhůty učiněn
úkon směřující k vyměření poplatku
nebo k jeho doměření, běží tříletá
lhůta znovu od konce roku, v němž
byl poplatník o tomto úkonu písemně
zpraven. Vyměřit a doměřit poplatek
však lze nejpozději do 10 let od
konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
• Touto obecně závaznou vyhláškou
č.2/2003 se ruší OZV č.4/2000.
Závěrem:
Na počátku příštího roku budou zastupitelé
jednat o možnosti zavedení nového místního
poplatku, který rovněž vyplývá ze zákona
o místních poplatcích. Jedná se o poplatek za
zhodnocení pozemku možností připojení na
kanalizační nebo vodovodní řád. Vzhledem k
tomu, že je nutné nejprve provést oceňovací
práce k určení výše těchto poplatků,
předpokládá se vydání této OZV na konci I.
pololetí 2004.

NÁš ROZHOVOR
Poslední mohykán
po dvaceti letech
Rok 2003 není významný pouze
100-letým výročím radnice, ale také je
dvacátým rokem tábora pod Sovím
vrchem. Toto místo je pro mnohé
z nás symbolem krásných vzpomínek,
letních přátelství a nezapomenutelných večerů u táboráku. Právě proto
Vám přináším rozhovor s člověkem,
který s tímto táborem prožil nejvíc
a pro který udělal, co mohl. Jeho jméno je Miroslav Štajer.
Opravdu byl první tábor před dvaceti lety?
Všechno začalo ještě dřív. V roce
1968 jsme jeli do Železného Brodu, to
jsem byl ještě oddílový vedoucí.
Potom jsme byli několikrát ve Skokově a jednou ve Střevači. Ještě před
Mařenicemi jsme tábořili v Doksech,
kde byl rybník, a dětem se to tam moc
líbilo. Čtrnáct dní před posledním
táborem v Doksech jsme jeli ještě
něco vyjednat a zjistili jsme, že už to
tam nepůjde. Tak jsme začali na
poslední chvíli shánět nové místo pro
tábor. Naštěstí nám pomohla okresní
hygienička z České Lípy, která nám
doporučila právě Mařenice.
Jak na to děti reagovaly?
Nebyly z toho nadšené, ale protože
jsme vymysleli etapovou hru „Objevitelů“, ve které měly za úkol zmapovat
okolí tábora, tak si zvykly a začalo se
jim líbit i v Mařenicích. Ze začátku
jsme měli problémy s vodou a elektřinou, kterou jsme museli táhnout od
300m vzdáleného zdroje, ale postupem času se všechno poddalo a dnes
již problémy se zázemím nejsou.
Máte představu, kolik dětí prošlo
vaším táborem?
Přesné číslo říct nelze, ale odhaduju
přes 500.
Kladl vám totalitní režim nějaké
překážky?
Žádné větší překážky nám nekladl,
ale nemohli jsme číst Foglarofky nebo,
tomu se ještě dnes zasměji, jsme si
nemohli hrát na indiány.
Jak byste srovnal děti před 20-ti
lety s dětmi, které jezdí na tábor
dnes?
Myslím, že děti jsou pořád stejné,
stále jsou šikovné a vynalézavé, ale
vždycky se najde několik problémových lidí, kteří se jen vezou. Poslední
dobou máme velké potíže s kouřením.

Na letošním druhém běhu byla více
jak polovina kuřáků z oddílu starších
chlapců. Na takový problém jsme ale
krátcí, je to otázka dlouhodobé výchovy ze strany rodičů.
Jste v kontaktu s bývalými táborníky?
S některými ano, s některými ne. Ty,
s kterými jsem v kontaktu, nám občas
pomohou při stavbě tábora a tam si
vždycky zavzpomínáme na staré dobré
časy, to je mimo jiné jeden z důvodů,
proč to dělám.
Vzpomínáte na něco obzvláště
rád?
Vždy, když jdu k táboráku, nade
mnou je nebe plné hvězd a před
sebou vidím červené světlo obklopené zpívajícími stíny, si řeknu, že teď
mohu být spokojený. Myslím, že něco
podobného by si měl zažít každý.
Do jaké míry jste podporován
z mařenické radnice a do jaké
z Rokytnice?
Spolupráce s Mařenicemi je dlouhodobě špičková. Umožňují nám skladovat věci potřebné pro tábor v tamní
radnici bez nároku na odměnu. Až
letos jsme se dohodli, že jim za to
nějakou korunu
dáme. Pokud jde
o spolupráci v Rokytnici, tak musím
zmínit DDM, od
kterého si můžeme
vypůjčit potřebnou
literaturu a který
nám už léta dodává nádherné keramické medaile.
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Jak vidíte budoucnost tábora?
Letos Eprona koupila pozemek, na
kterém se tábor koná. To vnímám jako
dobrý signál. Dětí máme rovněž dost,
a proto nevidím důvod, proč by tábor
nemohl běžet vesele dál.
Takže zůstanete vedoucím na táboře?
Po 2. běhu jsem prohlásil, že se do
Vánoc rozhodnu, jestli na táboře zůstanu nebo ne. Právě zde byly problémy
s kouřením a jiné věci, které mě donutily o tom přemýšlet.
Už jste se rozhodl, zda opustíte
tábor plný dětské radosti, nezapomenutelných příhod a pěkných
vzpomínek?
Řekl jsem, že se rozhodnu na Vánoce, a ty ještě nejsou.
Pokud zůstanete na táboře a já
s mnoha dalšími doufám, že ano,
máte nějaký plán, co změnit?
Žádné výrazné změny neplánuji,
snad jenom zavedení táborového
razítka a pár drobných obměn.
rozhovor připravil J. Beran ml.

NÁKUPNÍ KOšÍK
Hera
Gambrinus 10°
Cukr moučka
Polotučné mléko
Vejce 10 ks
1/2 l rumu (nejlevnější)
Šampus Bohemia
CELKEM

POMI – MARKET SA VOTOČKOVI
PAT a MAT
Horní Rokytnice
Vilémov
13,16,17,11,11,12,50
25,50
25,24,12,90
16,16,32,70
25,30,66,80,102,125,110,130,286,10
283,331,50

JOSÍFKOVI
Františkov
16,10,70
26,14,50
29,93,120,309,20

ŠÁRKA
MATYÁŠOVI
ZELENINA E-DEKA EDELTA
Hor. Rokytnice Dol. Rokytnice Jiřička – Braun
náměstí
13,60
15,80
14,50
13,90
10,50
11,11,9,30
18,60
19,40
22,50
21,90
12,50
14,14,12,50
28,29,30,28,50
68,75,69,69,90
115,123,118,129,90
266,20
287,20
279,285,90

Ceny byly zjišťovány 24.11.2003

TURISTICKÉ INFORMACE
Městské informační centrum:
• Tuto službu zajišťuje v rámci svých možností Městský úřad
Rokytnice nad Jizerou, tel. 481549311 nebo 481549319,
fax: 481522310, e-mail: mesto@mesto-rokytnice.cz, web:
www.mesto-rokytnice.cz – informace úředního charakteru,
www.rokytnice.com – informace ohledně turistického ruchu
(ubytování, sport, kultura, apod.).
Další služby v cestovním ruchu:
• Cestovní kancelář ROKtour, Horní Rokytnice 449, Rokytnice
nad Jizerou, tel: 481522392
• Infocentrum RV Club, Horní Rokytnice 449, Rokytnice nad
Jizerou, tel. 481522777
Lyžařské vleky:
• Lyžařský areál Horní Domky a Lyžařský areál Studenov
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, tel. 481522338,
spartak@rokytnice.com, k dispozici je dostatek parkovacích
míst (placené parkoviště), v zimním období funguje SKIBUS.
• Ski areál Udatný, tel. 481522408
• Lyžařský vlek „Na Bahýnkách“, tel. 481523359
• Lyžařský areál Modrá Hvězda, tel. 481522137
• Lyžařský vlek Sachrovka
• Lyžařský vlek Bosák, tel. 481523873
• Lyžařský vlek Eva Palmová, 481522722
• Lyžařský vlek Farma Zlatá Podkova, 481522943
• Lyžařský vlek Pašák, 481523806

• Ski Servis Udatný, Horní Rokytnice 436, Rokytnice nad
Jizerou, tel. 481522408
• P-Sport, Horní Rokytnice 449, Rokytnice nad Jizerou,
tel. 481522680
• Sporthotel Bohemia, Dolní Rokytnice 280, Rokytnice nad
Jizerou, tel. 481522150
• Hotel Starý Mlýn, Rokytno 17, Rokytnice nad Jizerou,
tel. 481522340
• Ski Centrum Petr, Horní Rokytnice 181, Rokytnice nad
Jizerou, tel. 481522112
Lyžařské školy:
• JPK, Horní náměstí, Rokytnice nad Jizerou, tel. 481522386
• TJ Spartak, Horní Domky, Rokytnice nad Jizerou,
tel. 481522338
• Ski Servis UDATNÝ, Horní Rokytnice 436, Rokytnice nad
Jizerou, tel. 481522408
Vyjížďky na saních:
• Farma Zlatá Podkova, Dolní Rokytnice 445, Rokytnice nad
Jizerou, tel. 481522943
Internet:
• Grafické studio SURA, Horní Rokytnice 449 (obchodní
pasáž), Rokytnice nad Jizerou, tel. 481522841
• Městská knihovna, Dolní Rokytnice 172 (budova základní
školy), Rokytnice nad Jizerou, tel. 481522848

Běžecké tratě:
• Vlčí hřeben, Chata Dvoračky, tel. 481522379.
• Informace o stavu běžeckých tratí: TJ Spartak Rokytnice nad
Jizerou, tel. 481522380

Kulturní zařízení:
• Kulturní dům Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 181,
Rokytnice nad Jizerou, tel. 481549319 – představení nepravidelně

Horská služba:
• Tel.: 481523781 nebo 481522445 (u Dvoraček)

Diskotéky:
• Šnekoland, Horní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou,
tel. 481522500 – celoročně

Bowling
• Farma Zlatá Podkova, Dolní Rokytnice 445, Rokytnice nad
Jizerou, tel. 481522943
Fitness-centrum, sauna:
• TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 461,
tel. 481523627

Nákupní střediska:
• E-deka, Dolní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou (Dolní
náměstí)
• POMI-MARKET, Horní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou
(Horní náměstí)
• JK Market, Horní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou (budova
spol. Eprona)

Snowtubing:
• Farma Zlatá Podkova, Dolní Rokytnice 445, Rokytnice nad
Jizerou, tel. 481522943

INZERCE
Nabízím doučování z matematiky učiva základní školy.
Cena 50 Kč / hod.
Zájemci volejte prosím na číslo:
tel.481 523 774, mob.605418973

Půjčovny sportovního vybavení:
• JPK, Horní náměstí, Rokytnice nad Jizerou, tel. 481522386
• Ski Sport, Horní Rokytnice 655, Rokytnice nad Jizerou,
tel. 481523855
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ČINNOST SDH ROKYTNICE NAD JIZEROU
Říjen a listopad 2003:
Výjezdová jednotka našeho SDH
vyjížděla za uvedené období celkem
pětkrát, a to:
• 12.10. taktické cvičení SDH na
objekt „ROTES“
• 29.10. prověřovací cvičení HZS Libereckého kraje, územní odbor Semily, na objekt „Pila Janov Harrachov“
• 04. – 06.11. požár chaty Švadlenka.
Na tomto výjezdu s námi 04.–05.11.
společně zasahovaly HZS Jilemnice a JSDHO Jablonec n. J.,
Vysoké n. J. a Harrachov. Celkem
zasahovaly čtyři cisterny u ohně
a čtyři cisterny zajišťovaly kyvadlovou dopravu vody. Členové naší
jednotky u ohně celkem odpracovali 346,5 hodiny.

• 11.11. požár pařezu pod Ručičkami
cestou k Staropacké boudě
• 12.11. dohašení chaty Švadlenka.
Nadále pokračovaly čtvrteční brigády na rekonstrukci ruční stříkačky
z roku 1905, motorového čerpadla
DKV 8 z roku 1928 a motorového čerpadla PS 8 z roku 1958.
V listopadu jsme opět dostali sponzorský dar od Státní tiskárny cenin
Praha, stejně jako v předchozích letech
180 000,- Kč, na vybavení výjezdové
jednotky.
Závěrem musíme splnit slib z minulého Zpravodaje. Mladí hasiči se 11.
října zúčastnili branného závodu hasičské všestrannosti celorepublikové hry

Plamen. Starší žáci se umístili na
výborném 12. místě z 38 družstev.
Mladší žáci pak skončili na 17. místě
z 24 družstev.
Jelikož je to poslední Zpravodaj
v letošním roce, dovolte, abych za
SDH Rokytnice nad Jizerou Vám
všem popřál krásné prožití svátků
vánočních a mnoho štěstí a zdraví
v novém roce 2004. Také bych chtěl
popřát vedení našeho města v novém
roce hodně úspěchů při jeho oddlužení.
Za SDH Rokytnice nad Jizerou
VOLF Zdeněk
zástupce velitele JSDH

ČTENÍ Z KRONIKY
V listopadu letošního roku došlo
k nešťastné události, kdy vyhořela
Chata Švadlenka. Podle rokytnické
kroniky zasáhly v minulosti Rokytnici
nad Jizerou tyto požáry:
• V roce 1924 o druhém vánočním
svátku vznikl na Kotli velký požár. Na
cestě vedoucí ze Dvoraček k Mísečkám si výletníci v přírodě vařili oběd,
špatně oheň uhasili. Od toho se
vznítila suchá tráva. Oheň se rychle
rozšířil na ploše přibližně 200 ha.
Všechna kleč byla spálena, byl ohrožen i vysoký les níže položený. Požár
byl pozorovatelný přes obrovský
kouřový mrak velmi daleko. Kotel se
podobal ohnivé hoře. O zdolání
požáru se zasloužili rokytničtí hasiči
s vítkovickými. Asi 500 lidí bylo
zúčastněno na lokalizaci ohně.
• 16. srpna 1947 vypukl požár v polesí
na Studenově. Shořelo 50 m3 oloupaného dřeva, které patřilo firmě
Preis, Národní správa Jiřiny Hladíkové. Ve 20.00 hodin téhož dne
začala hořet půda u zámečníka Štěpánka v Horní Rokytnici. Týž den

v noci se vznítilo neobydlené stavení
v Dolní Rokytnici, jež vyhořelo do
základů, stavení bylo vysoko na
kopci. Kronika už bohužel neuvádí,
jestli šlo o nešťastnou náhodu či nikoliv, pamětníci možná budou vědět víc.
• 28. listopadu 1953 vyhořel v noci
závod Tofa ve Vilémově takřka do
základů. Příčiny vzniku nebyly ani
po dlouhém vyšetřování zjištěny.
• 1. května 1960 v 8.00 hodin začala
hořet továrna Seba 14 ve Sklenařicích. Likvidace požáru se zúčastnilo 16 požárních sborů, a to i z Rokytnice nad Jizerou. Škoda byla
vysoká, výroba zcela zastavena.
Zaměstnanci byli rozmístěni do
okolních závodů. Seba 11 z tohoto
důvodu pracovala na 3 směny.
Požáry vznikaly i jinde v okolí,
údajně byly založeny k 15. výročí
osvobození.
Rokytnici ale nepostihovaly pouze
požáry, ale i jiné tragické události,
jako například epidemie či povodně:
• V roce 1918 v druhé polovině roku
onemocnělo mnoho obyvatel na
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španělskou chřipku. Ponejvíce onemocněli silní lidé. Mnoho dětí této
epidemii podlehlo. Nejhůře bylo
v měsících říjnu a listopadu.
• V noci z 27. na 28. července 1942
byla v Rokytnici povodeň. Huťský
potok strhl skoro všechny mosty
a lávky, odnesl dva domy a mnoho
dalších těžce poškodil. Také průmysl utrpěl mnohé škody. Suroviny
a stroje byly zatopeny blátem, uhlí
bylo odneseno. Škoda byla odhadnuta na několik set tisíc marek.
• 15. května 1961 se v Rokytnici vyskytlo nakažení úplavicí, které narušovalo práci na závodech i rekreaci.
Nejvíce se objevila v internátě, kde
byla nařízena karanténa. Dále byla
nejvíce postižena Horní Rokytnice.
Okamžitě byla provedena řada opatření proti šíření nákazy, byl vydán
zákaz veřejného shromažďování,
omývaly se kliky u dveří, probíhala
dezinfekce. V Sebě 10 všichni pracovníci obdrželi dávku antibiotika.
MŠ

INFORMAČNÍ SERVIS:
K INFORMACÍM Z ÚŘADU:
Ø S účinností od 1.1.2004 nabývá
účinnosti novela zákona o dani z přidané hodnoty č.588/1992 Sb. Jak již
bylo v mnohých médiích zveřejněno,
tato novela mimo jiné rozšiřuje seznam služeb, které podléhají základní
sazbě DPH, čili 22 %. V tomto seznamu jsou například zahrnuty tyto služby:
zprostředkování prodeje dvoustopých a jednostopých motorových
vozidel, dílů a příslušenství. Opravy
spotřebního zboží (kromě motorových vozidel), silniční nákladní doprava, služby v oblasti telekomunikací,
služby v oblasti nemovitostí, zpracování dat a související služby včetně
údržby a oprav kancelářských a počítacích strojů, služby právní, účetnictví,
daňové poradenství, reklamní služby,
pátrací a bezpečnostní služby.
Ø Daňové termíny:
26.1.2004
spotřební daň:
• splatnost daně za listopad 2003
• daňové přiznání za prosinec 2003
daň z přidané hodnoty:
• daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí
a za prosinec 2003
2.2.2004
daň silniční:
• daňové přiznání a daň za rok 2003
daň z nemovitosti:
• daňové přiznání (úplné) nebo dílčí
daň. přiznání za r. 2004

INZERCE

Ø Evidenční známka na silniční motorová vozidla – ačkoliv tiskem i televizí proběhly informace o tom, že byla
zrušena povinnost evidenční kontroly
u motorových vozidel, na základě
které řidič obdržel u odboru dopravy
třetí typ známky na SPZ (bílá známka),
prozatím tomu tak není. Dle sdělení
pracovníků odboru dopravy je sice
pravdou, že se o zrušení této povinnosti uvažuje, oficiálně však nebylo
prozatím nic zrušeno. Hranice této
povinnosti je limitována do konce
měsíce června 2004. Doporučujeme
proto těm řidičům, které čeká v tomto
termínu technická prohlídka vozidla,
aby si v rámci kontroly nechali evidenční známku odborem dopravy
vydat, neboť v tomto případě je vydávána zdarma. Těm, kteří by o evidenční známku museli žádat samostatně,
doporučujeme buď vyčkat, jaký bude
další průběh nebo povinnost splnit,
přičemž ale uhradí částku 100,- Kč.
Ø Zábava: Den 29. prosinec je nejen
dalším příjemným dnem o vánočních
svátcích, ale také Mezinárodním dnem

biodiverzity. Co to znamená? Jedná
se o svátek všeho živého a vzpomíná
na rozmanitost živé hmoty obývající
Zemi. Slaví se z rozhodnutí ekologů
a OSN od roku 1994. Den 1. leden je
Mezinárodním dnem míru. Tento den
se slaví již od roku 1968 z iniciativy
papeže Pavla VI. Obdobným dnem je
28. leden, který se od roku 1986 slaví
jako Mezinárodní den mobilizace
proti jaderné válce. Stejný den, ale
trochu z jiného soudku, se slaví i Den
širokopásmových služeb. Tento den
má
být
symbolem
masového
rozšiřování vysokorychlostního internetu. O tři dny později, tedy 31. ledna
se slaví Světový den pomoci malomocným. Druhou neděli v únoru následuje Světový den manželství,
který se slaví od roku 1983. Den
2. únor je Den zasvěcený Bohu, který
byl vyhlášen papežem Janem Pavlem II. a slaví se od roku 1997. Den
4. únor byl vyhlášen jako Světový den
boje proti rakovině. Jedná se o novou záležitost, která byla ustanovena
až v roce 2002. V tento den v roce
2002 více než stovka zástupců Sdružení na ochranu práv pacientů a organizací zapojených do výzkumu rakoviny podepsala na pařížské radnici
Pařížskou chartu onkologických pacientů. Tento krátký výčet událostí následujících týdnů zakončím jedním v současné době z nejpopulárnějších dnů,
a to Svátkem zamilovaných, který se
slaví na sv. Valentýna, tedy 14. února.

POHOTOVOST STOMATOLOGIE v průběhu vánočních svátků

Prodám
ocelové zárubně 1 ks P 60
1 ks P 90
dveře plné
2/3 sklo

16.2.2004
daň z příjmů:
• podpis prohlášení k uplatnění nezdanitelných částek a podpis prohlášení k provedení ročního zúčtování
záloh
• podání žádosti o provedení ročního
zúčtování správcem daně

1 ks P 60
1 ks L 70

Informace na tel: 481 523 241

24.12.2003 MUDr. Valeš
Roztoky u Jilemnice
25.12.2003 MUDr. Peterka
Víchová nad Jizerou
26.12.2003 MUDr. Machová Horní Branná
27.12.2003 MUDr. Štilcová
STOMA Jilemnice
28.12.2003 MUDr. Štilcová
STOMA Jilemnice
31.12.2003 MUDr. Mílová
Studenec
01.01.2004 MUDr. Valeš
Roztoky
V případě potřeby doporučujeme ověřit si službu stomatologa předem na
lince 155. Provozní doba pohotovosti: 7.30 – 11.00 hodin.
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KULTURA
Vánoční svátky
Tajemné a krásné období v roce.
Přestaňme myslet na chvíli na každodenní starosti a problémy a podívejme
se na některé postavy a události, které
jsou s Vánocemi spjaty.

Advent
Jeho počátky spadají do doby Karla
Velikého. Je to doba očekávání, přípravné období před vánočními svátky. Toto čtyřtýdenní období začíná
vždy nedělí nejbližší 30. listopadu. Letos první adventní neděle připadá
právě na 30.listopad.

Štědrý den - 24. prosince
Říkalo se mu vigilie – předvečer
slavnosti. Předcházel totiž dnu, kdy se
narodil Kristus. Až do večera se dodržoval půst, další lidové zvyky a věštilo
se – o úrodě, o zdraví, o osudu… Půst
končil s východem první hvězdy. Mohlo se konečně začít večeřet. Od večeře se nesmělo vstávat a muselo být
vše připravené, počet lidí u stolu
nesměl být lichý – obojí mohlo přinést
smůlu. Po večeři se až do odchodu na
Půlnoční mši hádalo a věštilo.

Boží hod vánoční - 25. prosince
Je to první vánoční svátek, den
Kristova narození. Na Boží hod se
nepracovalo, nikde nesmělo viset žádné prádlo – znamenalo by to neštěstí
do domu. I dnes je tento den dnem
pracovního klidu. Je proto dost času
na to, znovu prohlédnout dárky, navštívit příbuzné a přátele, popřát vše
dobré.

Svatý Štěpán - 26.prosince
Druhý svátek vánoční. Svatý Štěpán
byl vyznavačem a šiřitelem Kristova
učení. Byl obviněn ze zrady židovské
víry a před hradbami Jeruzaléma r. 37
ukamenován. Jako světec byl považován za patrona koní. S jeho svátkem se spojuje tradice koled a koledování.

Vánoční strom
Za první doklad osvětleného vánočního stromku v domě se považuje
zpráva z brémské kroniky z r. 1570
o jedli ozdobené datlemi, sladkostmi
a papírovými ozdobami. Byla umístěna v cechovní místnosti pro děti

řemeslníků. Nejstarší svědectví o osvětleném vánočním stromě v soukromém domě pochází pravděpodobně
ze Štrasburku z r. 1642. Vánoční
stromek se rychle šířil do evropských
knížecích dvorů, do měst. V roce 1816
byl zaznamenán vánoční strom na
rakouském císařském dvoře, v 19. století se objevuje i ve Francii, Anglii,
Norsku, Dánsku, … také v Americe
a jiných zámořských zemích. A jak
u nás v Praze? Dle pověsti se objevil
první vánoční osvětlený strom v Praze
r. 1812 v rodině herce Nosticova
divadla J. K. Liebicha v Libni. S vánočním stromem je odpradávna spojována rodinná pohoda, pokoj a štěstí.

Jesličky a betlém
Jsou součástí vánoční tradice. První
vytvořil svatý František z Assisi, který
se svolením papeže r. 1223 v italské
Perugii upravil chýši ve skalách na
způsob biblického chléva a sloužil
zde slavnostní bohoslužby. Obřad se
líbil a postupně se stavění jesliček
šířilo do dalších zemí. Vznikaly postavy pastýřů, venkovanů, ponocných,
řemeslníků, … České betlémy patří
k nejkrásnějším na světě, upoutávají
také tím, že bývají pohyblivé.

Malé připomenutí
vánočních zvyků
Mnoho vánočních zvyků má původ
v daleké minulosti. Bývaly vždy spojeny se snahou odkrýt budoucnost,
alespoň částečně vyčíst svůj osud.
Takových zvyků jsou desítky. Zde
jsou jen některé, hlavně takové, které
se dnes dají vyzkoušet doma. Vždyť
každého z nás na konci roku určitě
napadne: „Co mě zase čeká v příštím
roce?‘‘
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Známé je věštění osudu z jablka
rozkrojeného napříč při štědrovečerní
večeři. Jasná, zřetelná hvězdička
z jader znamená příští rok zdraví, štěstí, úspěchy. Nehezký jadřinec, napadený červem byl předzvěstí nemocí,
smutku.
Budoucnost se zjišťovala také z ořechů, nejlépe z vlašských. K rozlousknutí by měly být připravené čtyři.
Jestliže jsou ve všech pěkná jádra,
můžeme věřit v pevné zdraví po celý
nový rok. Načernalé, vyschlé, zkažené jádro znamená nemoc. Čím více
takových jader je, tím je předpověď
pravděpodobnější.
Skořápky ořechů využijeme k dalšímu krásnému zvyku. Do skořápek
upevníme kousky svíček, zapálíme
a skořápky položíme na vodu v umyvadle. Pokud se skořápky jednotlivých členů rodiny drží u sebe, zůstane
rodina pospolu. Čí skořápka zamíří od
ostatních pryč, ten se vydá do světa.
Zhaslá nebo převržená svíčka znamená neštěstí.
A ještě jeden zvyk s jablkem. Dvanáct jadérek se dá do misky s vodou.
Kolik jich vyplave na hladinu, tolik
bude v příštím roce suchých měsíců.
Na závěr si připomeneme zvyk,
jehož účinek by se dnes snad hodil
každému. Omytá šupina z vánočního
kapra se pro štěstí vkládá pod talíř při
štědrovečerní večeři. Poté se má pečlivě uložit do peněženky. Tak bychom
měli mít jistotu, že nebudeme trpět
nedostatkem peněz.
Zcela na závěr Vám přeji, milí čtenáři, krásné, klidné a spokojené vánoční svátky.
BZ

Divadlo

Motto: „Pobavení je také jedním z úkolů divadla.“
Ani letos rokytničtí ochotníci nezahálejí a připravují na vánoční svátky
premiéru komedie Marca Camolettiho „Na správné adrese“. Marc Camoletti se řadí mezi úspěšné komediální francouzské autory a přiznává, že jeho
vzory byli velikáni francouzské komedie Eugene Labiche a Georges
Feydeau. Sám píše komedie, které si nekladou jiný cíl než pobavit diváka.
Má smysl pro vtip, situační a slovní komiku, umí vytvořit zápletku i nalézt
vtipné rozuzlení, neobává se i jisté pikantérie, která však nikdy nepřekračuje
únosnou míru vkusu. O tom, že umí rozvibrovat bránice diváků, svědčí celá
jeho tvorba. Komedie „Na správné adrese“ byla postupně uváděna na třech
pařížských scénách (přes 1000 repríz) a českou premiéru měla 31. května
1998 v Opavě. Dramatický kroužek se s tímto autorem nesetkává poprvé,
v šedesátých letech uvedl na rokytnickou scénu vynikající komedii „Létající
snoubenky aneb Modré z nebe“.
Zveme vás proto do divadla – premiéra 26. prosince 2003.
„Na správné adrese“ se s vámi rádi setkají:
R. Soukupová, E. Doubková, E. Votočková, J. Šístková, M. Holatová,
A. Schovánková, H. Hájková, D. Svatá, J. Mařasová, M. Kovář, T. Václ j.h.,
L. Chlumák, A. Sirůček, I. Hladík…
Těšíme se na vás!
DK JIRÁSEK

Městská knihovna informuje
Nové knihy na měsíc
listopad a prosinec
Ø Beletrie
£
Stínil – Na city nesází
£
Shelby – Tkalci snů
£
Novaková – Kašlu na lásku
£
Christie – Smysluplná vražda
£
Meles – Královna Letní země
£
Bradfordová – Být nejlepší
£
Petersová – Město zlata a stínů
£
Švec – Moji synové
£
Hrachovcová – Pro kohos mamko,
navařila?
£
Legátová – Jozova Hanule
£
Erskinová – Dům ozvěn
£
Ebr – Nejen bonmoty a citáty
o blbosti
£
Fitzgerald – May Day – První máj
£
Orten – Nech slova za dveřmi
£
Lanski – Druhý zákon matky
Murphyové
£
Novotný – Hvězda kruhu knížat
£
Fieldingová – Celebrity pro Afriku
£
Loukotková – Doma lidé umírají
£
Page – Jak jsem se stal hlupákem
£
Jamesová – Smrt v sutaně
£
Keyesová – Dotek hvězd
£
Haasse – Páni čajových plantáží
£
Hulpach – Královehradecko – Báje
a pověsti
£
McBain – Útočník

Hein – Willenbrock
Steel – Štěstí na úvěr
£
Waller – Prach tisíce cest
£
McLanghlin – Děvče k dětem
£
Weldonová – Život a lásky jedné
ďáblice
£
Vaculík – Sekyra
£
Hakl – O rodičích a dětech
£
Gan – Osudy humoristy J. Haška
£
Vaculík – Jablko přešlé mrazem
£
Řezníček – Natrhneš nehtem hlavy
jejich
£
Ráž – Faust umírá dvakrát
£
£

Ø Mládež:
£
Černík – Povídky o kohoutkovi
a slepičce
£
Motlová – Zlatá brána
£
Procházková – Eliáš a babička
z vajíčka
£
Braunová – Rošťák Oliver
£
Blytonová – Tajemství strašidelné
věže
Ø Naučná:
£
Pošová – Jsem, protože musím
£
Makarová – Universita přežití
£
Vaculíková – Já jsem oves
£
Ó Farrell – Tutanchamon
£
Dedopulos – Čarodějové
£
Kořínková – Filmová hvězda
ranného socialismu
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Růžičková – Deník mezi životem
a smrtí 3
£
Niepmann – Malujeme na kameny
£
Bašík – Vyučil jsem se u Kafků
£
Májová – Kam až mě osud zavál
£
Sipeky – Vysoká škola hubnutí
£

Od ledna budeme vybírat čtenářské
poplatky na rok 2004, jejich výše se
nemění: děti do 15-ti let (50 Kč),
dospělí (100 Kč), důchodci a ženy na
MD (80 Kč).
Během roku 2003 jsme do knihovny
nakoupili více jak 300 knih. Knihovna
byla také podarována – jednak z Technického ústředí knihoven v Brně, ale
také od několika našich čtenářů. Všem,
kteří knihovně časopisy i knihy
nezištně nabídli, ještě jednou velmi
děkujeme a uvítáme i další nabídky.
Nakonec upozorňujeme čtenáře, že
v prosinci bude knihovna naposledy
otevřena ve středu 17.12.2003. V lednu začínáme půjčovat od pondělí
5.1.2004 v nezměněných výpůjčních
hodinách.
Přeji všem čtenářům a občanům
krásné vánoční svátky, pohodu, veselou mysl a hlavně dobré zdraví v novém roce 2004.
Za knihovnu
Táňa Vacková

Městské KINO
Jablonec nad Jizerou
PROGRAM NA PROSINEC 2003
středa 3.12. v 19.45 h.

LIGA VÝJIMEČNÝCH
Vstupné 55,- Kč, přístupný.
Širokoúhlý americký akční dobrodružný film (108
min.). Lovec. Vědec. Špión. Upírka. Nesmrtelný.
Netvor. Neviditelný. Sedm mocných se spojí v jednu ligu.
sobota 6.12. v 18.00 h., neděle 7.12. v 17.15 h.

CHLADNOKREVNĚ
Vstupné 60,- Kč, přístupný (15).
Americký širokoúhlý kriminální thriller (98 min.).
Souboj velmistrů podrazů ve velkém stylu. Rafinovaná hra s důvěřivostí, spolehlivostí a loajalitou
se mění ve smrtící souboj kdo z koho – a za kolik.

Mateřská škola Horní Rokytnice informuje
Loňský školní rok 2002/2003 byl pro
mateřské školy rokem dvou velkých
změn. Od září 2002 jsme začali pracovat podle nového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a od
ledna 2003 vstoupila mateřská škola
do právní subjektivity. Naše mateřská
škola pracuje podle rámcového programu, který má rozpracovaný do
školního plánu a následně do třídních
tématických plánů.

středa 10.12. v 19.45 h.

ŽIVOT DAVIDA GALEA
Vstupné 50,- Kč, přístupný (15).
Širokoúhlé kriminální drama USA/SRN/VB (131
min.). Zločin je jasný. Pravda ne.
neděle 14.12. v 17.15 h.

MIZEROVÉ II

Během školního roku plníme úkoly
dané plánem, motivované ročními obdobími a jednotlivé činnosti doplňujeme různými akcemi, které se vztahují
k tradicím daného období. Je to například návštěva čerta a Mikuláše, oslava
Vánoc, svátku Matek, příchod jara.
Pravidelně zařazujeme lyžařský výcvik a výuku plavání, navštěvujeme
divadelní představení, výstavy, pěší
výlety do vzdálenějšího okolí Rokytnice. Jezdíme na výlety i s rodiči, které
rádi vítáme při všech akcích školy.
Tímto bychom chtěly poděkovat
všem dětem, rodičům a přátelům naší
mateřské školy za spolupráci a ochotu popřát všem do nového
roku 2004 především
pevné zdraví, lásku a
hodně
životního
optimismu a elánu.
Kolektiv
učitelek
mateřské
školy
v HR.

Vstupné 55,- Kč, přístupný (12).
Širokoúhlá americká akční komedie (146 min.). Will
Smith a Martin Lawrence – šílení poldové versus
drogová mafie.
středa 17.12. v 17.15 h.

Prasátko a jeho VELKÝ příběh
Vstupné 50,- Kč, přístupný.
Nejnovější animovaný film studia Walta Disneye
(74 min.) v českém znění. I malé zvířátko může být
velkým hrdinou.
sobota 20.12. v 19.45 h., neděle 21.12. v 17.15 h.

ŽELARY
Vstupné 60,- Kč, přístupný (12).
Očekávaný český film rež. Ondřeje Trojana (150
min.) s Oscarovou nominací. Krutý příběh něžné
lásky. V hlavní roli Aňa Geislerová.
sobota 27.12. v 19.45 h., neděle 28.12. v 17.15 h.

PRCI, PRCI, PRCIČKY – SVATBA
Vstupné 55,- Kč, přístupný (12).
Americká širokoúhlá komedie (92 min.). Vzrušující
vyvrcholení Prcičkové ságy.
úterý 30.12. v 19.45 h.

BOŽSKÝ BRUCE
Vstupné 60,- Kč, přístupný.
Bláznivá americká komedie (102 min.). Kdybys
mohl být jeden týden Bohem, co bys udělal? Jim
Carrey a Jennifer Aniston v hlavních rolích.

Mateřská škola Dolní Rokytnice má vlastní divadlo
PÍSNIČKA SE ZPÍVÁ,
POHÁDKA SE POVÍDÁ,
A KDO SE RÁD DÍVÁ,
HEZKÉ VĚCI UHLÍDÁ.
Splnili jsme si malý sen, máme
vlastní divadlo, vlastně divadýlko, jmenuje se „U SCHODŮ“. Má krásnou
barevnou oponu, keramické logo
a zvon, kulisy a dekorace vymýšlíme
společně s dětmi. Potom stačí už jen
zazvonit a je tu pohádka, třeba o tom
„Jak si medvěd Huňáč vybíral zimní
sen“, nebo ta poslední „Čertovská“
s hubatou holkou, pekelníky, písničkami, říkadly takovými, co děti znají
a mohou tak pohádkovým postavičkám pěkně pomáhat.

sobota 3. 1. v 19.45 h., neděle 4. 1. v 17.15 h.

LÁSKA NEBESKÁ
Vstupné 55,- Kč, přístupný (12).
Britská nebesky romantická komedie s hvězdným
obsazením (129 min.) nás zavede do současného
předvánočního Londýna, kde se odehrává příběh
sestávající z mnoha nádherných milostných historek. Žádná nepostrádá svůj osobitý humor.
středa 7. 1. v 19.45 h.

PRAVIDLA VÁŠNĚ
Vstupné 60,- Kč, přístupný (15).
Americké erotické drama (110 min.). Láska nemá
žádná pravidla. Sex všechna porušuje. Černá komedie
od spoluautora Pulp Fiction – historek z podsvětí.
pokračování na straně -19-
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O dokreslení tváře našeho divadla
jsme poprosili paní Evu Pohořalou,
byla tak laskavá a přání nám splnila,
ve své dílně vytvořila zvon i logo
a našemu divadlu věnovala. Kouzelnou keramiku paní Pohořalé všichni velice obdivujeme a za její krásný
dárek moc děkujeme.
Přejeme si, aby nám všem zvon
vyzváněl jen samou radost a pohodu,
nejem v tomto předvánočním čase,
ale i v roce příštím.
Učitelky z mateřské školy
v Dolní Rokytnici

Základní škola informuje
Vážení rodiče a vlastně všichni čtenáři Rokytnického
zpravodaje,
tento školní rok má za sebou již svou první čtvrtinu, ale
přesto bych vás rád seznámil s několika důležitými informacemi týkajícími se současné školy.
Jenom pro připomenutí: Základní škola ve své současné
podobě vznikla k 1.1.2001 sloučením dvou do té doby
samostatných škol, úplné ZŠ na náměstí a ZŠ s 1.–4.
ročníkem v Horní Rokytnici. Obě školy mají jedno ředitelství, ale každá vystupuje v co největší míře samostatně.
Některé údaje o škole na náměstí:
vedení školy – ředitel:
Mgr. Miroslav Bouda
zástupce: Mgr. Jaroslav Bulušek
telefon:
481 522 764 – ředitel
481 522 434 – fax a záznamník
732 680 087 – mobil
481 522 936 – školní jídelna (včetně
záznamové služby)
vedoucí: Kateřina Neťuková
třídní učitelé:
1.B Mgr. Radoslav Dostál
2.B Monika Dostálová
3.B Mgr. Jana Bilaniuková
4.B Mgr. Jolana Pokorná
5.A Ing. Ivana Gebrtová
6.A Mgr. Linda Šturmová
6.B Mgr. Markéta Šmídová
7.A Mgr. Jaroslava Štěpánková
7.B PaeDr. Marie Jónová
8.A Mgr. Radek Šmíd
8.B Mgr. Ivo Kobr
9.A Mgr. Jarmila Vávrová
9.B Mgr. Blanka Zemánková
netřídní učitelé:
Mgr. Iva Antošová (výchovná poradkyně)
Mgr. Hana Hájková
Mgr. Jan Šmika
vychovatelka ŠD: Jana Brožová
Některé údaje o škole v Horní Rokytnici:
vedení školy – ředitel:
Mgr. Miroslav Bouda
zástupkyně: Mgr. Jaroslava Šanková
telefon:
481 522 358
732 670 050 – mobil
třídní učitelky:
1.A+4.A Mgr. Jaroslava Šanková
2.A
Mgr. Jana Kantová
3.A
Mgr. Jaroslava Budinová
vychovatelka ŠD: Alena Setunská
Termíny prázdnin, které ještě budou mít děti v tomto
školním roce:
vánoční
22.12. 03 – 2.1.04
pololetní
30.1.04
jarní
9. – 15.2.04
velikonoční
8. – 9.4.04
Nyní bych se rád vrátil několika spíše statistickými údaji
k loňskému školnímu roku.
1. počet pracovníků školy
Údaj k 30.6.2003

poč. prac. celkem / z toho důch.
46 / 6

poč. pedag. pr. / z toho důch.
26 / 0

k 15.9.2002
k 30.6.2003

celkem žáků
326
323

počet tříd
16

20.11.2003

celkem žáků
311

z toho dív. / chl. počet ž. na třídu
150 / 161
19,44

3. prospěch žáků – celkově škola
I. pololetí
69
253
4
0
1.5324

prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
neklasifikován
průměrný prospěch

II. pololetí
62
257
4
0
1.6811

4. procento žáků s druhým a třetím stupněm z chování
I. pololetí
0,31 %
0,0 %

druhý stupeň
třetí stupeň

II. pololetí
0,92 %
0,31 %

5. Rozmístění vycházejících žáků
V tomto školním roce vyšlo ze ZŠ 34 žáků z 9.tříd,1 žák z 8. třídy a 1 žákyně z 5.třídy byla
přijata na víceleté gymnázium. Všichni byli přijati v prvním nebo druhém kole, nikdo nebyl
nepřijat.
gymnázia
střed. odb. školy střed. odb. uč.
odbor uč.
nepřijato
8
17
11
0
0

6. absence žáků
celkem
omluveno
neomluveno
průměr na žáka
omluveno na žáka
neomluveno na žáka

I. pololetí
12 088
12 088
0
37,080
37,080
0

II. pololetí
16 675
16 617
58
51,625
51,446
0,180

Celkově
28 763
28 705
58
88,705
88,526
0,180

7. Některé mimoškolní aktivity
Horní škola
sportovní:
• školní desetiboj: 3.10. přespolní běh
5.12. běh do schodů
20.12. hod na plechovky
26.2. jízda na bobech
14.3. lyžařské závody
24.4. skok do dálky, skok vysoký
27.5. hod kriketovým míčkem
2.6. šplh na tyči
17.6. cyklistické závody
25.6. atletický čtyřboj
• 11.3. – 14.3.
lyžařský výcvik
• 1.10.
účast v soutěži O nejvšestrannější třídu Jilemnicka – Jilemnice
• 7.10. – 16.12. plavecký výcvik v bazénu v Jilemnici
kulturní:
• 4.9.
návštěva divad. představení „Popelka“
• 17.10.
divadelní představení „Pekelný mariáš“ – Vysoké n. J.
• 13.11.
divadelní představení „Jak šel Honza do světa“ v MŠ v Horní Rokytnici
• 20.11.
divadelní představení „O Popelce“ – KD Rokytnice n. J.
• 16.12.
třídní kola v recitační soutěži
• 20.12.
školní kolo v recitační soutěži
• 6.2.
návštěva divadelního představení „O statečném Jankovi“ – KD Jablonec
• 26.3.
divadelní představení „O Smolíčkovi“ – v MŠ v Horní Rokytnici
• 22.4.
divadelní představení – „Kuk a Cuk“ – KD Rokytnice n. J.
• 23.5.
divadelní představení „O Jankovi a Cecilce ze zámku“ – KD Jablonec

Škola na náměstí

2. počty žáků celkově
počet tříd
17
17

Pro porovnání uvádím současné počty žáků

z toho dív. / chl. počet ž. na třídu
158 / 168
19,18
157 / 166
19,00

sportovní:
• 15.1. – 21.1.
• 16.4.
• 5.5.
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lyžařský výcvik žáků 5. tříd
velikonoční soutěž „Slatonova hra“ – pro I. stupeň
pořadatelství okrskového kola ve volejbale – dívky: 2.místo, chlapci:
1. místo

• 7.5.
• 9.5.
• 16.5.
• 20.5.
• 27.5.
• 27.5.
• 17.6.
• 24.6.
• zimní období
vzdělávací:
• 4.9.
• 25.9.
• 10.12.
• 6.3.
• 19.3.
• 10.4.
• 29.4.
• 30.4.
• 7.5.
• 23.5.
• 26.5.
• 29.5.
kulturní:
• 4.9.
• 4.9.
• 17.10.
• 20.11.
• 6.2.
• 12.–13.12
• 25.2.
• 27.2.
• 25.3.
• 22.4.
• 23.5.

soutěž o nejvšestrannější třídu Jilemnicka – 3. místo
okresní kolo ve volejbale – chlapci: 2. místo
okrskové kolo v minikopané – 3.tř.: 2. místo, 4.–5. tř.: 1. místo
účast v Poháru Českého rozhlasu v atletice
turnaj smíšených družstev ve volejbale – 2. místo
okresní kolo v minikopané „McDonald's Cup“
Olympijský den v Turnově – atletika
školní atletické závody
členové TJ Spartak a žáci školy zvítězili v několika závodech alpského
lyžování včetně mezinárodních a Mistrovství ČR

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V říjnu t.r. jsem se dožil 81 roků, ke kterým mně za MěÚ
Rokytnice přišly popřát ve zdraví další léta členky SPOZ,
a to paní Doubková a paní Škaloudová. Upřímně děkuji za
projevenou pozornost.
Karel Janoušek

regionální vycházka – 7.–9. třída
beseda o Egyptě prokládaná hudbou a vědomostní zeměpisnou soutěží
(pro každý stupeň zvlášť)
exkurze 5. a 6. tříd na výstavu betlémů v Jilemnici
okresní kolo dějepisné olympiády – 7. a 9. místo
okresní kolo pythagoriády – 3. místo
beseda s pracovníky občanského sdružení ADRA, pomoc žáků
s Velikonoční sbírkou (15.–16.4.)
návštěva úřadu práce v Semilech – 8. třídy
návštěva památníku v Terezíně – 9. třídy
soutěž Hlídek mladých zdravotníků – ml. kateg.: 7. místo, st. kateg.:
1. místo a postup do krajského kola (bez umístění)
beseda s MUDr. M. Bahníkovou pro 9. třídy – dospívání, porod,
antikoncepce
exkurze 5. A na kozí farmu do Pěnčína
návštěva 9.třídy ve vojenské pevnosti v Dobrošově
návštěva divad. představení „Popelka“ 1.–3. třída
návštěva filmového představení „Harry Potter“ – 4. –6. třída
divadelní představení „Pekelný mariáš“ – Vysoké n. J.
divadelní představení „O Popelce“ – KD Rokytnice n. J.
návštěva divadelního představení „O statečném Jankovi“ – KD Jablonec
putovní výstava „Kuš vodo“ v prostorách školní třídy – ve spolupráci
s DDM
recitační soutěž v KD v Rokytnici n. J. – spolupráce DDM
okresní kolo recitační soutěže – 3. místo
pěvecká soutěž v KD v Rokytnici n. J. – spolupráce s DDM
divadelní představení – „Kuk a Cuk“ – KD v Rokytnici n. J.
divadelní představení „O Jankovi a Cecilce ze zámku“ – KD Jablonec

Úspěch smíšeného družstva žáků školy – 15.3.2003
Největším úspěchem žáků školy bylo vítězství ve finále
celostátní soutěže v netradičních disciplínách, kterou pořádala Armáda ČR pod názvem „Děti dětem aneb kdo si hraje
s vojáky, nezlobí.“ Naše družstvo dokázalo vyhrát ve třech
kolech, včetně finále, celkem 11 disciplín – pouze v jedné
skončilo na třetím místě.
Členy družstva byli: Mirka Doubková, Michaela Janáková, Michal Doubek, Bronislav Patočka, Petr Mařas a Martin Královič. Trenérkou pak paní učitelka Iva Gebrtová.
Na závěr mi dovolte, abych vám všem popřál klidné
a spokojené vánoční svátky, veselý silvestr bez vážných
následků a v novém roce 2004 osobní i pracovní úspěchy,
ale hlavně pevné zdraví a pohodu ve vašem životě.
Mgr. Miroslav Bouda
ředitel školy

VÝSTAVA
Od 10.11.03 do 1.2.04
probíhá ve Vrchlabí výstava
hraček ze sbírek Krkonošského muzea ve Vrchlabí s názvem „Když jsem byl maličký
pacholíček“. Výstava se koná
v čp. 222 na náměstí Míru.

Životní jubilea oslaví v měsících listopadu a prosinci tito
naši spoluobčané včetně občanů odjinud žijících v domově
důchodců:
80 let
Holubec František
Márynka Josef
Hrbková Libuše
Doubková Irma
81 let
Procházka Otakar
Kapras Karel
Fialka Jan
82 let
Votoček Miloslav
Palme Jaroslav
Hanuljáková Anna
Čermáková Jiřina
83 let
Zlámal Jaroslav
84 let
Votočková Marie
Schmuttermeierová Marie
Hornová Marie
85 let
Dostálová Štěpánka
86 let
Skalská Marie
Ďoubalíková Žofie
87 let
Novotná Anna
88 let
Ležák Oldřich
90 let
Kubíčková Božena
91 let
Ducháčková Růžena
Brožová Zdenka
92 let
Žalská Anna
93 let
Kučerová Zdeňka
Kavánová Zdeňka

Srdečně blahopřejeme.

Soutěž „Domácí kutil školy“
Ve dnech 3. – 7. listopadu proběhla na naší škole
soutěž, kterou pod názvem „Domácí kutil školy“ vyhlásil
ředitel školy Mgr. Miroslav Bouda. Děti od 5. do 9. třídy
měly přinést vlastní výrobek z libovolného materiálu, který
ale vytvořily doma, ne ve škole, v kroužku, nebo v DDM.
Sešlo se celkem 15 výrobků – např. sbírka motýlů a brouků, model bitevní lodi Bismarck, háčkovaný košíček,
model školy, závěs z mušlí, model mořského dna,…
Práce byly rozděleny do dvou kategorií – 5.–7. třída, 8.–9.
třída. Výrobky byly hodnoceny beze jmen pod přidělenými čísly dvanácti porotci (9 starostů tříd, Mgr. M. Bouda, Mgr. J. Bulušek, Mgr. B. Zemánková). Rozhodování
nebylo vůbec jednoduché. Na základě součtu obdržených bodů se vítězem starší kategorie stal Miroslav Bouda
z 9.A s modelem lodi Bismarck a vítězkou mladší kategorie Lucie Hančilová z 5. třídy s modelem mořského dna.
Všechny děti obdržely diplom a sladkou odměnu, tři
nejlepší v každé kategorii věcné odměny. Výrobky budou
do konce prosince vystaveny v budově školy. Bylo
příjemné vidět, že děti se věnují nejen televizi, ale že jsou
schopny zapojit i své ruce, svou fantazii, své znalosti.
BZ
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Vánoční rady a recepty
Perníčky na stromeček
• 800g hl. mouky
• 140g hery
• 4 vejce
• 180g práškového cukru
• 4 lžíce rozpuštěného medu
• 2 kávové lžičky jedlé sody
• 14 tluč. Hřebíčků, 1 kávová lžička
skořice, badyán, 2 lžičky anýzu
Těsto vypracujeme ne vále (asi 1/2 cm
silná placka) a vykrajujeme. Po upečení potřít rozšlehaným vejcem (kvůli
barvě je možno do těsta přidat i kakao)
Poleva: 1 bílek, 150g práškového cukru
(prosátý), míchat na úplně bílou lesklou hmotu
Vaječný koňak
• 1 l lihu (rum)
• 4 kondenzovaná mléka (slazená)
• 8 žloutků
• 3 vanilkové cukry
• mléko
Houbovec
• 6 rohlíků – nakrájet, zalít mlékem
• 1 velká cibule
• 3 vejce
• sůl, pepř, trocha vegetky
• hrst krupice
• česnek, majoránka
• houby(část musí být i sušená, předem povařená – přidáme i s vývarem z hub)
Vše důkladně promícháme, pečeme
na vymazaném plechu, navrch položíme několik kousků másla.
Pracny
• 350g hl. mouky
• 300g moučkového cukru
• 3 lžíce kakaa
• 1 celý 100% tuk – nastrouhat
• plnit jen dna formiček, péct ve vyhřáté troubě, obalovat v moučkovém
cukru, smíchaném s vanilkovým
K vánočnímu pečení
• přidáváme-li do těsta rozinky a jiné
sušené ovoce, poprášíme je hustě
moukou. Oloupané mandle navlhčíme trochou vody, aby na nich
mouka ulpěla a byly v těstě rovnoměrně rozloženy.
• chceme-li mít pečivo pěkně zabarvené do červena, potíráme je trochu
oslazeným žloutkem.
• ponoříme-li vlašské ořechy na pár
hodin do oslazené vody, půjdou
dobře rozlousknout a jádra snadno
vyjmeme.
• nádobu, ve které připravujeme čokoládovou polevu, vymažeme tukem.
Čokoláda se nebude lepit ke stěnám.

• žloutky nabudou, přidáme-li k nim
při šlehání lžíci vody.
• tenké těsto snadno rozválíme, obalíme-li váleček čistou utěrkou. Vlhčí
těsto rozvalujeme přes pergamenový papír.

• na ozdobu cukroví můžeme použít
kokosový špalek, který koupíme
v cukrárně a rozstrouháme.
• příliš sladkou ořechovou náplň
zlepšíme přidáním lžičky kakaa.

Osmisměrka
Pro zkrácení dlouhých zimních večerů Vám nabízíme osmisměrku, ve které
najdete 21 pojmů „Z MAPY KRKONOŠ“. Po sepsání všech zbývajících písmen
(je jich 16) Vám vyjde tajenka. Písmena z názvu osmisměrky součástí tajenky
nejsou. Správné odpovědi zasílejte na adresu: Městský úřad, Horní Rokytnice
197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou nebo e-mailem: mesto@mesto-rokytnice.cz.,
a to nejpozději do 31.12.2003. Šťastný vylosovaný získá (po)vánoční balíček
v hodnotě 500,- Kč.
AV
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HOJ, TY ŠTĚDRÝ VEČERE
(Převzato od Haliny Pawlovské z časopisu
Šťastný Jim z r. 2000).
…Když jsem byla malá, tak mi o Vánocích
nejbližší připadala hrdinka Andersena: „Děvčátko
se sirkami“. Představovala jsem si ji, jak umírá
v mrazu a jak všem je to jedno u jejich nazdobeného stromku.
Později jsem tiskla obličej na ledové sklo okna
a dívala se do tmy v touze, aby můj tatínek konečně přišel domů a my mohli začít štědrovečerně
večeřet.
Ještě později jsem se vdala a můj manžel náš
společný Štědrý den začal tak, že se nevracel
z práce, ale přišel(po dvou měsících manželství)
až v sedm a bylo z něj cítit pivo…Tehdy jsem taky
poprvé u tchyně ochutnala králíka načerno
a dospěla jsem k závěru, že je to báječné jídlo – až
na toho králíka!
Pak měl můj otec vždycky snahu sedět v čele
štědrovečerního stolu, aby bylo jasné, že ne můj
muž, ale ON je pánem domácnosti.
Asi před čtyřmi roky otec zeslábl, a protože si
nebyl jist svým vítězstvím při obhajování stolní
pozice, tak si ozdobil ve svém pokoji maličký
stromeček, pod něj svým vnoučatům a mně
a mamince nadělil čokoládičky a tvrdil, že na ty
ryby nemá chuť a že s námi jíst nebude.
– 16 –

Předloni se tatínek zavřel v komoře, protože si
vzpomněl, že já s mou dcerou jsme se ošklivě
vyjádřily o jeho potravinách v ledničce. Že jsou
zkažené a páchnou či co… a že jsme tak vlastně
urazily jeho, a on proto z komory nevyleze, protože
s námi nebude mluvit. Prosili jsme všichni za zamčenými dveřmi jak šílení a má dcera, která věděla,
jak si dědeček potrpí na omluvy, klepala a ptala se
„dědo a nemám tedy ty tvé potraviny odprosit?“
Vloni můj otec tvrdil, že nebude dělat žádné
potíže. Že naše večeře proběhne absolutně
v pořádku, že jídlo se má podávat v osm. Jídlo se
v osm podávalo, ale otec u stolu chyběl. Byl v koupelně, neotvíral. A když jsem zalomcovala klikou
a řekla jsem „Už je osm!“, tak tatínek rozzuřeně
zakřičel:“Ne! Osm bude, až řeknu já!“
No…letos otec u našeho společného štědrovečerního stolu zase nebude. To proto, že slaví
někde vysoko nad námi. S těmi, kteří už bezpečně
vědí, že člověk má své nejbližší milovat nejen
o Štědrém večeru, ale pořád, za všech okolností,
dokud je čas…
Takže… Na rybích hodech ani dárcích tolik
nezáleží, na tom, jestli je vaše rodina vedle vás,
taky ne, záleží jen, abyste měli jistotu, že těm,
které máte rádi, je dobře, a že za nimi můžete
kdykoliv přijít, dokud mají čas žít! A čas…
bohužel, právě teď o Vánocích jsem to pochopila…
čas ani POTOM není milosrdný!
AV

OSOBNOSTI ROKYTNICKA
Franz Fühmann
Narodil se 15. ledna 1922 v Rokytnici nad Jizerou v domě, kde odjakživa byla lékárna. Neočekávaně zemřel
8. července 1984 v Berlíně. Někteří
rokytničtí občané vzpomínají na jeho
návštěvy v Rokytnici nad Jizerou, zejména v šedesátých letech. Byl jsem
také jedním, kteří vedli debatu 11. července 1966 v hotelu Národní dům,
vezl pak jeho rodinu významnými místy našich Krkonoš a dále si s ním
dopisoval. Byla to pro nás zajímavá
událost setkat se s nejlepším poválečným spisovatelem obou částí tehdejšího Německa, který prošel tvrdým
školením od nacismu až k antifašismu.
Franz Fühmann byl nejen nositelem
národní ceny NDR, ale také nositelem
ceny Heinricha Manna – t.j. cenou
Akademie, dále ceny J. R. Bechera
a ceny za umění FDGB. Vážili si ho
lidé nejen na východě Německa, ale
i na západě. Dokladem toho bylo
natáčení programu o něm v západoberlínské televizi v roce 1992. Tehdy
do Rokytnice nad Jizerou přijela
pětičlenná pracovní skupina západoberlínského štábu televize SFB, aby
na slova Franze Fühmanna u nás
natočila část vhodných obrázků z přírody a z města. Tuto skupinu jsem
provázel a ukazoval jí místa spjatá
s mládím autora. Natáčeli jsme neobvyklé záběry přírody, natáčeli jsme
ukázky z cest, kudy Fühmannův otec
vodil rodinu směrem ke Kotli, kde
mladý Fühmann trávil dětská léta
v lesíku nad lékárnou, natáčeli jsme
vodní záběry u Jizery, ale i u potůčku
v Horním Koutě a samozřejmě záběry
z ulic od náměstí až k lékárně. Když mi
později z Berlína poslali kopii více než
hodinového televizního filmu o Franzi
Fühmannovi, žasl jsem, jak obrazové
záběry, dodatečně připravené, doslova seděly se starým textem autora.
Chcete-li se trochu seznámit s životem mladého Franze Fühmanna, přečtěte si jeho knihu Žluté auto, kterou
česky vydalo roku 1964 nakladatelství
Naše vojsko (německý originál vyšel
roku 1962 pod názvem Das Judenauto). V tomto díle je také rozepsáno
a viděno z „druhé“ strany, jak nacisté
obsazovali Rokytnici nad Jizerou roku
1938 – stačí si přečíst kapitolu Dolů
z hor.
Franz Fühmann dokončil středoškolské vzdělání na reformovaném
gymnáziu ve Vrchlabí, kde roku 1941
složil válečnou maturitu. Měšťácké
prostředí, ve kterém doma vyrůstal,
a nacistická škola ve Vrchlabí vytvá-

řely jeho postoj k životu. Stačí si k tomu
přečíst několik tehdejších maturitních
otázek: Norimberské rasové zákony,
program NSDAP, Komentář ke spisu
Adolfa Hitlera Mein Kampf apod.
S těmito zvrácenými nacistickými představami odjížděl Fühmann roku 1942
v Todtově pracovní organizaci k Memelu, pak už jako voják k dálnopisné
rotě leteckého oddílu na Ukrajinu
a později ve stejném zařazení do
Athén v Řecku. Roku 1944 byl při
zpátečním tažení z Balkánu raněn.
Chvíli si pobyl jako rekonvalescent
v Rokytnici nad Jizerou a potom prodělal chaotický ústup německé armády, až dne 8. května 1945 – tedy
v poslední den války – padl u Tábora
do ruského zajetí. Zajatci byli pak soustředěni na Kavkaze na stavbě horské
silnice. Mnozí ze zajatců pomýšleli na
sebevraždu, ale Sověti s nimi zacházeli jako se zajatci a Fühmannovi
dokonce vzhledem k jeho měšťáckému původu omluvili jeho činnost
v NSDAP. V kavkazských horách bývalo po válce zle, nedocházely potraviny, cesty byly utopeny v blátě.
Fühmanna ale překvapilo, že němečtí
zajatci měli stejně bídné příděly potravin jako sovětští dělníci. A „tam jsem
poprvé četl Heinricha Heina, sledovali
jsme norimberský proces, dověděli
jsme se strašlivou pravdu o hitlerovské válce, o koncentračních táborech,
o hromadném vyhlazování Židů a dalších národností...“ Fühmann se styděl
za to, že vyšel z národa, který se tolik
provinil na člověku a na lidech.
Na podzim roku 1947 přešel na
půlroční antifašistickou školu do
Lotyšska a koncem roku 1949 se
vracel do Berlína. Tam své síly věnoval Svobodné německé mládeži a Německé demokratické straně. S nesmírným elánem se oddal literatuře, překladatelské práci, práci na scénářích
svých filmů ...
Franz Fühmann po návratu do Německa začal psát, zprvu kratší povídky, roku 1953 mu vyšla kniha Die
Nelke Nikos (kniha básní Nikosův
karafiát), téhož roku mu vyšla kniha
básní Die Fahrt nach Stalingrad, kterou roku 1957 přeložil Ludvík Kundera
pod názvem Proměna. Fühmannův
volný verš zde působil nejednu potíž
i překladateli. Verše vznikly na základě cesty německých spisovatelů do
Ruska roku 1953 a mimo jiné také do
Stalingradu. Roku 1955 vyšla kniha
Kameraden (česky pod názvem
Pohraniční stanice, roku 1961). Je to
soubor sedmi studií a novel. Další
padesátá léta jsou poznamenána
– 17 –

Franz Fühmann při jeho návštěvě v Rokytnici nad
Jizerou roku 1966. Fotografoval M. Kubát u soutoku
Velkého a Malého Labe spolu s Fühmannovou
dcerou.

soubory básní, epigramů, novel
a povídek, ale také pracemi pro děti
(například O Moritzovi, který už
nechtěl být špindírou...).Konečně
roku 1962 vyšla ona kniha Das
Judenauto, ale také významný soubor
Böhmen am Meer (Čechy u moře).
Náhoda, které pomohla německá
cestovní kancelář, Fühmanna přivedla
do rybářského domku u moře, který
vlastnila vdova Hermína Traugottová,
pocházející ze stejného kraje jako
Fühmann. Neustále ji však skličovalo
moře... Aby našel odpověď na
nezodpovězenou otázku paní Traugottové, Fühmann si v té době zašel
na západoberlínský sraz krajanů: „Byl
jsem nesen proudem a slyšel jsem
Chebský pochod, a pojednou to
nebyl Západní Berlín a nebylo to deset
let po válce; z hor sestupovali šedí
vojáci s orlem na prsou a s přilbou
a s černým znakem ve spárech orla.
Sestupovali dolů z hor, a my jsme je
s jásotem vítali; viděl jsem, jak
praskaly vývěsní štíty českých obchodů a padaly s rachotem na zem a jak
se tříštily okenní tabule a rozstřikoval
se déšť skla; slyšel jsem výkřiky, které
náhle utichaly, a píšťaly šlehaly svou
melodii...“. Inu – identické jako to
bývalo v Rokytnici nad Jizerou roku
1938 ...
Přišla bohatá šedesátá léta. Fühmann se cele věnoval osudu významného sochaře a malíře Ernsta Barlacha, kterého Hitlerovci vyhlásili za
protinacistu a likvidovali jeho kresby
a díla. Česky pak Fühmannova kniha vyšla roku 1982 pod názvem

Vznášející se anděl. Roku 1964 se na
německém trhu obou částí Německa
objevila kniha Die Glasträne (Skleněná slza) – další německé vydání
vyšlo ještě roku 1966. Je to soubor
české moderní lyriky, kterou z největší
části přeložil a připravil Franz Fühmann. Obsahuje česká díla od devadesátých let – od Bezruče, Sovy
a dalších až po Seiferta, Hrubína,
Kainara...
V sedmdesátých letech se Fühmann vrací opět do starověkých
pověstí i do současnosti, například
Der Jongleur im Kino – česky kniha
vyšla pod názvem Žonglér v kině roku
1974. Roku 1971 mu vyšla kniha Das
Nibelungenlied (Píseň Nibelungů).
Roku 1973: 22 Tage oder Die Hälfte
des Lebens (22 dnů neboli polovina
života). Roku 1974 kniha Prometheus
– ta vyšla česky roku 1987 pod stejným názvem.
Osmdesátá léta musela být již
poznamenána Fühmannovou nemocí. Žasl jsem, když jsem v jedné berlínské ulici uviděl Fühmannovu fotografii v literárním výkladu. Jaký to byl
rozdíl proti tomu, když jsem ho
fotografoval v Krkonoších – tehdy zářil
zdravím, a tak ho také představuji
s jeho dcerou u soutoku Labe a Bílého
Labe – je to z doby v roce 1966. Ještě
jednu knihu mám z roku 1981 – má
název Sajens fikšn, Ta vyšla roku 1981
pod německým názvem Saiäns–
Fiktschen, český překlad vyšel až
roku 1987. Je v ní zajímavá část
předmluvy: „Když jsem jednou debatoval s mladými čtenáři a poprvé jsem
dostal otázku, jestli píšu ´Sajens fikšn,
bez váhání jsem odpověděl – Ne!...
A pak, to jsem měl ošklivou krizi,
myslím v roce 1974, jsem napsal první
historku téhleté knihy – Bezmoc;
napsal jsem ji, abych se vymanil
z jistého existenciálního ochromení,
a našel jsem v tom nereálném světě
a nereálném způsobu formu, jak vtělit
do slov to, co mě trápilo, formu, na
kterou bych jinak nepřipadl... Když
člověk neví, co bude zítra, jak by měl
vědět, co se stane v roce 3456 ? Po
nějaké vědě tu není ani stopy... Na
otázku budoucího čtenáře, a ta se dá
s jistotou čekat, jestli budu i nadále
psát ´SAJENS FIKŠN, odpovím bez
váhání: ´NE!“
Franz Fühmann, rodák z Rokytnice
nad Jizerou, už za svého života považovaný za klasika; tvůrce, jehož předčasného skonu roku 1984 želela
literární obec nejen v Evropě, byl
rozhodnut vypovídat o světě už někdy
za války. A až do smrti považoval
literaturu za poslání. To se mu,
doufám, udělat podařilo ...
M. Kubát

SPORT
Stolní tenis
Soutěž OP-1 muži:
1. kolo Rokytnice – Jablonec n. J.
2. kolo Turnov D – Rokytnice
Turnov E – Rokytnice
3. kolo Lomnice B – Rokytnice
Košťálov – Rokytnice

10:4
6:10
1:10
2:10
1:10

Fotbal
Muži – okresní přebor:
27.9. Rokytnice – Roztoky
5.10. Jilemnice – Rokytnice
11.10. Rokytnice – Mírová
18.10. Poniklá – Rokytnice
25.10. Rokytnice – Víchová
2.11. H. Branná – Rokytnice
9.11. Tatobity – Rokytnice

8:0
1:3
6:0
1:2
1:1
3:1
4:2

Muži po podzimní části:
1. Košťálov
55:7
2. Bozkov
37:21
3. Jilemnice B
30:24
4. Stružinec
35:24
5. Tatobity
28:26
6. Rokytnice
31:18
7. Libštát
23:28
8. Mírová
18:21
9. Rovensko
22:30
10. Roztoky
16:27
11. Bělá
15:33
12. Víchová
22:27
13. Poniklá
23:46
14. H. Branná B.
17:40

36
32
25
23
23
20
19
18
16
14
14
12
12
10

Žáci – okresní přebor:
27.9. Jablonec – Rokytnice B
8:0
28.9. H. Branná – Rokytnice A
0:12
4.10. Rokytnice B – H. Branná
5:0
4.10. Rokytnice A – Horka
9:1
11.10. Horka – Rokytnice B
1:2
12.10. Víchová – Rokytnice A
1:1
18.10. Rokytnice B – Víchová
4:1
18.10. Rokytnice A – Vysoké
5:1
25.10. Vysoké – Rokytnice B
1:2
25.10. Bozkov – Rokytnice A
0:8
V době uzávěrky výsledky podzimní
části nebyly vydány.
Minižáci:
Horka – Rokytnice
13:0
Jilemnice B – Rokytnice
0:1
Rokytnice – H. Branná
2:4
Jablonec n. J. – Rokytnice
12:0
Rokytnice – Jilemnice A
0:12
Poniklá – Rokytnice
3:0
Rokytnice – Vysoké
0:2
V době uzávěrky výsledky podzimní
části nebyly vydány.
TJ Spartak Rokytnice fotbalový oddíl
děkuje všem osloveným podnikatelům, kteří ochotně přispěli jako spon– 18 –

zoři při pořádání turnaje Rokytnice
2003 a taktéž¨ti, kteří zasponzorovali
družstva mládeže.
Děkuje taktéž všem svým příznivcům, kteří přišli na hřiště, aby povzbudili naše mužstva, a přeje tímto všem
radostné Vánoce a mnoho štěstí
a zdraví v roce 2004 a těší se na další
spolupráci a návštěvu v areálu fotbalového hřiště.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť členové
a hráči fotbalového oddílu Spartaku
Rokytnice.

Šachy
Rokytnický šachový oddíl je rozdělen na skupinu „A“, která hraje krajský
přebor (dříve divize – 8 členů) a na
skupinu „B“, která má také 8 členů.
A oddíl:
1. kolo Rokytnice A – Česká Lípa B 2,5:5,5
2. kolo Turnov B – Rokytnice A
2:6
B oddíl:
1. kolo Rokytnice B (hráno v 7)
– Víchová A
2. kolo Rovensko A – Rokytnice B

3:5
4,5:3,5

Závod jednotlivců – Liberec open rapid
(2× 15 min.):
Zdeněk Hollman skončil na 3. místě
z 53 za velké celostátní konkurence.
Šachový oddíl Vás zve na Vánoční
bleskový (5 min.) turnaj, který se
koná 26.12. (na Štěpána) ve sportovní hale od 9 hod. Občerstvení
zajištěno.

Kuželky
Jak registrovaná tak i neregistrovaná liga nejsou ještě dohrány, proto
Vás seznámíme jen s dílčími výsledky.
Registrovaná soutěž
1. tř. obl. přeboru
„A“ družstvo, které postoupilo do
nejvyšší soutěže Královehradeckého
přeboru si vede se střídavými
úspěchy a boj o udržení v této soutěži
bude ještě náročný. Zatím 10. místo –
7 bodů.
2. tř. obl. přeboru
„B“družstvo po nepříliš podařeném
začátku se několika dobrými zápasy
dostali do kladných vod ve středu
tabulky. 6.místo – 9 bodů.

3. tř. obl. přeboru
„C“družstvo má za úkol připravovat
hráče pro „A“ a „B“ družstva a vede si
zatím nejlépe. 4. místo – 11 bodů.
Oblastní přebor dorostu
Největším překvapením je družstvo
dorostu, které je na 3. místě tabulky,
a tak cíl postoupit do 2. dorostenecké
ligy není již tak nereálný. 3. místo –
9 bodů.
Neregistrovaná liga
Právě probíhá 6. ročník Rokytnické
neregistrované ligy, který vyvrcholí
13.–14. prosince turnajem jednotlivců
a jednotlivkyň.
Konečné výsledky známe u družstev
mužů, kde si vítězství zajistilo družstvo
mladších dorostenců hrající souběžně
tento rok i soutěž registrovanou. Pro
přehlednost uvádíme tabulku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bobři
Šenkýři
Veterans team
Hatomast
Rotes
EMBA Bulls
1.TKK ROXANA
Medvědi z hor
Antiprofi SKP Harrachov

15 b.
14 b.
12 b.
10 b.
8 b.
6 b.
4 b.
3 b.
0 b.
468
450
438
436
428
425
423
416
396
389
384
292

Dvojice ženy 23.11.03:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hartychová Z. – Medková D. (Nudistky)
Konířova E. – Kynčlová R. (KIKS RTK)
Mařasová E+L (SA Trosky)
Lukešová E. – Hartychová Z. (Nudistky)
Vávrová J. – Vlasová E. (Vichr z hor)
Kavanová M. – Linková Z. (Turistky)
Doubková D. – Nechanická Z. (Turistky)
Doubková H. – Stoberová J. (Horalky)

394
393
383
381
376
371
352
327

Vyhlášení výsledků z turnaje smíšených dvojic (30.11.2003), turnaje jednotlivců (13.12.2003) a turnaje jednotlivkyň (14.12.2003) s předáním cen
proběhne již tradičně v jídelně
Rotextile na Tanečním večeru 17.
ledna 2004 od 20 hod.
Dále Vás všechny srdečně zveme na
Vánoční turnaj, který se koná na
Štěpána 26.12.03. od 13 hod.

Volejbal

18.10. TJ Jiskra Nový Bor – Spartak Rokytnice 3:1,3:0
25.10. Spartak Rokytnice – Lokomotiva Liberec 0:3,2:3
1.11. TJ Rumburk A – Spartak Rokytnice
0:3,2:3
8.11. TJ ŽBS Železný Brod – Spartak Rokytnice 0:3,1:3
15.11. Spartak Rokytnice – Slovan Frýdlant v Č. 3:1,3:0
22.11. Spartak Rokytnice – Tesla Stráž n N.
3:2,0:3

Průběžné výsledky –„A“muži KP 2. tř.:
Po 7. kole (7.10.2003) – Podzimní
části soutěže
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TJ Jiskra Josefův Důl
TJ Sp. Rokytnice n. Jiz.
TJ So. Malá Skála
TJ So. Janov n. N.
TJ Tesla Stráž n. N. „B“
TJ Turnov „B“
TJ Vysoké n. Jiz.
TJ Slávia Liberec

Bodů
26
23
23
22
21
19
17
17

Sety
40:15
34:23
34:26
30:30
31:27
26:33
20:37
14:38

pokračování ze strany -13-

sobota 10.1. v 19.45 h., neděle 11.1. v 17.15 h.

GANGY NEW YORKU
Vstupné 50,- Kč, přístupný (12).
Koprodukční akční drama USA, SRN, Itálie, VB (166
min.). Duch Ameriky se zrodil v ulicích. V hlavních
rolích Leonardo DiCaprio a Cameron Diazová.
středa 14.1. v 19.45 h.

KAŠLU NA LÁSKU

Běh
Výsledky poháru běhu do vrchu 2003
– kategorie C:
body
1. Pechek Fratišek – Maratostav Úpice 480
2. Javůrek Jiří Jiskra – Horní Maršov 466
3. Šír Václav – TJ Spartak Rokytnice 454

Vstupné 50,- Kč, přístupný (12).
Americká širokoúhlá romantická komedie (101
min.). Vtipné hříčky a slovní smeče pronásledují
casanovu Catche. Moderní žena má stejná práva
a možnosti jako muži. Chce skvělou kariéru a nezávazný sex, u něhož nemusí zrovna umírat láskou.
sobota 17.1. v 19.45 h., neděle 18.1. v 17.15 h.

MEZI NÁMI DĚVČATY
Vstupné 55,- Kč, přístupný.
Americká komedie (93 min.). Co se může stát
puberťačce nejhoršího? Když se na jeden den stane
svou vlastní mámou.

Lyžování

Dvojice muži 22.11.03:
1. Mařas P. – Novotný Zd. nejml. (Bobři)
2. Langer M. – Doubek P. (Šenkýři)
3. Bosák P. – Kubíček J. (Šenkýři)
4. Vodseďálek M. – Šimůnek J. (Hatomast)
5. Stejskal J. – Hajek T. (Bobři)
6. Tuček J. – Vacek L. (EMBA)
7. Zajíc Vl. – Pěnička J. (EMBA)
8. Červínka M. – Hnyk M. (ROTES)
9. Hartych St. – Malík V. (Hatomast)
10. Fojt M. – Dostál R. (ROXANA)
11. Zajíc J. – Vacek T. (Bobři)
12. Stříbrný R. – Stránský P. (Medvědi z hor)

Rozpis soutěže Krajský přebor 1.tř.-ženy:

Lyžařský klub při TJ Spartak se pilně
připravuje na nadcházející sezónu.
Pomáhají k tomu zejména tréninkové
tábory na ledovci Kaunertal v Rakousku. Podmínky pro domácí přípravu
by mělo výrazně zlepšit vybudované
umělé zasněžování v areálu Lysá
hora. V nové sezóně se budeme těšit
na výsledky našich nejlepších závodníků v jednotlivých kategoriích, a to:

Ve vstupném je započítán příplatek 1,- Kč, určený ve prospěch Státního fondu pro rozvoj české kinematografie. Filmy značené symbolem
(12) event. (15) jsou mládeži přístupné, pro děti do 12 event. 15 let jsou
však nevhodné. Změna programu
a výše vstupného vyhrazena.
Program KINA též na adrese:
www.kina.365dni.cz.

Muži a junioři: F. Trejbal, M., Nechanický, T. Havlíček
Juniorky: V. Jiřičková
Žákyně: T. Chárová, K. Jiřičková
Žáci: P. Gebrt, K. Patočka, J. Bareš
Předžáci: J. Jiránek, J. Kučera, M. Jirman ,T. D. Kesslové a mnozí další.
V nadcházející zimní sezóně jim přejeme hodně sportovních úspěchů
a mnoho sněhu.
Za LK – Ing. T. Gebrt

INZERCE
Svaz lyžařů České republiky slaví
v letošním roce 100 let své existence. 21. listopadu 1903 byl v Jablonci nad Jizerou na schůzce
pražského, jilemnického a vysockého skiklubu založen Svaz.
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Nabízím doučování matematiky
a fyziky eventuelně přípravu na
studium na střední školu.
Podmínky po telefonické dohodě
na tel. 481523506.
Jaroslav Kobr, Dolní Rokytnice 67

GARÁŽOVÁ VRATA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pohony vrat a bran
Žaluzie všech typů
Textilní rolety
Markýzy
Těsnění oken
Sítě proti hmyzu
Shrnovací dveře a stěny
Čalounění dveří
Venkovní rolety hliník, plast
Bezpečnostní dveře
Sprchové a vanové shrnovací stěny
Zasklívání balkónů
Vladimír Bak
512 46 Harrachov 534
tel.fax: 481 529 622, mobil: 602 122 966
e-mail:v_bak@mybox.cz
www.bak-harrachov.cz

ROKYTNICE nad JIZEROU
prodej parcel pro RD (1030 2

2367 m ) v záp. èásti Rokytnice Letní strana, sítì: elektro, plyn,
nutno prodloužit stáv. kanalizaci a

ROKYTNICE nad JIZEROU
2

prodej pozemku (2197 m )
vhodného pro penzion èi bydlení v
centrální èásti Rokytnice, veškeré

FRANTIŠKOV
prodej pozemku pro bydlení v

Nabídka práce

Krkonoších - nedaleko Rokytnice,

Stýkáte se rádi s lidmi?

výmìra 3997 m2, sítì: elektro, voda,

Staňte se externími spolupracovníky, tazateli firmy TNS Factum. Naše firma se zabývá
výzkumem trhu a veřejného mínění.
Potřebujeme rozšířit naši síť o tazatele z malých obcí do 5 tisíc obyvatel.
Předpokladem je spolehlivost, dobré vystupování a komunikace s lidmi. Vhodné i pro ženy
v domácnosti, na mateřské dovolené, studenty a důchodce.
Pokud si chcete přivydělat, je vám alespoň 18 let a máte čistý trestní rejstřík, pošlete nám
svoji nabídku se stručným životopisem co nejdříve na adresu:
TNS Factum, s.r.o, Vyšehradská 53, 128 00 Praha 2
nebo e-mailem: jitka.slavikova@tns-factum.cz

Naše kanceláø hledá další pozemky
a chalupy pro naše klienty
Jeèná 1 - roh Karlova nám., 120 00 PRAHA 2
Tel./fax: 296 230 221, 222 211 421, Fax: 296 230 220
e-mail: reality@stepp-consult.cz, www.stepp-consult.cz

Rokytnický zpravodaj vydává MěÚ Rokytnice nad Jizerou, Horní 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Příspěvk y shromažďuje sekretariát sta rosty. Informace a inzerce
na tel. 481 549 319, e-mail: mesto@mesto-rokytnice.cz. Názory v yjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele.

Uzávěrka příštího čísla je 26.1.2004
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