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Vynikající úspěch rokytnického sjezdaře
na Mistrovství světa 2005 v Itálii
V italském Bormiu, kde probíhalo MS v alpském lyžování, startoval ve dvou disciplínách i rokytnický závodník FILIP TREJBAL.
Nezalekl se velmi silných soupeřů a svým výkonem se zařadil
mezi 20 nejlepších slalomářů mistrovství.
10.2.2005 skončil v obřím slalomu na krásném 29. místě. O dva
dny později (12.2.2005) v disciplíně, která je mu vlastní – slalomu,
obsadil dokonce 17. místo.
Umístění Filipa Trejbala na MS znamená nejen historický úspěch
rokytnického sjezdového lyžování, ale i celé české reprezentace.
Blahopřejeme
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Partnerské město
Město Rokytnice nad Jizerou zvažuje možnost spolupráce s některým
městem nebo obcí v zahraničí.
V letních měsících roku 2004 byla
prostřednictvím paní Ireny Benešové,
náměstkyně hejtmana libereckého
kraje, učiněna městu Rokytnice nad
Jizerou neoﬁciální nabídka bavorského města Wigensbach na případnou
spolupráci obou měst. V lednu tohoto
roku však město Wigensbach poslalo
omluvný dopis, že už jedno partnerské město mají a chtějí se soustředit
na rozvíjení této spolupráce, a proto
od dalších společných aktivit ustupují.
Daleko reálněji se rýsuje spolupráce
s městem Großschönau ve spolkové zemi Sasko. Kontakt se zástupci
města Großschönau nám byl zprostředkován Euroregionem Nisa, na
jehož půdě se také uskutečnila první
nezávazná schůzka s představiteli
města. Na úvod představili starostové
svá města, správní strukturu, občanskou vybavenost atd. a shodli se na
tom, že obě města mají mnoho společného. Dále bylo konstatováno, že
obě strany zváží možnosti a oblasti
spolupráce (jako nejvíce vyhovující se
jeví spolupráce na úrovni zájmových
spolků a sdružení, sport. oddílů atd.)
a možné zástupce. Zároveň bylo domluveno další setkání na březen roku
2005, které se uskuteční v Rokytnici
nad Jizerou. Na této schůzce bude
dohodnuta konečná platforma další
spolupráce, která následně bude projednána v zastupitelstvech obou měst
a zakotvena i v písemné podobě formou partnerské smlouvy, nebo dohody o spolupráci.

Majetek prodávaný
ve prospěch ČKA
Nadále pokračuje prodej tzv. zbytného majetku města Rokytnice nad
Jizerou v intencích dohod uzavřených
s ČKA, na základě kterých došlo k částečnému oddlužení města. Většinu
nabízeného majetku se daří úspěšně
prodat, poslední prodeje byly schvalovány na veřejném jednání městského
zastupitelstva dne 16.2.2005, ale jsou
i případy, kdy se prozatím nenašel zájemce o koupi. Jedná se o tyto nebytové prostory:
• Nebytová jednotka č. 275/102 v čp.
275 v Horní Rokytnici – Garáž, výměra 23,1 m2, min. kupní cena
224.833,-Kč.
• Nebytový prostor AB1.13 v čp. 449

v Horní Rokytnici – prodejna se soc.
zázemím, výměra cca 18m2, min.
kupní cena 337.930,-Kč. Nebytový
prostor se nachází v obchodní pasáži na dolním náměstí.
• Nebytový prostor AB1.11 v čp. 449
v Horní Rokytnici – prodejna se soc.
zázemím, výměra cca 39,5m2, min.
kupní cena 675.860,-Kč. Nebytový
prostor se nachází v obchodní pasáži na dolním náměstí
Bližší informace Vám budou poskytnuty na tel. čísle 481549327

Z jednání rady
a zastupitelstva města:
Rada města z přihlášených uchazečů o přidělení domovnického bytu
v Domě s pečovatelskou službou
schválila pana Josefa Hejrala, HR 275
a Markétu Šubrtovou, HR 648. Přidělení bytu je podmíněno vykonáváním
některých drobných udržovacích domovnických prací.
Radě města bylo předloženo nařízení č. 1/2005 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních
komunikacích. Tento předpis nově
upravuje možnost vydávání krátkodobé parkovací karty na období jednoho
měsíce za cenu 1.500,- Kč a zároveň
omezuje možnosti stání na vymezených místních komunikacích osobním
vozidlům do 3,5 t.
Rada města vzala na vědomí další
odmítnutí podepsání dodatku k nájemní smlouvě na pozemky bývalé
betonárky ze strany Města. Požadované změny v dodatku, které pan Brůna vyjádřil ve svém stanovisku, není
možné akceptovat. RM schválila dle
doporučení právního zástupce podat
žalobu o vyklizení nemovitosti na ﬁrmu Markstav – Miroslav Brůna.
Rada města schválila odvolání současného velitele JSDH ing. Petra Matyáše a zároveň jmenování nového
velitele pana Zdeňka Volfa a pověřila
Ing. Janu Sajdlovou, pracovnici investičního úseku, předáním majetku
jednotky.
Zastupitelé byli informováni, že
byla podepsána mezi Městem a ČKA
„Dohoda o prominutí části dluhu vůči
ČKA“. Ta promíjí část dluhu speciﬁkovaného ke dni 15.12.2004 a Město se zavazuje uznat do notářského
zápisu nepromíjenou část dluhu ve
výši 33.883.244,40 Kč plus náklady spojené se sepsáním notářského
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zápisu ve výši 55 tis. Kč. Téhož dne
byl podepsán dodatek č. 2 k úvěrové
smlouvě ze dne 3.7.1996 uzavřené
mezi Českou spořitelnou, a.s. a Městem. V tomto dodatku je Městem
uznán uvedený závazek – jistina po
splatnosti ve výši 33.883.244,40 Kč
a úrok z jistiny po splatnosti ve výši
188.524,59 Kč. Zůstatek vůči ČKA činí
tedy 34.071.768,99 Kč. Pan Kadavý
dále upřesnil, že závazky plynoucí ze
tří úvěrových smluv byly odpuštěny
úplně a zůstává pouze 1 úvěr, a to jistina po splatnosti výše popsána.
Zastupitelé byli dále informováni
o usnesení Okresního soudu v Semilech ze dne 15.9.2004, kterým byl
schválen smír mezi Městem a Státním
fondem životního prostředí ČR. Dlužná částka činí 10.237.017,- Kč a bude
hrazena ve splátkách dle tohoto usnesení. K 29.10.2004 bylo uhrazeno na
účet Fondu 9.278.630,44 Kč a dlužná
částka k 29.10.2004 činila 958.386,56
Kč. Bylo navrženo, aby po odsouhlasení konečného zůstatku dlužné částky se SFŽP ČR byla odepsána prominutá část dluhu a nadále byl veden
závazek plynoucí z usnesení Okresního soudu v Semilech tak, aby nebylo
zkresleno hospodaření města. Dále
byli zastupitelé informováni o tom, že
na základě tohoto usnesení ze dne
8.10.2004 byla městu uložena povinnost uhradit České republice soudní
poplatek ve výši 408 tis. Kč nejpozději
do 15.12.2005. Bylo navrženo zakomponovat tuto částku do rozpočtu města 2005 a tuto povinnost vést na SÚ
379 51, aby nebylo zkresleno účetnictví Města.

Nová parkovací karta
Na počátku roku 2005 schválila
Rada města možnost zakoupení měsíční krátkodobé parkovací karty, a to
za cenu 1500,- Kč. S touto kartou je
parkování možné na všech parkovištích zpoplatněných nařízením města
č.1/2005.

Dne 30. a 31. března 2005
– omezené úřední hodiny
V tyto dva dny se celkem 15 zaměstnanců městského úřadu zúčastní
školení nového správního řádu. Tento
právní předpis je pro činnost úředníků jedním z nejzákladnějších, a proto
žádáme občany Rokytnice o pochopení, že v tyto dva dny nebudou moci
vyřídit své záležitosti v těchto kancelářích: stavební úřad, sociální úsek
a matrika, správa majetku, investiční
oddělení, oddělení místních poplatků,
životní prostředí a tajemnice úřadu.
Kancelář starosty, podatelna úřadu,
ﬁnanční úsek a pozemkové oddělení
budou v tyto dny běžně fungovat.

Elektronická podatelna
Elektronická adresa elektronické podatelny: sekretar@mesto-rokytnice.cz
Elektronická podatelna je určena
pro příjem a odesílání veškerých datových zpráv doručovaných Městu Rokytnice nad Jizerou.
Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou
adresu odesílatele. Součástí zprávy
o potvrzení je:
• datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
• identiﬁkátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou
• jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
• zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance MÚ
Pokud potvrzení doručení datové
zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.
Žádost o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, tj. písemná žádost i informaci podle tohoto zákona,
nemusí být podepsána zaručeným
elektronickým podpisem.
Podání podle zákona č. 71/1967
Sb., správní řád
• musí být podepsáno zaručeným
elektronickým podpisem založeným
na kvaliﬁkovaném certiﬁkátu vydaném akreditovaným poskytovatelem
certiﬁkačních služeb, nebo
• nemusí být podepsáno zaručeným
elektronickým podpisem založeným
na kvaliﬁkovaném certiﬁkátu vydaném akreditovaným poskytovatelem
certiﬁkačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno.

Pečovatelská služba
Město Rokytnice nad Jizerou uvažuje o poskytování terénní pečovatelské
služby pro staré nebo zdravotně postižené občany našeho města.
Pečovatelská služba je službou sociální péče a poskytuje se dle § 49 vyhl.
č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů, těžce zdravotně postiženým občanům a starým občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce domácnosti a další
životní potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou
osobou nebo další osobní péči, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytovat rodinní příslušníci.
Pečovatelská služba se poskytuje za plnou nebo částečnou úhradu podle
přílohy č. 1 vyhl. č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o soc. zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k věku, zdravotnímu stavu, příjmu a majetkovým poměrům občana a jeho rodinných příslušníků.
Usnesením Rady města Rokytnice nad Jizerou č. 128 ze dne 4.dubna 2001
byly schváleny následující sazby za úkony, kterými jsou zabezpečovány nezbytné životní potřeby takto:
Úkon

Sazba od výše
důchodu
0 – 5.500,- Kč

Sazba od výše
důchodu 5501,Kč a výše

běžná osobní hygiena, pomoc při oblékání, pomoc při přesunu na vozík
nebo lůžko, pomoc při použití WC

12,- Kč/den

18,- Kč/den

jednoduché ošetřovatelské úkony

8,- Kč/den

10,- Kč/den

donáška oběda nebo teplého jídla, pomoc při podávání jídla a pití

10,- Kč/den

14,- Kč/den

nákupy, nutné pochůzky

14,- Kč/den

22,- Kč/den

práce spojené s udržováním domácnosti, tj. mytí oken, mytí podlahy

40,- Kč/den

55,- Kč/den

příprava a uvaření snídaně nebo oběda, svačiny, večeře

25,- Kč/den

35,- Kč/den

praní drobného prádla, žehlení, drobné úpravy

35,- Kč/kg

25,- Kč/kg

Protože v současné době tato služba není občany města využívána, žádáme občany, kteří by o tuto službu měli zájem, aby se osobně, písemně nebo
telefonicky přihlásili nejpozději do konce měsíce dubna 2005 na Městském
úřadě v Rokytnici nad Jizerou, sociálním oddělení v přízemí, číslo dveří 3 nebo
na telefonním čísle 481 549 315 nebo 481 549 317.

@

Stížnosti, oznámení a podněty nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané orgánům
veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být
podepsány zaručeným elektronickým
podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.

Technické parametry přijímaných
datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf, případně
dalších běžně používaných formátech
datových zpráv. V případě pochybností napište na naši e-mailovou adresu
(sekretar@mesto-rokytnice.cz,
mesto@mesto-rokytnice.cz),
kde Vám sdělíme, zda je daný formát
akceptovatelný.
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Spisy v elektronické formě lze také
předat na magnetickém médiu (3,5“
disketa 1,44 MB; formát PC) přímo na
podatelně (I.patro, dveře č. 15) Městského úřadu Rokytnice nad Jizerou,
v pondělí a středu od 8:00 hod. do
17:00 hod. a v úterý, čtvrtek od 8:00
hod. do 14:00 hod. a pátek od 8:00
hod. do 13:00 hod nebo zaslat poštou
na adresu úřadu.
Postup v případě zjištění škodlivého
kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn
škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit
elektronickou adresu odesílatele, je
na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Město Rokytnice nad Jizerou

vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce
strážníka Městské policie Rokytnice nad Jizerou
Požadavky:
• občan České republiky, starší 21 let
• bezúhonnost a spolehlivost
• nejméně úplné střední vzdělání
s maturitou
• praxe v tomto oboru – Městská policie nebo Policie ČR – výhodou
• řidičský průkaz skupiny „B“
• znalost německého jazyka
• zdravotní způsobilost
• samostatnost, spolehlivost, organizační a komunikační schopnosti
• schopnost přizpůsobit se nepravidelné pracovní době
• znalost práce na PC (World, Outlook)
• výhodou profesní a zbrojní průkaz

Písemná nabídka musí
obsahovat:
• životopis uchazeče zaměřený zejména na předchozí zaměstnání
a zkušenosti
• výpis z rejstříku trestů, který nesmí
být starší tří měsíců (doklad o bezúhonnosti)
• čestné prohlášení uchazeče, nebyl
za uplynulých 5 let sankciován za
přestupek nebo jiný správní delikt
(doklad o spolehlivosti)
• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Bez výše uvedených náležitostí
nebude nabídka do výběrového
řízení zařazena!
• Písemnou nabídku zasílejte na
adresu: Městský úřad, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad
Jizerou nebo ji lze podat osobně
v podatelně městského úřadu – č.
dveří 15. Nabídku zasílejte nejpozději do: 31. března 2005
• Proškolení za účelem získání
„Osvědčení o splněných stanovených odborných předpokladů“
bude zajištěno po dohodě s Městem Rokytnice nad Jizerou.
• Předpokládaný termín nástupu:
duben 2005.
• O výsledku výběrového řízení budou písemně vyrozuměni všichni
uchazeči.
• Vyhodnocení výběrového řízení
provede Rada města Rokytnice
nad Jizerou.
• Se svými dotazy se lze obracet na
tel. 481 549 316 nebo 481 549 319.
V Rokytnici nad Jizerou dne 15. února 2005.
Ing. Petr Matyáš
starosta města

Oznámení o ceně vody
Vodohospodářské sdružení Turnov oznamuje novou cenu vodného
a stočného pro členské obce ve svazku s platností od 1.1.2005.
Členské obce: Turnov, Ohrazenice,
Přepeře, Rakousy, Troskovice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Malá Skála,
Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou.
Cena vodného a stočného pro rok
2005 byla stanovena takto:
Vodné
26,18 Kč
Stočné
18,06 Kč
Celkem
44,24 Kč včetně 5% DPH

Úřední hodiny
na Městském úřadě
v Rokytnici nad Jizerou
Každé pondělí 13.00 – 16.00 hodin
V kanceláři č. 20 (správa majetku)
městského úřadu Rokytnice nad Jizerou, I. patro.
VHS Turnov
Ant. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
IČ: 49295934, DIČ: CZ49295934

Nákupní košík
(ceny zjištěné v obchodech v Rokytnici nad Jizerou 4. 2. 2005)

Koloniál
U Matyášů

Zelenina
Braun a Jiřička

Samoobsluha
EDEKA

Samoobsluha
Horní náměstí

máslo 250 g

30,-

30,-

24,90

31,-

Potraviny
Šárka
Slavíková
29,50

10 ks vajec

25,-

25,-

27,90

26,50

24,-

27,-

mléko polotučné 1 l

14,80

14,50

13,50

14,10

14,20

15,-

hera 250 g

15,80

14,50

13,90

16,-

14,40

16,50

cukr krupice 1 kg

28,70

29,-

24,90

27,90

26,70

31,-

cukr kostkový 1kg

34,-

33,-

26,90

36,-

33,80

36,50

polohrubá mouka 1 kg

8,60

9,-

8,90

8,90

8,50

10,50

1 kg banánů

44,-

34,-

29,90

37,-

39,-

46,-

1 kg mandarinek

28,-

27,-

27,90

27,-

24,-

30,-

1,5 l dobrá voda perlivá

11,-

11,-

4,90

10,90

9,-

12,-

239,90 Kč

227,- Kč

203,60 Kč

235,30 Kč

223,10 Kč

255,50 Kč

Potravina

CELKEM
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Krámeček
Pat a Mat
31,-

Jak snížit náklady za odpad?
Od roku 2003 platí v Rokytnici nad Jizerou systém likvidace komunálních odpadů formou místního poplatku. V roce
2003 tento činil 360,- Kč, v roce 2004 390,- Kč a v letošním
roce 450,- Kč. Ani oněch 450,- Kč ovšem nepokrývá skutečné náklady města na likvidaci odpadů.
Je tu ale několik návrhů a nových možností, které by
náklady na odpad snížily. Pokud na ně občané Rokytnice
přistoupí, lze zaručit, že se v příštím roce místní poplatek
nezvýší.
Vše je jenom otázkou třídění odpadů, a to přímo
v domácnostech do vymezených pytlů.
Již od počátku února jsou v kanceláří místních poplatků
nabízeny různé varianty a typy pytlů pro třídění komunálních odpadů. Mnozí občané již využívají pytle na tetra-pack
(krabice od nápojů). Od počátku února je možné získat
v rámci uhrazeného místního poplatku i pytle na směsný
plast, pet lahve a papír.

•

•
•
•
•

•
•

Jak třídit odpad do barevných pytlů v domácnosti?
Směsné plasty z domácností
patří sem veškeré kelímky od jogurtů, másel, salátu,
apod. Lahve a kanystry od drogerie, plastové hračky,
kbelíky, apod. Prostě vše, co je vyrobeno z plastů včetně
igelitových (polyethylenových) a mikrotenových obalů.
nepatří sem znečištěné plasty, plastové obaly se zbytky
barev, olejů, léčiv a potravin.
Nápojový karton (tetra pack)
patří sem krabice od džusů, mléka, vína, atd., nápojové
krabice bez hliníkové vrstvy
Papír
patří sem noviny, časopisy, obaly, lepenka, karton, kalagony, sešity, knihy, kancelářský papír.
nepatří sem papír znečištěný potravinami, použité pleny,
obvazy, vložky, voskovaný papír, kopíráky, dehtový papír, nápojové kartony. Měl by to být papír čistý, nikdy ne
mokrý, mastný nebo od bláta.
Pet-lahve
patří sem pouze sešlápnuté a čisté lahve od nápojů.
nepatří sem nádoby od kosmetiky, domácí chemie, nádoby od olejů, fólie či jiné plasty.

Co je cílem města?
• V co největší míře snížit počet vyvážených nádob na odpad (popelnic) a snažit se nahradit ho opět v co největší
míře pytlovým systémem!
• Snížit v co největší míře u popelnic týdenní vývoz na 14ti
denní, a to tím, že občané obdrží dostatečné množství
pytlů na tříděný odpad!
• Snažit se mít v Rokytnici nad Jizerou co nejmenší počet
popelnic pronajatých od svozové ﬁrmy, přesvědčit občany o koupi vlastní popelnice či o možném propojení
systému vlastní popelnice s pytlovým systémem!
• Umožněním lepšího třídění odpadů přímo v domácnostech, razantní snížení nákladů na likvidaci komunálního
odpadu v Rokytnici!
• Větší a razantnější kontrolou podnikatelských subjektů
donutit tyto osoby nakládat s odpadem v souladu se zákonnými předpisy, a to ve spolupráci s Českou inspekcí
životního prostředí a Městským úřadem v Jilemnici, odborem životního prostředí!
• Umožněním podnikatelským subjektům odkládat tříděný odpad do nádob města za podmínky uzavření řádné
smlouvy a za podmínky úhrady příslušného ročního poplatku!

• Navrácením nádob na karton na území města z důvodu
zajištění všech možností pro třídění odpadů.
Kontaktní osoba:

Hana Zuzánková
správa poplatků
tel. 481549322

NABÍDKA PODNIKATELŮM!
Možnost využití systému zavedeného obcí pro nakládání se tříděným odpadem na stanovištím pro sběr tříděných komodit (sklo, plasty – PET lahve, karton)
• V souladu s § 17 odst. 6) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nabízí Město Rokytnice nad Jizerou
místním právnickým osobám a fyzickým podnikajícím
osobám možnost využít systém, který je na území Rokytnice nad Jizerou zaveden pro nakládání s tříděným
odpadem.
• Tato nabídka spočívá v možnosti odkládat tříděné složky, a to sklo a plasty do nádob na tříděný odpad, které
jsou na území města rozmístěny.
Postup:
• S podnikatelem bude na základě jeho žádosti uzavřena
„Smlouva o využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem“ na příslušný kalendářní
rok. Žádosti o uzavírání těchto smluv je třeba podat u tajemnice městského úřadu, č. dveří 19, tel. 481549319.
• Podnikatel uhradí ﬁnanční příspěvek na provoz tohoto
systému ve výši:
5.000,- Kč / kalendářní rok,
pokud se jedná o ubytovací zařízení většího charakteru
(nad 40 lůžek) s vlastní restaurací (hotely, pensiony, horské chaty) – předpokládá se celoroční provoz
2.000,- Kč / kalendářní rok,
pokud se jedná o ubytovací zařízení menšího charakteru
bez vlastní restaurace (ubytovací kapacita 10 – 40 lůžek
– pensiony), samostatné restaurační zařízení
1.000,- Kč / kalendářní rok,
pokud se jedná o pultové provozovny (spotřební zboží, potraviny), ubytovací zařízení do 10ti lůžek (rodinné
domy), sezónní bufety, kiosky, apod.
• Finanční příspěvek bude podnikateli vyfakturován do
30ti dnů ode dne uzavření smlouvy.
Výhody pro podnikatele:
• Možnost odkládání tříděného odpadu na stanovištích
určených pro tento odpad na celém území města Rokytnice nad Jizerou, a to kdykoliv.
• Doklad o zákonném nakládání se tříděným odpadem
pro kontrolní orgány – Česká inspekce životního prostředí, Městský úřad Jilemnice – odbor životního prostředí,
Městský úřad Rokytnice nad Jizerou.
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Které ﬁrmy udržují v zimním období komunikace ve městě,
v jakém pořadí je sníh z jednotlivých komunikací odklízen?
Odpovídá Zdeněk Hák, referent investičního oddělení MěÚ Rokytnice nad Jizerou.
Zimní údržbu komunikací provádějí
následující čtyři subjekty v uvedených
sledech:
1. Společnost s ručením omezeným
ZEMEX, Rokytnice nad Jizerou
1. sled (zajištění sjízdnosti do 4 hodin po spadu): cesta kolem zdravotního střediska k Základní škole v Horní
Rokytnici, Eprona – RTK, ubytovna
Eprona – Informační středisko KRNAP, cesta od čp. 433 – Modrá hvězda
– bytovky – k A-Klubu, místní lokalita
„Berlín“ komplexně, komunikace Horní kout: Hrudík – Mrázek,
2. sled (zajištění sjízdnosti do 12
hodin po spadu): cesta horní pošta
– Rafanda, cesta od čp. 452 k Františkovu na Vrcha, cesta Horní Ves s odbočkou k domu Z. Votočka a vodojemu – pokračování k radnici, úsek čp.
45 Vaitovi – čp. 36 Pohořalý, úsek čp.
290 Krchleby – čp. 56 SKI BOWLING,
úsek čp. 144 Ježkovi – čp. 150 Kuřovi
– čp. 630 Kučerovi – čp. 641 Palmovi – ubytovna Eprona, místní lokalita
„Hrušov“.
2. Společnost s ručením omezeným
ROTES, 512 44 Rokytnice nad Jizerou,
1. sled (zajištění sjízdnosti do 4
hodin po spadu): horní letní cesta,
dolní letní cesta, spojka mezi horní
letní a dolní letní cestou, k Domovu
důchodců, Vilémov, obslužný objekt

Lenoch, zimní strana od Hrbků k pohostinství Kroupa, od KRNAPu k parkovištím u Rokytky, přibližovací vlek
Rokytka včetně otočky autobusu,
cesta k „Sauně“, komunikace k nové
rozvodně VČE od silnice I. třídy I/14 ke
křižovatce u Domova důchodců.
2. sled (zajištění sjízdnosti do 12 hodin po spadu): cesta Kužmovi – Salačovi, cesta k p. Daně Zemánkové,
k chatě Tereza, komunikace pila Linek, cesta k RZ Zemědělské stavby,
komunikace před halou.
Komunikace do Malé Rokytnice – pouze na základě telefonického objednání.
Použití sypače MTSP a Liaz (posyp):
jídelna Rotextile, a.s. – kolem nových
bytových domů v Horním Koutě, Česká pošta – Dušánky – jídelna Rotextile.
k parkovištím v Horní Rokytnici, nová
komunikace u domova důchodců,
Zimní strana – Kužmovi.
Odstavné plochy: autobusové zastávky, plocha u cukrárny Pat a Mat,
před hasičskou zbrojnicí, za jídelnou
Rotextile, před rodinným domem
pana Muchy k oděvům, u Skříváčků,
u Kroupů.
3. Pan Josef Josífko, Františkov 56,
512 45 Rokytnice nad Jizerou,
1. sled (zajištění sjízdnosti do 4 hodin po spadu): z křižovatky na Vrších
kolem SCHD k otáčce autobusů včetně otáčky, komunikace po Františkově až k rekreačnímu objektu Družba,
otáčka u starého kravína a u školy.

2. sled (zajištění sjízdnosti do 12 hodin po spadu): Starý kravín, Háskov
4. Drobné služby města Rokytnice
nad Jizerou
z křižovatky u Pensionu Nool – Sporthotel Bohemia – hřbitov – Polesí
KRNAP – Chata Roxana, koupaliště
– Česká pošta, křižovatka u závodní
jídelny Rotextile, a.s. – kolem nových
bytových domů „A“ a „B“ v Horním
Koutě – bytovky Dušánky včetně sídliště, bývalé zahradnictví – Dům s pečovatelskou službou, prostranství Dolního náměstí, kolem městské radnice
– Edeka – základní škola – městské
garáže za školou, odklízení sněhu
z chodníků podél hlavní silnice č. 294/
II tř.

Petra Kadavého, místostarosty města

„Jak je v současné době řešeno infocentrum v Rokytnici nad Jizerou,
jaké služby veřejnosti nabízí?“
V Rokytnici nad Jizerou v podstatě
nikdy neexistovalo klasické Městské
informační centrum (dále jen MIC),
které by bylo zřizováno a provozováno městem tak, jak je to obvyklé ve
střediscích cestovního ruchu. Jako
řešení byly hledány různé formy spolupráce se soukromými informačními
centry, chvíli fungovalo MIC přímo na
radnici v podatelně městského úřadu.
Toto řešení však z provozních důvodů
naprosto nevyhovovalo. Městská rada
si je vědoma, že neexistence MIC je
velkým mínusem pro další rozvoj cestovního ruchu ve městě, a proto jsou
hledány možnosti, jak zřídit MIC s odpovídajícím zázemím a vybavením,

na vhodném místě, ale vše je otázka
ﬁnancí a těch v tuto chvíli rozhodně
není dostatek.
Proto městská rada v prosinci roku
2004 přistoupila k provizornímu řešení, které již bylo vyzkoušeno v minulosti, tj. že služby MIC pro město na
základě smlouvy zajistí třetí osoba.
Bylo provedeno výběrové řízení a přímo osloveny tři ﬁrmy s odpovídajícím
zázemím, vybavením a odpovídajícím umístěním provozovny. Smlouva
o dílo na zajištění služeb MIC pak
byla uzavřena s ﬁrmou Roktour s.r.o.,
jejíž provozovna je umístěna přímo
na Dolním náměstí. Firma Roktour
tak v roce 2005 zajišťuje pro město
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služby MIC, a to v plném rozsahu od
poskytování informací, vyhledávání
spojů, poskytování informací o městě a okolí, zprostředkování ubytování
a další služby spojené s činností informačního centra.

s tajemnicí městského úřadu Martinou Šubrtovou
Jaké pravomoci a z toho vyplývající zodpovědnost má mladá žena ve
funkci tajemnice Městského úřadu
v Rokytnici nad Jizerou?
Moje pravomoci jsou deﬁnovány
zákonem o obcích, zákonem o úřednících a i z náplně práce. To nejzákladnější je, že plním funkci statutárního zástupce zaměstnavatele
(vyjma městské policie), tudíž veškeré
personální otázky, platové zařazení,
sjednávání a ukončování pracovních
poměrů je v mé kompetenci. S hlasem poradním se zúčastňuji jednání
rady a zastupitelstva města, připravuji
podklady pro jejich jednání, dohlížím
nad zákonností obecně závazných vyhlášek a přijatých usnesení, dohlížím
na řádné plnění všech přijatých usnesení, atd. Mimo jiné – ne z titulu mé
funkce, plním funkci předsedy komise
k projednávání přestupků, jsem členem kulturní komise a redakční rady
Rokytnického zpravodaje. Má zodpovědnost spočívá především v zajištění
chodu pověřeného městského úřadu
po stránce personální, odborné i materiální.
Kolik má městský úřad zaměstnanců a jaké je jejich postavení?
V současné době má městský úřad
celkem 19 zaměstnanců, když samozřejmě nepočítám starostu a místostarostu, kteří jsou voleni zastupitelstvem
a jejich pracovní poměr skončí volebním obdobím (nebo třeba také neskončí). Na pracovníky úřadu se vztahuje kromě zákoníku práce i zákon
o úřednících územních samosprávných celků, čili obcí. Mnozí lidé si ale
dosud myslí, že úředník městského
úřadu je státním zaměstnancem, ale
vše je úplně jinak. Osobou zodpovědnou za chod úřadu je starosta města.
Vzhledem k tomu, že Městský úřad
v Rokytnici nad Jizerou je pověřeným
úřadem, jmenoval starosta tajemníka
(čili mojí osobu), který komplexně zajišťuje chod městského úřadu, nikoliv
však chod města.
Ve srovnání s minulostí, např. na
konci roku 1999 měl městský úřad 25
zaměstnanců. K úbytků úředníků tedy
v posledních letech došlo, a to o 6
osob, a to zejména reformou veřejné
správy (zrušení živnostenského úřadu, zrušení detašovaného pracoviště
stavebního úřadu ve Vysokém nad
Jizerou), ale i změnou organizační
struktury (zrušení kontrolního oddělení a snížení počtu zaměstnanců stavebního úřadu).

Úředníci městského úřadu nejsou
státní zaměstnanci? Kdo tedy ﬁnancuje provoz radnice a jejich platy?
Obecní rozpočet. Kdo se trochu
zajímá o to, jakým způsobem město
funguje, ví, že příjmy obce se skládají z příjmů z daní (o přerozdělení daní
rozhoduje stát), z příjmů z místních
poplatků, z příjmů z vlastní činnosti
(hospodaření s majetkem, poskytování služeb) a v malé míře i z příspěvku
ze státního rozpočtu na výkon státní
správy. To znamená, že tento příspěvek státu na výkon státní správy by
měl pokrýt náklady na zajištění chodu stavebního úřadu nebo sociálního
oddělení a matriky včetně vydávání
pasů a občanských průkazů. Částka
poskytnutá ze státního rozpočtu tyto
náklady ovšem zdaleka nepokrývá.
A ostatní úředníci?
O jejich počtu a pracovním zařazení
rozhoduje rada města. Pokud nejde
o výkon státní správy, jde o výkon
územní samosprávy, a tu zabezpečuje
např. účetní města, správce místních
poplatků, pracovníci investičního oddělení, správa majetku města, správa
pozemků apod. Jde doslova o činnost, která zabezpečuje, aby v Rokytnici bylo vše v pořádku – zimní údržba, aby svítilo veřejné osvětlení, aby
fungovala dopravní obslužnost a aby
na to všechno byly ﬁnanční prostředky, plnily se smlouvy a faktury byly
včas zaplaceny. Náklady na jejich platy (kancelářské potřeby, provoz radnice) jsou v tomto případě plně hrazeny
z příjmů rozpočtu města, o kterých
jsem hovořila na začátku.
Jaký je další rozdíl mezi výkonem
státní správy a územní samosprávy?
Určitě ve způsobu rozhodování.
Když si například jdete žádat o sociální dávku nebo o stavební povolení, jde
o výkon státní správy a úředník s Vámi
zahájí správní řízení. Pokud se Vám
nelíbí, jak rozhodne, máte 15ti denní
lhůtu na odvolání ke Krajskému úřadu
Libereckého kraje, který ve II. fázi rozhodne o správnosti jeho „rozhodnutí“.
V žádném případě nemůže do těchto věcí zasahovat například starosta
města nebo rada města, pokud není
v pozici účastníka řízení a výrazně by
ono rozhodnutí zasahovalo do práv
města.
Pokud se ovšem občan na městský
úřad obrátí např. se žádostí o prodej
či pronájem nemovitosti, se stížností
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nebo peticí, s námětem nebo připomínkou, je rozhodujícím orgánem buď
zastupitelstvo nebo rada města. Jejich
pravomoci jsou vymezeny zákonem
o obcích. Důležité je říci, že pokud
občan není spokojen s výsledkem
vyřízení jeho žádosti, není zde žádný
odvolací orgán, usnesení ale musí
být v souladu se zákonem. Nepřímo
řečeno, občan si v komunálních volbách zvolil 21 svých zástupců do zastupitelstva města, ti pak 7 členů rady
města včetně starosty a místostarosty.
Tyto orgány obce pak mají rozhodující
pravomoci a občan je povinen jejich
rozhodnutí přijmout.
Co dalšího by se dalo zařadit do
samosprávy obce?
Je toho velká spousta. Komplexní hospodaření s obecním majetkem
– pronájmy, prodeje. Vydávání obecně závazných vyhlášek, schvalování
obecního rozpočtu včetně hospodaření s ním, zadávání veřejných zakázek.
Město také plní funkci zřizovatele příspěvkových organizací a organizačních složek, atd.
Jak tedy fungují např. příspěvkové organizace města?
Jsou to vesměs školy a školská zařízení. Město zřídilo 2 mateřské školy,
1 školu základní, 1 zvláštní a 1 dům
dětí a mládeže. Všechny tyto subjekty mají nejdéle od roku 2003, vlastní
právní subjektivitu, tzn. že vystupují
svým jménem, se svým identiﬁkačním
číslem, vedou svoje účetnictví. Město
kontroluje jejich hospodaření, jmenuje
ředitele školy a přispívá na jejich činnost z rozpočtu obce. Na činnost škol
je samozřejmě zasílán i příspěvek ze
státního rozpočtu, a to zejména na pokrytí platů zaměstnanců.
A organizační složky města?
Organizační složky města jsou např.
Drobné služby nebo Městská knihovna. Tyto subjekty ale hospodaří v rámci Města, účetní sleduje jejich příjmy
a výdaje odděleně ve schváleném rozpočtu, ale nemají své IČO, nezapisují
se do obchodního rejstříku, nevedou
samostatné účetnictví, apod.
Kolik dalších zaměstnanců tedy
Město má?
Je to 1,5 člověka v Domě s pečovatelskou službou, 2 strážníci městské
policie, 1 pracovnice Městské knihovny, 6 zaměstnanců Drobných služeb.
Od 1.1.2005 má navíc Město uza-

vřenou dohodu s Úřadem práce
v Semilech a zaměstnává celkem
3 pracovníky na veřejně prospěšné práce. Úřad práce přispívá
na jejich mzdy ve výši 7.500,- Kč
měsíčně na osobu a tím téměř
pokrývá náklady na ně. Funguje
to tak, že dlouhodobě nezaměstnaní lidé obdrží od úřadu práce
doporučenku na pracovní místo
dělníka veřejně prospěšných prací a Město následně s tímto člověkem musí uzavřít řádnou pracovní
smlouvu. Samozřejmě se může
stát, že uchazeč tuto práci z různých důvodů odmítne (nízký plat,
pracuje někde na černo, apod.)
a tím pádem mu je následně odebrána hmotná podpora v nezaměstnanosti.
Město ale zaměstnává další lidi
buď na dohodu o pracovní činnosti, nebo o provedení práce.
Jsou to např. topiči v městských
objektech, obsluha veřejných WC,
správa radničních hodin nebo zajišťování akcí a úklid kulturního
domu.
Zmínila jste městskou policii,
jaké je její postavení?
Na strážníky městské policie se
vztahuje zejména zákon o obecní policii. Nicméně o jejich zřízení rozhoduje
zastupitelstvo města formou obecně
závazné vyhlášky. Náklady na jejich
provoz a platy jsou hrazeny z obecního rozpočtu. Příjmy z vybraných pokut
jsou příjmem města. Jsou města, která
městskou policii vůbec nezřizují, nepotřebují ji, ﬁnanční prostředky raději
vynakládají jiným směrem. Rozhodnutí zastupitelů v Rokytnici ale nejvíc
ovlivnila ta skutečnost, že Rokytnice
nad Jizerou je jedním z největších
zimních středisek a pomocí městské
policie např. řeší problémové dopravní situace na místních komunikacích,
odtahy špatně zaparkovaných vozidel, kontrolu placení parkovného na
vymezených parkovištích, odhalování
přestupků proti veřejnému pořádku
a porušování obecně závazných vyhlášek.
Zvyšují si zaměstnanci městského
úřadu kvaliﬁkaci, jakým způsobem?
Toto řeší výslovně zákon o úřednicích
ÚSC. Při přijetí úředníka do pracovního poměru je tento povinen absolvovat vstupní vzdělávání. Pokud je náplní jeho práce jakákoliv správní činnost
(stavební činnost a územní plánování,
sociální péče, vynětí ze zemědělského
půdního fondu, přestupková agenda,
místní poplatky, apod.), je úředník povinen absolvovat zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Ta se po předchozím školení vykonává před odbornou

komisí Ministerstva vnitra ČR a skládá
se z písemné a ústní části. Zákon dále
hovoří i průběžném vzdělávání na úseku svěřené činnosti, a úředník by měl
za období 3 let absolvovat alespoň 18
dní školení. Tuto věc většinou řešíme
individuálními kurzy, ale např. od roku
2004 někteří zaměstnanci absolvují víceletý kurz anglického jazyka (náklady si ale hradí sami).
Často slyšíme nářky občanů na
chování úředníků. Nemyslím tím
konkrétní úředníky Vašeho úřadu.
Jsou tyto stížnosti oprávněné? Jaké
mají zkušenosti naopak úředníci
s občany?
Jsem si vědoma, že všeobecný pohled na úředníky je negativní. Nikdy
jsem ovšem nezažila ani jsem nebyla
svědkem toho, že by úředník úmyslně
nechtěl občanovi vyjít vstříc, pokud to
bylo možné. Náš úřad řeší požadavky občanů i mimo stanovené úřední
hodiny a vždy se snažíme poradit mu,
kdo danou věc např. může řešit, když
to není náš úřad.
Problémy s občany z titulu úředníka vidím dvojí. První problémem jsou
osoby, které na úřad jdou už s tím vědomím, že úředník za všechny jejich
problémy může, nechce mu pomoc
a pochybil ve všem, na co sáhl. Byla
jsem svědkem nevychovaných i vulgárních projevů občanů (nejen z Rokytnice), kteří jednají stylem: „Já platím daně, vy jste tu pro mě a budete
skákat tak, jak já pískám.“ Ale co si
budeme povídat, úředníci platí daně
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stejně jako každý jiný člověk
a základy slušného chování
bychom u některých občanů
opravdu skutečně uvítali.
Druhým problémem jsou
osoby, kterým žádným způsobem nedokážeme vysvětlit,
že náš úřad není kompetentní
k řešení jeho problémů. Týká
se to nejvíce občanskoprávních sporů, ale např. i státních
dohledů na úseku životního
prostředí v oblasti nakládání
se splaškovými vodami apod.
Občan pak odchází z našeho
úřadu s myšlenkou, že mu
úředník pomoci nechtěl, ale
již nezkoumá, že nemohl.
Obecně – úředník koná
buď na základě usnesení
rady či zastupitelstva města
či na základě platných právních předpisů, které schvaluje Parlament nebo Vláda ČR.
Tím chci jenom říct, že vybíjet
si zlobu na existenci některých zákonů a povinností na
úředníkovi je plakání na cizím
hrobě, protože úředník jinak
než v mezích zákona jednat
nemůže. Na druhou stranu
obecní a městské úřady jsou jediným
místem, kam se může občan bez omezení obrátit se svojí žádosti. Kdyby si
domáhal vstupu např. na ministerstvo,
kde návrhy zákonů vznikají, asi by se
divil. A to si myslím, že není dobře. Jak
jednat a jak se chovat k občanům nám
radí osoby, které občana nikdy neviděly.
Chtěla byste závěrem něco vzkázat Rokytnickým?
Otázek okolo chodu Města, jeho
zaměstnanců, hospodaření a problematik, kterými se zabývá, by byla
velká spousta a pro ně by rozsah
Rokytnického zpravodaje nestačil.
Doufám, že jsem občanům Rokytnice
dokázala srozumitelně odpovědět na
předložené dotazy, protože chápu, že
některým termínům nemusí obyčejný
člověk zcela rozumět.
Závěrem bych občany Rokytnice
chtěla požádat, aby vždy pozorně četli informace v Rokytnickém zpravodaji, na kabelové televizi, plakátovacích
plochách a zejména úřední desce úřadu a nebrali je na lehkou váhu, protože
jsou určeny jen a jenom pro ně, ne pro
zaplnění prázdného místa a Město se
snaží je touto formou zapojit do dění
města, informovat je o jejich možnostech a vždy je ochotno vyslechnout
jejich názor, ať je jakýkoliv.
Děkuji za rozhovor
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Zvláštní škola
Rokytnice nad Jizerou
Ministr vnitra převzal záštitu nad
naší školou
Jako většina škol v naší republice
i my každoročně zpracováváme Minimální preventivní program společensky nežádoucích jevů.
S vědomím toho, že pro některé
mladé lidi a už i děti je alkohol, cigareta a droga velikým lákadlem, se snažíme těmto jevům čelit. Našim dětem
nabízíme mimoškolní činnost: pestrou, zajímavou s volnějším režimem
a zdarma. Nadšení a chuť do práce
učitelkám nechybí, příjemné prostředí naší zvláštní školy stále vylepšujeme, ale spolupráce s rodinami našich
žáků není vždy taková, jakou bychom
si přály.
K dnešnímu dni nabízíme dětem tyto
kroužky: taneční, keramický, zdravotní a sportovní. Máme nově vybavenou
školní družinu s místností pro stolní tenis a dílničku pro malé kutily. Na přání rodičů se postaráme i o děti, které
jinak družinu nenavštěvují.
Děti se aktivně zapojily do výroby
a prodeje dušičkové vazby pro veřejnost. Z výtěžku jsme koupili stůl na
stolní tenis.
V prosinci jsme již podruhé organizovaly vánoční trhy. Veřejnost i prodejci byli spokojeni. Nyní chystáme turnaj v přehazované pro speciální školy
okresu Semily a Jablonce nad Nisou.
O těchto našich snahách jsme podrobně informovaly pana ministra vnitra Mgr. Františka Bublana a zároveň
jsme ho požádaly o převzetí záštity
nad naší školou. Pan ministr naši práci
ocenil a oznámil nám, že přebírá záštitu nad Zvláštní školou v Rokytnici nad
Jizerou. V závěru našeho článku zveřejňujeme dopis pana Mgr. Františka
Bublana.
Pedagogický sbor
Zvláštní školy

Lyžování dětí
z mateřské školy
Lyžařský výcvik proběhl v týdnu od
17.1. do 21.1.2005 v lyžařském areálu Modrá Hvězda pod vedením dvou
instruktorů lyžařské školy TJ Spartak
a jednoho instruktora lyžařské školy
JPK. Do lyžování se letos zapojilo 28
dětí.
První den byly děti rozděleny do tří
skupin a seznámily se se svými instruktory. Po čtyřdenním pilném trénování byly pro děti připraveny závody,

které zvládly na výbornou. Každý závodník byl odměněn diplomem, medailí a sladkostí.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat lyžařskému areálu Modrá Hvězda,
který nám umožnil bezplatné využívání
obou vleků, lyžařské škole TJ Spartak
a JPK za milé a obětavé instruktory,
panu Kubíčkovi za každodenní občerstvení a sladké odměny, paní Pohořalé
za každodenní odvoz dětí na vlek.
Díky všem jsme s dětmi prožili příjemný a krásný týden na lyžích.
Učitelky a děti
Mateřská škola Horní 555

Poděkování
Lyžařské škole Spartak Rokytnice
nad Jizerou – Milan Jon za organizaci a vedení lyžařského výcvikového
kurzu. Tělovýchovné jednotě Spartak
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Rokytnice nad Jizerou a rodině Palmové za bezplatné využívání jejich
lyžařských vleků v době pořádání tohoto kurzu.
Mateřská škola Dolní 210
Rokytnice nad Jizerou

Tříkrálová koleda
Zdá se, že Vánoce 2004 a vánoční zvyky jsou již minulostí, ale já
musím přece jednu vánoční tradici a ještě k tomu rokytnickou tradici
připomenout. Je to totiž koledování Tří králů. Tento starý zvyk znovu
obnovili tři rokytničtí občané – Karel Vrána, Václav Šír a Ladislav Marek. Ne že by chtěli koledovat, aby si „přilepšili“ ve své peněžence,
ale oni chtěli přispět někomu nebo něčemu potřebnému. Oblékli se
do „královských mundúrů“ a 6. ledna, ve svém volném čase, pochodují od domu k domu, koledují a děkují za dary. Nejsou to dnes koláče, jak se zpívá v koledách, ale jsou to různě velké peněžité částky.
Za ně jako dík napíší na futra křídou K+M+B – znamení Tří králů.
V předešlých letech věnovali tyto peněžité dary buď domovu důchodců, nebo na zeleň v Rokytnici, nebo některé z rokytnických
škol.
Tento rok se rozhodli, že 5.000,- Kč, které vykoledovali, dají rokytnickým dětem. A tak bude tato částka použita na nákup odměn
a sladkostí na DEN DĚTÍ, kde se scházejí děti z celé Rokytnice.
My chceme za tyto děti poděkovat panu K. Vránovi, V. Šírovi
i L. Markovi. Děkujeme za jejich nápad i za jejich obětavost.
A na oplátku, jménem těchto pánů, zveme všechny rokytnické děti na
oslavu DNE DĚTÍ, která bude pravděpodobně v neděli 5. června 2005.
No vida, jak jsem se rychle přenesli ze zimy a Vánoc na začátek
léta ……. a takhle rychle ten čas ubíhá stále.
Kolektiv vedoucích
DDM Pod střechou

KRAKONOŠ a jeho hory
PROJEKT pro rok 2005
Domu dětí a mládeže Pod střechou v Rokytnici nad Jizerou
Zveme Vás k zapojení do projektu
– pořádáme ho pro obyvatele a přátele Krkonoš.
Všichni jsme tvůrčí, všichni mnoho umíme, vyjádřeme to !!
Zveme Vás, děti z mateřských škol, ze základních škol, maminky, tatínky,
babičky i dědečky. Zveme všechny věkové kategorie bez omezení.
Malujte, kreslete, tiskněte, stříhejte, lepte, modelujte, háčkujte, šijte, tkejte,
skládejte hudbu, píseň, báseň, pište povídku, tvořte na počítači, foťte,.......
....použijte jakékoli výtvarné techniky, literární či hudební formy, počítačového
zpracování, dramatické formy či fotograﬁe..........
Materiál ................................................
Formát či velikost .................................
Technika ...............................................
Námět...................................................
Podpis na přední straně ......................
Adresa nebo název školy ....................

jakýkoli
jakákoli
jakákoli
jakákoli
čitelný
na zadní straně

Svoje práce odevzdejte v kanceláři DDM Pod střechou v Rokytnici nad Jizerou (PSČ 512 44) nebo v ZŠ paní učitelce
Hájkové do 21. března 2005.
Všechny práce budou vystaveny v Galerii pod střechou v Domě dětí a mládeže.
Nejlepší dětské práce předáme na výstavu „Krakonoš očima dětí“ do Muzea ve Vysokém nad Jizerou.
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Zpráva o činnosti SDH Rokytnice nad Jizerou za rok 2004
14.1.2005 se konala výroční valná hromada SDH Rokytnice nad Jizerou. Valné hromady se zúčastnilo kromě
členů našeho sboru i několik významných hostů. Byli to
mjr. Vízner ředitel územního odboru HZS Libereckého kraje v Semilech, mjr.Doležal velitel IZS okresu Semily, bratr
Miksánek náměstek starostky Okresního sdružení hasičů
v Semilech, zástupci okrsku č. 9, zástupci okolních sborů, ředitel ZŠ v Rokytnici a zástupce Města. Pro představu
o činnosti našeho sboru Vám stejně jako v loňském roce
přinášíme zprávu o činnosti SDH v roce 2004.
Náš sbor měl k 1.1.2005 114 členů z toho 58 mužů, 38
žen a 18 dětí. V roce 2004 byly nově přijaty dvě členky
a odhlášeni byli dva členové a dvě děti. Dvě členky našeho
sboru v roce 2004 zemřely.
Výbor našeho sboru se schází pravidelně, vždy první úterý v měsíci. Rok 2004 byl posledním rokem v jeho pětiletém
volebním období. Výbor měl 19 členů z toho 4 ženy a 15
mužů. V rámci programu letošní výroční valné hromady byl
zvolen nový 17 členný výbor našeho sboru na volební období 2005 – 2010. Novým starostou SDH byl zvolen ing.
Petr Matyáš, náměstkem starosty Petr Smola a velitelem
Zdeněk Volf.
Represe
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Rokytnice
nad Jizerou má k dnešnímu dni 25 členů. Naše jednotka
je zařazena do kategorie JPO III a je dále předurčena pro
záchranné práce při dopravních nehodách a haváriích.
V roce 2004 zasahovala naše jednotka v 25 případech,
což je stejný počet jako v roce 2003. V roce 2003 jsme však
vyjížděli ke čtrnácti požárům a v roce loňském pouze k šesti. Je tedy zřejmé, že se zvýšil počet výjezdů k zásahům
technického charakteru jako jsou dopravní nehody, technické pomoci a odstraňování nebezpečných látek atd. a naproti tomu se výrazně snížil počet požárů v našem obvodu.
V roce 2004 vyjížděla naše jednotka k těmto událostem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

10.1.
10.1.
29.1.
6.2.
9.2.
15.2.
17.2.
10.3.
24.3.
8.4.
15.4.
9.6.
14.6.
24.6.
10.8.
10.8.
16.8.
23.8.
28.9.
30.10.
17.11.
22.11.
22.11.
15.12.
28.12.

technická pomoc
požár
dopravní nehoda
únik ropného produktu
technická pomoc
požár
technická pomoc
dopravní nehoda
větrná smršť
únik ropného produktu
požár
technická pomoc
povodeň, záplava
prověřovací cvičení
technická pomoc
požár
technická pomoc
únik ropného produktu
požár
planý poplach
dopravní nehoda
technická pomoc
technická pomoc
požár
technická pomoc

Při těchto výjezdech bylo celkem odpracováno 254 hodin.
Další činností jednotky, při které bylo odpracováno 13 hodin, bylo mytí komunikací, čištění kanalizace, doprava vody
a podobně.
V loňském roce bylo v rámci prověření připravenosti naší
jednotky vyhlášeno jedno prověřovací cvičení. Toto prověřovací cvičení složek IZS okresu Semily se konalo 24.6.2004
v objektu Domova důchodců v Dolní Rokytnici.
4.12.2004 se konalo taktické cvičení společně s Horskou
službou a HZS Semily. Při cvičení byla nacvičována spolupráce Horské služby, lezecké skupiny HZS Semily a naší
jednotky při záchraně osob z lanové dráhy při její poruše.
Při údržbě výstroje, výzbroje, přípravě vozidel na STK,
opravách a údržbě vozového parku bylo v loňském roce
odpracováno 322 hodin.
V loňském roce se nám díky Městu Rokytnice n. J. podařilo pro náš sbor získat požární stříkačku PPS 12. Jedná
se o přívěsný vozík, plně vybavený požárním materiálem
včetně čerpadla PS 12, který byl prostřednictvím MV ČR
bezplatně převeden od armády ČR Městu Rokytnice n. J.
V roce 2004 se nám opět podařilo zlepšit a zmodernizovat některé vybavení naší jednotky. Za toto zlepšení vděčíme opět především našemu významnému sponzorovi, který nám poskytl sponzorský dar na nákup vybavení ve výší
120 000,- Kč. Za tyto peníze byly pořízeny – dva přetlakové dýchací přístroje PLUTO s lahvemi, přilba Galett, jeden
zásahový oblek Zahas IV, radiostanice do Tatry, šest párů
zásahové obuvi a patnáct hasičských zimních čepic. Další
vybavení bylo možné zakoupit z rozpočtu Města.
Během roku jsme se scházeli na téměř pravidelných brigádách. Vzhledem k ﬁniši před oslavami 125. výročí našeho sboru, při kterém jsme chtěli představit naší zrenovovanou ruční stříkačku a Pragu V3S připravenou do muzea do
Chrastavy, bylo v loňském roce odpracováno 1 159 hodin.
Nakonec se vše stihlo a stříkačka i „vetřieska“ byly poprvé

otevírání bytu – dům s peč. službou Jablonec n. J.
požár automobilu v garáži - Harrachov
srážka tří automobilů – silnice I/14 u Pasek n. J.
vyteklý olej na silnici – Rokytnice sídliště
čerpání vody z výtahové šachty – čp. 668 HR, sídliště
požár rekreačního objektu - Vítkovice
vyteklý olej na silnici – Rokytnice sídliště
únik oleje z osobního automobilu – Horní náměstí
odstraňování stromů na I/14 – u Pasek nad Jizerou
vyteklý olej z návěsu – Rokytnice, uhelné sklady
planý výjezd k údajnému požáru čp.59 – Horní Rokytnice
vypláchnutý lapol při průtrži mračen – Horní Rokytnice
čerpání vody ze sklepa – čp. 184 Dolní Rokytnice
požár v domově důchodců a Dolní Rokytnici
odstranění vos – Horní náměstí
požár lesa - Harrachov
odstranění vos – Rokytnice Hranice
vyteklý olej na silnici od popelářů – Rokytnice náměstí
požár osobního automobilu Trabant – U Kroupů
kouř v chatě SRPŠ Velký Osek
srážka tří automobilů – silnice I/14 U Kroupů
odstraňování stromů na I/14 – Harrachov Mýto
odstraňování stromů na I/14 - Maříkov
požár řadového domu - Harrachov
otevírání bytu - Dolní Rokytnice čp.12
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slavnostně předvedeny na našem výročí. Se 125. výročím bylo kromě tohoto
spojeno i velké množství odpracovaných hodin při jeho přípravách. Byla to
především příprava a výroba pamětních
předmětů, stužek, odznaků, obnova
nátěru hasičského znaku na hasičské
zbrojnici a mnohé další.
Prevence
Dle novelizovaného zákona O požární ochraně spočívá preventivní činnost
sborů především v osvětové a propagační činnosti. V loňském roce jsme tuto
činnost naplnili především uspořádáním
oslav 125 let našeho sboru, při kterých
byly zorganizovány ukázky činnosti nejen hasičů, ale i Horské služby a Policie
ČR. Dále jsme se opět snažili o pravidelné uveřejňování článků o činnosti našeho sboru v Rokytnickém zpravodaji.
Z důvodu Nařízením kraje č. 6/2002,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých
se zúčastňuje větší počet osob, absolvovalo v červenci čtrnáct členů jednotky
školení požárních hlídek. Tito členové
tak mohou zabezpečovat pro organizátory akcí s větším počtem osob asistenční požární hlídky. Tuto službu jsme
zajišťovali například 13.8. a 14.8. při konání „Keltské noci“ ve Františkově, 21.8.
při organizování Keramického symposionu Domem dětí a mládeže, 13.11. při
konání „Hubertské zábavy“ mysliveckým sdružením Hořec a samozřejmě při
všech akcích konaných naším sborem.
V rámci prevence se náš sbor zapojil i
v loňském roce do projektu SDH Proﬁt,
u kterého bylo jedním z cílů zvýšit bezpečnost občanů v oblasti prevence.
Do preventivní činnosti patří bezesporu také práce s dětmi, která v našem
sboru i v minulém roce úspěšně probíhala.
Soutěže
Od začátku května nacvičovala dvě
družstva mužů a jedno družstvo žen
na okrskovou soutěž. Soutěž se konala v sobotu 19.6.2004 ve Vysokém nad
Jizerou. Soutěže se zúčastnilo 11 družstev mužů a 3 družstva žen. První z družstev mužů skončilo na třetím místě, a to
za dvěma Vilémovskými, druhé pak na
místě devátém.
I naše ženy opět zabodovaly a patří
jim druhé místo za ženami z Vysokého
nad Jizerou.
V jednotlivcích se nejlépe z našich
umístili v mužích Smola Petr na devátém
místě a v ženách Palmová Eva na pátém
místě.
Kromě okrskové soutěže jsme se dále
zúčastnili 29.5. mezinárodní soutěže
s historickými stříkačkami v Pasekách
nad Jizerou, kde jsme v mužích skončili
na krásném druhém místě, 15.5.2004
oslav u příležitosti svěcení nového pra-

poru v Jablonci nad Jizerou, 12.6.2004
oslav 120 let SDH Jilemnice, 5.7.2004
hasičské slavnosti u příležitosti výročí
upálení Jana Husa ve Františkově, 21.8.
oslav 120. výročí založení SDH v Poniklé
a 18.9. dálkové dopravy vody pomocí
stříkaček PS 8 v Horních Štěpanicích.
Děti a mládež
Zprávu o činnosti kroužku mladých
hasičů za rok 2004 Vám přineseme
v příštím čísle RZ.
Společenská a kulturní činnost
Kulturní činnost našeho sboru je bohatá. Během celého roku se snažíme
svými akcemi zpříjemnit život našim
spoluobčanům. Při pořádání kulturních
akcí bylo v roce 2004 celkově odpracováno 2 174 hodin.
Každý rok začínáme pro náš sbor
nejdůležitější společenskou akcí – valnou hromadou sboru. V únoru jsme
pořádali dvě již tradiční akce, a to 13.
února „Pašeráckou zábavu“ a 28. února „Hasičský bál“. Druhý březnový pátek se uskutečnil „Pyžamový bál“, který
je mezi lidmi stále více oblíbený. Všechny tři akce se vydařily, i když účast na
hasičském bále je rok od roku menší.
Posledního dubna náš sbor organizoval v Horní Rokytnici na parkovišti
„Pálení čarodějnic“, kde jsme zajišťovali občerstvení, stavbu a pálení vatry.
Při této akci se nám v letošním roce
na rozdíl od předešlého roku vydařilo
i počasí. 30. května náš sbor zajišťoval
občerstvení na Dětském dnu. 8. května
jsme společně oslavili svátek sv. Floriána a Svátek matek. 4. září se konala
největší a nejnáročnější akce loňského
roku a sice oslava 125. výročí založení
našeho sboru, o jejím průběhu jsme informovali v minulých vydáních RZ. Tato
akce se i díky krásnému počasí velmi
vydařila. 10.10.2004 jsme v divadle ve
Vysokém nad Jizerou navštívili představení festivalu „Krakonošův podzim“
s názvem Oskar. 13. listopadu se pro
členy jako odměna za práci při oslavách
výročí našeho sboru pořádal zájezd do
středověké krčmy, pivovaru a zámku
v Dětenicích. V neděli 12. prosince proběhly na náměstí v Rokytnici vánoční
trhy, kde jsme zajišťovali občerstvení.
Vzhledem k mrazivému počasí byl náš
vytopený hangár nejvyhledávanějším
místem.
– 12 –

Do kulturní činnosti sboru jistě patří
i účast našich mladých hasičů v literární
a výtvarné soutěži „Požární ochrana očima dětí“. Naše děti namalovaly krásné
obrázky a dvě z nich se umístily v rámci
našeho okresu velice dobře. Byli to Salač Petr, který skončil ve své kategorii
na druhém místě, a Srp David, který
skončil taktéž ve své věkové kategorii
na druhém místě. Oba dva obdrželi od
OSH ČMS věcné ceny a diplom, které jim byly ve škole oﬁciálně předány.
Náš sbor díky nim získal čestné uznání
Okresního sdružení hasičů za příspěvek
v této literární a výtvarné soutěži.
Závěrem mi dovolte, abych ve zkratce
připomněl to nejdůležitější, co nás čeká
v roce letošním. Budou to opět tradiční
každoročně pořádané kulturní a společenské akce a kromě toho nás v roce
2005 čeká po několika letech pořádání
okrskové soutěže v požárním sportu.
Úplným závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat všem sponzorům našeho sboru;
• významnému sponzorovi, díky kterému se můžeme vybavovat moderní
technikou, výzbrojí a výstrojí,
• ﬁrmě ROTES, se kterou máme již
mnoho let vynikající spolupráci při
opravách techniky a mnoha dalších
činnostech,
• ﬁrmě SURA, která nám bezplatně tiskne plakáty na kulturní akce a další potřebné materiály,
• manželům Rákosníkovým, kteří každoročně přispívají na vybavení našeho sboru,
• polesí Rokytnice za poskytnutí dřeva
na stavbu vatry při čarodějnicích,
• Petru Háskovi, který nám zajišťuje dovoz dříví a stavbu vatry na čarodějnice,
• všem, kteří přispívají do tomboly na
hasičský bál,
• všem, kteří přispěli na činnost sboru
při roznosu pozvánek na bál
• a mnohým dalším, kteří náš sbor v loňském roce jakoukoliv formou podpořili.
Na úplný závěr mi dovolte, abych Vám
popřál hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti, jak v osobním životě, tak v zaměstnání.
ing. Petr Matyáš
starosta SDH

Soutěž
o nejhezčí pohlednici
Při soutěži o nejlepší turistickou pohlednici, která je letos poprvé vyhlášena pod záštitou vládní agentury cestovního ruchu CzechTourism, bude
spolupracovat skupina pro marketing
Krkonoš, která při svazku krkonošských obcí působí. Po regionálním
kole, ve kterém budou vyhodnoceny
nejlepší pohlednice, proběhne celostátní kolo v Praze. Uzávěrka dodání
pohlednic byla do konce ledna 2005.

Běžecká magistrála
– evropský unikát
Téměř 550 kilometrů pravidelně
upravovaných běžeckých stop v rámci
projektu „Krkonoše – lyžařský běžecký ráj“ je evropský unikát. Právem jsou
organizátoři na vzájemnou spolupráci
více než dvou desítek krkonošských
subjektů hrdí, i když nelze popřít, že
místa, kde vzájemná komunikace ještě
drobně vázne, se naleznou. Podle manažera projektu Pavla Klapuše Svazek
obcí Krkonoše spolupracuje s Terénní
službou Správy Krnap: „Úprava tras
je průběžně sledována a jejich kvalita z valné části nyní závisí na počasí
a sněhových podmínkách. Stížnosti
jsou na neohleduplné chodce, kteří
běžecké stopy dost často rozšlapou.
Jednáno bylo se všemi upravovateli tratí, je jasné, že poškození přírody
se nevyhnou ani letos, ale škody by
měly být minimalizovány.“ V horských
střediscích bylo pro snazší orientaci
instalováno třicet velkoplošných panoramatických map a v informačních
centrech je zdarma k dispozici dostatečné množství papírových kapesních
mapek.

Skibus pro běžkaře
V souvislosti s „Krkonošským lyžařským běžeckým rájem“, byla v pracovní marketingové skupině Svazku
obcí Krkonoše poprvé diskutována
otázka autobusového spojení, speciálně určeného běžkařům, kteří se
vydají v bílých stopách například z východu na západ Krkonoš. V zimě pak
nemají žádnou příležitost se veřejnou
hromadnou dopravou vrátit zpět do
míst svého ubytování. Právě jim by byl
v příští zimní sezóně určen speciální
skibus, který by byl během zimní sezóny zajištěn například dvakrát v týdnu.

Veletrhy
Krkonoše budou od 13. do 16. ledna
vystavovat na největším tuzemském
veletrhu cestovního ruchu v Brně.
Součástí expozice bude i ochutnávka
piva z harrachovského minipivovaru
při tamní historické sklárně. Ve dnech
17. – 20. 2. 2005 se Krkonoše již tradičně zviditelní na veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze. Ve
spolupráci s agenturou CzechTourism
a turistickým regionem Český ráj je
připravena veletržní expozice a tiskové propagační materiály pro veletrh
cestovního ruchu v Mnichově, který
se koná ve dnech 19. – 23. 2. 2005.
I zde se budou moci zájemci seznámit
s bohatou zimní a letní nabídkou krkonošských sportovních, turistických,
relaxačních, ubytovacích a gastronomických možností.

Kultury jako šafránu
Na území Krkonoš, zvláště v zimní
sezóně, je dostatečně pestrá nabídka
sportovních aktivit. Vzhledem k nižšímu zájmu turistů o letní a mimosezónní pobyty je důležité toto spektrum
rozšířit i na společenské a kulturní
prožitky, kterých by návštěvníci lokality jistě využívali.

Infocentra
pod drobnohledem
Svazek krkonošských měst a obcí
uskutečnil z pověření vládní agentury
pro cestovní ruch CzechTourism metodickou kontrolu krkonošských infocenter. Podle výsledků lze usuzovat,
že nebyly shledány žádné závažné
nedostatky. Práce jednotlivých infocenter, které jsou v jednotné certiﬁkaci
rozděleny do několika kategorií, byla
vyhodnocena na dobré úrovni. Podle
slov Kláry Kroupové ze Svazku Krkonoše, jsou za přepážkami vesměs milí,
vzdělaní a ochotní lidé. Podle sdělení
manažerky CzechTourism Veroniky
Váňové je v ČR registrováno téměř na
dvě stě certiﬁkovaných infocenter, která jsou jednotně propagována státní
agenturou CzechTourism v zahraničí.
Kupodivu Špindlerův Mlýn certiﬁkaci
CzechTourismu nemá.

Turistické produkty
Svazek měst a obcí má na svém
kontě další dokončené a zajímavé
projekty – „Zimní přechod Krkonoš
na běžkách“ a „Od chalupy k chalupě
– letní pěší přechod hor“. Oba „turis– 13 –

tické produkty“, které podle metodiky CzechTourismu svým způsobem
„prodávají“ region a které jsou hlavní
náplní nově vydaného katalogu „Kudy
z nudy“, získaly ﬁnanční podporu Královéhradeckého kraje. Otázkou zůstává, jak s produkty naložit v praxi. „Uvedení do života“ je svým způsobem
závislé na legislativních možnostech
jejich dalšího prodeje. V přípravě je
novela zákona o podnikání v cestovním ruchu, kterou s konkrétními příspěvky připomínkovali i zástupci krkonošského svazku obcí. Navrhují mimo
jiné, aby turistické produkty mohla
prodávat certiﬁkovaná infocentra.

Cykloturistika
Dvě stě kilometrů cyklotras ve dvanácti trasách v Podkrkonoší je připraveno v rámci projektu svazku obcí
„Krkonoše ze sedla kola“. Jednotlivé
trasy protínají zatím neznámá, přesto velmi krásná a zajímavá, místa krkonošského regionu a přivedou i do
Podkrkonoší více zájemců o turistiku
a cykloturistiku. Značení tras na území
Krkonošského národního parku bude
doplněno žlutými plechovými směrovkami s jasnou vypovídací schopností,
na některých zvláště vhodných místech budou umístěny stávající gravírované dřevěné tabulky. Nově je vyprojektována páteřní cyklotrasa č. 22
z Horní Branné do Svobody n. Ú., na
některých úsecích bude řešena jako
speciální cyklostezka. Svazek měst
a obcí v současné době hledá možnosti ﬁnancování vyznačení cyklotras
a jejich vybavení mobiliářem.

„Dlouhé sjezdy“
Svazek měst a obcí si do své knihovničky zařadí další nový propagační materiál - soubor zvláštních tras
pro cykloturisty s využitím cyklobusů
a lanovek – „Dlouhé sjezdy“. Zájemci
o cykloturistiku v Krkonoších a Podkrkonoší jej mohli získat již v lednu na
veletrhu cestovního ruchu „Regiontour“ a „GO“ v Brně.

Propagační kampaň
K posílení rozvoje cestovního ruchu v Krkonoších, hlavně v létě, resp.
mimo zimní sezónu, by měla zásadním způsobem přispět připravovaná propagační kampaň, koncipovaná formou projektu. Ve spolupráci
s agenturou CzechTourism je tato
otázka řešena i v širším, řekněme
nadregionálním, měřítku. Krkonoše

– svazek měst a obcí sestavil akční
skupinu, která se samostatně pokusí
o prosazení její užší podoby v rámci
vypsaných grantových programů Královéhradeckého a Libereckého kraje,
respektive fondů EU. Doposud byly
utříděny základní představy a písemně vypracována konkrétní představa.
Podle zpracovatelů je možné připravit
kampaň od dvou do osmi milionů korun, s podmínkou využití nejméně tří
propagačních prostředků (např. public relations, rádia, tisk, propagační tiskoviny, TV, aj.). Zásadním problémem
zatím stále zůstává předﬁnancování
kampaně, což je jednou z podmínek
grantu.

„Nad horami slunce
nezapadá“
Logo k užití zdarma
Turistický region Krkonoše má své
logo: modrý reliéf hor se siluetou
Sněžky a oranžovým sluncem v pozadí. Součástí je výrazný nápis Krkonoše, v polštině Karkonosze.

Krkonoše – svazek měst a obcí,
který byl iniciátorem jeho vzniku, jej
bude používat na propagačních materiálech. Cílem je posílení jednotného
graﬁckého pojetí prezentace Krkonoš
u domácích i zahraničních turistů.
Logo je k dispozici bezplatně a volně všem, z veřejné i komerční oblasti,
odborníkům i laikům, kteří přispívají
k rozvoji cestovného ruchu v Krkonoších.
Získáte jej na webové adrese www.
krkonose-smo.cz. Používejte jej prosím v souladu s přiloženými graﬁckými vzory a graﬁckým manuálem. Je
chráněno autorskými právy a nakládání s ním je v kompetenci Svazku
Krkonoše.
Kontakt: Mgr. Michal Vávra,
e-mail: vavra@muvrchlabi.cz.

Regiontour“ a „GO“
Návštěvníci letošních veletrhů cestovního ruchu GO a Regiontour v Brně
nemohli expozici Krkonoš minout,
snad ani kdyby chtěli. Zdaleka viditelná monumentální fotograﬁe nejvyšší
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hory Čech charakterizovala stánek
instalovaný přímo v „centru dění“ Regiontouru. Byl naproti divadelní úpravě části hlavního pavilonu, na jehož
pódiu se střídali významné osobnosti,
mnozí účinkující a vítězové různých
soutěží. Díky přispění Královéhradeckého a Libereckého kraje, jejichž
představitelé při neformálních schůzkách diskutovali se zástupci Svazku
Krkonoše, byly letos poprvé zcela samostatně prezentovány turistické regiony Krkonoše a Český ráj. Součástí
krkonošské expozice také byla, kromě
široké nabídky tištěných propagačních materiálů a kiosku s přístupem na
webové stránky www.krkonose-smo.
cz, sympatická degustace piva z harrachovského minipivovaru při tamní
historické sklárně a tradiční, více než
metrová, postava Krakonoše. Samostatná prezentace sportovní a turistické nabídky Krkonoš, včetně nových
cykloturistických „Dlouhých sjezdů“,
se uskutečnila v expozici CzechTourism při mezinárodní výstavě „GO“.

Zpráva o bezpečnostní situaci v územní části Městského úřadu v Rokytnici nad Jizerou
V průběhu roku 2004 bylo v územní části obce Rokytnice nad Jizerou
vyhledáno nebo oznámeno občany
celkem 62 trestných činů, z nichž 35
trestných činů bylo objasněno. Jedná
se převážně o majetkové trestné činy,
kdy došlo k 9 případům vloupání do
rekreačních chalup a poštovního novinového stánku, k 8 případům odcizení a pokusům odcizení motorových
vozidel, ke 3 případům vloupání do
vozidel, k 9 případům odcizení lyžařské výstroje a vloupání do SKI boxů
na vozidlech, ke 3 kapesním krádežím, po jednom případu ublížení na
zdraví a úmrtí na sjezdovce, k 5 případům krádeže barevných kovů, k 1 případu útoku na veřejného činitele,
k 1 případu loupežného přepadení,
ke 3 případům neplacení výživného
a ke 2 případům výtržnictví. Pokud se
týče objasňování trestných činů, tak
nejmenšího úspěchu bylo dosaženo
u krádeží lyžařské výstroje, poškozování cizích věcí a vloupání do vozidel.
K těmto případům dochází v zimní
rekreační sezóně, kdy pachatelé najíždějí vozidly z jiných krajů a jejich
zjištění je složité.

problémy při vyřizování našich žádostí. Na velmi dobré úrovni je spolupráce
s paní matrikářkou a pracovnicemi na
Odboru sociální péče. Také spolupráce se strážníkem Městské policie je
na dobré úrovni, kdy navštěvuje OOP
a společně řešíme dopravní situaci
v obci.
Děkujeme všem, kteří svojí prací
přispěli k úspěchům našeho OOP při
objasňování tr. činnosti a doufáme, že
tato spolupráce bude i nadále na dobré úrovni.
Mjr. Haas Josef
vedoucí oddělení
Policie ČR
Rokytnice nad Jizerou

Dále bylo v roce 2004 zjištěno nebo
oznámeno 85 přestupků. Jedná se
převážně o přestupky proti majetku
v 29 případech, proti veřejnému pořádku ve 12 případech a poškozování
cizí věci ve 14 případech. Dále bylo řešeno 7 dopravních nehod a 12 řidičů
pro jízdu s vozidlem po požití alkoholických nápojů.
Našimi policisty je kladně hodnoceno, že veřejné osvětlení svítí celou
noc, což přispívá k potlačení páchání
trestné činnosti a v uplynulém roce
nejvíce majetkových trestných činů
a přestupků bylo spácháno na odlehlých místech a na samotách. Dopravní situace v obci je dobře vyřešena
rozmístěním dopravního značení, kdy
již nedochází v zimním období k parkování vozidel na komunikacích a jejich následné neprůjezdnosti, pouze
parkování vozidel v prostoru nad vlekem Zemex souběžně s fotbalovým
hřištěm, parkovací plocha za hotelem
Modrá hvězda je zastavěna, a tak lyžaři parkují na uvedeném místě. Řešení
situace je možné rozšířením parkovací
plochy a umístění dopravní značky zákaz zastavení v obou směrech.
Kladně hodnotím spolupráci se zaměstnanci MěÚ, kdy nejsou žádné
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Kulturní dům Rokytnice nad Jizerou

Kulturní středisko – IKS Jilemnice

• 27.2.2005 v 17.00 hod. (neděle)
Divadelní spolek Jilemnice
ZOLTÁN EGRESSY: PORTUGÁLIE
Tragikomedii o tom, zda jít v životě za svým snem,
nebo zůstat v pohodlné jistotě, je nastudována dle hry
Z. Egressyho, který čerpal námět ze života: „Chodil jsem
samozřejmě studovat do terénu. Stalo se mi, že jsem seděl v hospodě a slyšel takové věci, že jsem si jednoduše
musel vytáhnout papír a tužku“. Z. Egressy situuje svou
„hospodskou“ tragikomedii do smyšlené vesnice Igrács,
podařilo se mu však vytvořit realistický obraz postkomunistické kocoviny vztažitelný na každodennost jakékoli
reálné komunity. V této podobnosti čistě nenáhodné spočívá obliba hry, která záhy překročila maďarské hranice
a šíří se středoevropským prostorem. Děj se odehrává
v typické venkovské hospodě. Hrdiny hry jsou postavičky
jako vypadlé z Hrabalových povídek či Menzlových ﬁlmů.
Konec konců autor sám se spřízněním duší s našimi „pábiteli“ rozhodně netají. V oparu hospodských tlachů je
ukryto téma, které se – nezávisle na prostoru, čase i době
– týká každého z nás.
• 12. a 13. 3. 2005
Divadelní spolek Jirásek Rokytnice nad Jizerou
RADOSLAV LOŠTÁK: PONĚKUD ZTRACENÁ
PRINCEZNA
Předprodej vstupenek v Drogérii na Dolním náměstí
(v býv. Eproně)
• 18.3.2005 – Soutěž ve zpěvu žáků základní školy

• 21.2.2005 – Filozoﬁe života od 19.00 hod.
Přednáší Viktor Gajdoš – škola Atia. Uskuteční se v audiovizuálním sále. Duchovní a psychické posílení jedince,
základní elementy tvoření, minulé a budoucí životy, karma. Vstupné 50,- Kč
• 26.2.2005 – Ples taneční skupiny PAUL DANCE
• 27.2.2005 – Dětský maškarní rej s rádiem OK od 14.30
hod. Vstupné 35,- Kč.
• 1.4.2005 Hradišťan – Koncert vynikajícího hudebního tělesa s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou.

• 18.2.2005 – Sjezd pašeráků a rej masek
Horská služba a Hasičský sbor v Rokytnici nad Jizerou si
Vás dovolují pozvat na tuto každoroční akce. Veřejná exhibice se uskuteční v pátek 18.2.2005 v lyžařském areálu
Studenov. V 19.00 hod. v závodní jídelně Rotextile bude
MAŠKARNÍ REJ s hudbou, tancem a občerstvením.
K tanci hraje KRAKONOŠ. Vstup v maskách 30,- Kč, bez
masek 100,- Kč. Tato exhibice se koná za podpory Města,
TJ Spartak, Pensinu Lenoch a Chaty Roxana.

Závodní jídelna Rotextile
• 26.2.2005 – HASIČSKÝ PLES od 20.00 hod.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina SONET z Košťálova. Bohaté občerstvení a tombola. Vstupné 50,- Kč.
Dobrý Kozel – nejlepší hasič. Tento ples přijde navštívit
Velkopopovický Kozel a přiveze s sebou hry a soutěže
o spoustu dárků a cen přímo od Kozla.
• 11.3.2005 – PYŽAMOVÝ BÁL od 20.00 hod.
K tanci a zpěvu bude vyhrávat KRAKONOŠ. Bohaté
občerstvení zajištěno. Slosovatelné vstupenky o věcné
ceny. Vstup pouze v pyžamu nebo nočním úboru.

Přehled akcí ve FRANTIŠKOVĚ
• 5.3.2005 – Lyžování po staru
Sraz ve 13.00 hodin na Háskově na vleku
• 30.4.2005 – Pálení čarodějnic
Od 18.00 hodin „U kravína“
• 2. – 8. 7. 2005 – Oslavy vzniku osady a Dřevosochařské sympozium – po celé části obce
V rámci těchto oslav 5.7.2005 od 13.00 hod. – upálení
Mistra Jana Husa „u školy“ organizátorem těchto akcí

Březen – měsíc divadla:
8.3.2005
Bedna u Slavkova – VDS Vrchlabí
12.3.2005 Smíšené pocity – účinkují: Petr Kostka, Jana
Hlaváčová, Jaroslav Satoranský, Ladislav
Hampl. Režie: Luděk Munzar
14.3.2005 Dvojí hra – DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou
18.3.2005 Gazdina Roba – DS Hvozdná
20.3.2005 Jak Kašpárek zachránil Honzu krále – DS Jiří
Poděbrady
23.3.2005 Portugalie – Divadlo v Roztocké Jilemnice
26.3.2005 S Tvojí dcerou ne – DS Úpice
31.3.2005 Hexenšús – účinkují: K. Roden / M. Roden,
K. Hrachovcová, J. Šťastný, H. Čížková, T. Juřička, J. Krausová. Režie: Jaroslav Hanuš
Bližší informace lze získat buď na tel. 481 544 070 (IKS)
nebo v Informačním středisku Jilemnice 481 541 008.

Petarda na Rokytnické scéně
15. ledna se na Rokytnické scéně objevila hra Petarda,
kterou uvedli členové divadelního spolku J.K.Tyla z Josefova Dolu. Po 6-ti měsících příprav se v dubnu 2004 na
prknech objevila hra plná trpkých, ale zároveň vtipných dialogů, které vycházejí z anglické prostředí.
Herci, kteří ztvárnili hlavní role, jsou „v civilu“ učitelé
a studenti. Na první pohled bylo patrné, s jakou chutí a s jakým zápalem se do svých rolí pustili. V rokytnickém divadle
jsme sledovali 8. reprízu inscenace, a tak vám přinášíme
alespoň stručný děj, který byl k shlédnutí v příjemně vytopeném sálu.
Světla pomalu zhasla. Nastalo ticho a sálem se nesl jen
šepot dvou starších dam. Opona se pomalu roztáhla. Na
scéně se objevila Andělika Douffetová (Jana Řeřichová),
co by průvodkyně po starém nudou se zmítajícím zámku.
Davy turistů poslouchaly její strohý výklad. Nudili se a ona
s nimi. Postupem času si začala lehce, jen tak zdrobounka
ohřívat chladnou historii. Své dílo dovedla k dokonalosti.
Její příběhy plné vzrušení a napětí měly úspěch u většiny
turistů, ale některým z nich se přikořeněná historie nelíbila.
Tak si stěžovali na památkovém úřadě, který vedla slečna
Lotte Schenová (Hana Dohnalová). Ta se připojila k jedné
výpravě vedené slečnou Douffetovou. A opravdu historie
v jejím podání nabývala zcela jiných rozměrů. Na další den
byla pozvána na kobereček. Z vášnivého rozhovoru, kdy
jsou sápány šaty a podají vášnivá obvinění, vychází jako
„vítěz“ slečna Lotte, která propouští slečnu Anděliku z práce, avšak svědomí ji nedá...
Po několika dnech jde k ní domů a nabízí jí práci na turistické lodi jako průvodkyni. Obě slečny se posléze spřátelí.
Andělika Douffetová vypráví o tom, jak vyrůstala v kočovné
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Městské KINO
Jablonec nad Jizerou
ÚNOR / BŘEZEN 2005

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

BRIDGET JONESOVÁ:
S ROZUMEM V KONCÍCH

Romantická komedie USA/Fr./VB/Irsko (108 min.).
Dokonalý přítel. Dokonalý život. Tak co by se mohlo
podělat? V hlavní roli Renée Zellwegerová. Přístupný
(12), vstupné 55,- Kč.

středa 23.2. v 19.45 h.

DANNYHO PARŤÁCI 2

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

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

DENÍK PRINCEZNY 2:
KRÁLOVSKÉ POVINNOSTI

Americká komedie (114 min.). Pokračování úspěšného ﬁlmu Deník princezny s Anne Hathawayovou
v hlavní roli. Přístupný (12), vstupné 55,- Kč.

středa 2.3. v 19.45 h.

herecké společnosti, kterou vedla její maminka. Byla složena výhradně z žen
a hrály výlučně Shakespeara. Miluje tragické konce slavných osobností a obdivuje ty, kteří dokázali odejít s noblesou. Lotte Schenová zas hovoří o svém
otci, který vlastnil slavné nakladatelství, později onemocněl a ona se stala jeho
ošetřovatelkou. V jejím srdci plála velká vášeň pro architekturu, kterou studovala,
ale nedokončila. Obě spojuje láska a úcta k minulosti a odpor k modernímu stavebnímu umění. Po několik měsíců jejich přátelství vzkvétá až do osudné nehody.
Společně každý pátek sehrají velké drama minulosti. Při popravě Karla I. však dochází k nehodě. Karel I. – totiž slečna Schenová – Dohnalová se bojí koček, tedy
hlavně slečna Schenová. Shodou okolností slečna Andělika jednu má. V nejdramatičtějším okamžiku kočka vběhne na scénu a Karel I. – slečna Schenová úlekem zvedne hlavu a praští se do napřažené popravčí sekery. Začne řvát, do nastalého zmatku vbíhá četník a zatýká slečnu Douffetovou. Avšak celá nehoda se
vysvětlí a obě přítelkyně se usmiřují a společně plánují vyhodit do vzduchu jeden
z paskvilů londýnské architektury petardou, výbušninou z alžbětinské doby.
Vážení přátelé, když jsem po skončení představení mluvil s herci a panem režisérem Pšeničkou, shodli jsme na tom, že rokytnická scéna nabízí skvělé možnosti pro herce a báječnou atmosféru pro diváky. Proto bych vás rád pozval do
našeho „rodinného“ divadla na další představení, které chystají jiné a jistě stejně
kvalitní umělecké soubory jako byl tento. Náš kulturní dům má veliký potenciál,
a to nejen jako prostor pro divadelní představení, ale i jako prostor, kde se může
odehrávat bohatý kulturní život našeho městečka. Tak proč toho nevyužít ?!
– JB –

MOJE MATKA JE NA HOLKY

Španělská komedie (96 min.) na věčně přetřásané
téma sexuální identity. Její děj se z části odehrává
v Praze a jednu z hlavních rolí vytvořila česká herečka
Eliška Sirová. Přístupný (12), vstupné 55,- Kč.

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

OKRSEK 49

Americký akční thriller (116 min.). Oheň je jejich osud.
V hlavních rolích Joaquin Phoenix a John Travolta. Přístupný (12), vstupné 60,- Kč.

středa 9.3. v 19.45 h.

CELLULAR

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

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

LOVCI POKLADŮ

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

středa 16.3. v 19.45 h.

PROTIVNÝ SPROSTÝ HOLKY

Americká studentská komedie (98 min.) o tom, co dokážou holky, když se perou o kluka… Přístupný (12),
vstupné 55,- Kč.

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

KDYŽ SE SETMÍ

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

středa 23.3. v 19.45 h.

NA DOTEK

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

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

MILENCI A VRAZI

České drama podle románu Vladimíra Párala (108
min.). Vraždí, protože milují. Milují, až by vraždili. Hit
roku s vynikajícím hereckým obsazením. Přístupný,
vstupné 65,- Kč.

středa 30.3. v 19.45 h.

WIMBLEDON

Širokoúhlá komedie (VB, 99 min.) - potvrzuje odvěké
rčení, že láska je mocná čarodějka. Přístupný (12),
vstupné 55,- Kč.

Poudačka

Cink, cink....

Taky mně poraďte, v čí hlauje se
moh zrodiť ten velenápad strašiť haranty Mikulášem? Kdyby čerti naháněli hrůzu jen rozjívencům, kamenářum
a mezkum neposlušnem.., ale aby
měla pollikačky pelný strachu všechna
chasa, to mně připadá kápku kách.
A vemte si tú trojici! Dyť je to proti
všemu křesťanskýmu učeni. Sjetskej
Mikuláš, pekelnej čert a anděl bóží
táhnou za jeden provaz. Tolle snad
mohlo napannouť jen ňákýho trulanta.
Nebo vožralu. Vono taky na Mikuláše
vyteče pěknejch pár škopku kořalky
a cokrát se tý tři maškaranti vožerou
až k nepodobě.
Vlastik Třidomskej chodil za čerta. Napajcoval se černym viksem, na
makovici natáh krauský rohy, deržku
volepil koudelej, drap černej sverchniček a bububu, cink, cink.... Vodčábroval do noci. Ke domu se vrátil s Mikulášem tepru až na jejich barák vyšla
řada. Na náspi rachotil krauskym zvonem tak nemrauně, zrouna jak by měl
přijiť Bóží soud. Přišla nim vodeuřiť
nejstarší a nejhonnější Marjánka. Vlastik už měl honnou kápku pod čepicej.
Zastrašil tak, až se na bříze zvelli ptáci
a s hrůzou hemovali na jih.
„Je!“ zahykla se Marjánka, dala nohy
křížem a začla velhnouť v rozkroku.
Z chasy vostaly jen voči pelný strachu z toho, co se bude eště konať. Enu,
zdalipak taková komédie stála za pár
kyselejch šíšat a táﬂičku čekulády, vo
kerou se museli všichni poděliť? Perdy
dudy! Ulevilo se nim tepru, dyž slyšeli,
jak mikulášský cink, cink... táhne kerkonoškou nocej ke druhýmu baračištěti.
– 17 –

Dyž už tý tři byli tak přeparánně načatý a vosud nim postavil do cesty
hospodu, co by se nestavili? Jen na
skok! Uperdelili se za stolem a vyzunkli dva štvertniky. Pak se zvelli. Maj
toho nnes eště moc.
Starej Vendelínek vyšel před hospodu na zápraží. Protřel voči, snad nemá
velčí mhu. Na hromadě vyházenýho
sněhu se něco blejská a vypadá to
zrouna jak nahatá perdýlka. Dokouk
a málem přechramst fajfku. Sodoma,
Gomora! Na anděloj se tam tumluje
čert!!! Nebesa se musej vobraceť na
ruby! Polle přešlapuje ten fousatej
s berlou, celej nedočkavej až na něj
výde řada.
Třidomská se ráno prořidila na posteli. Vlastik nikde. Neni to poperve
ani naposled. Vytáhla haverlanty ze
štruzáku a vyrychtovala je do školy.
„Tak s pánem Bohem a netropte žánný
alotrije!“ Sotva uďály pár kroku začly
řváť jako by je na nože bral. „Mámo,
mámo, chcíplej čert! Na zahrádce nám
leží chcíplej čert!“ A už se jí deržej za
sukně a ze sennice ani krok.
Poslala je zadem, aby nezmeškaly. Došla pro Vlastika: „Ty vožralo!
Zas máme na chvíli z vostudy kabát.“
Cink, cink, cink, cink, za zvuku krauskýho zvonu ho dotáhla do sennice
a nechala ležeť na pollaze u kamen ať
se z toho vykřátá.
Ňák bylo, ňák bude. Vono musí.
Eště, že starej Vendelínek uměl deržeť jazyk za zubama a jaktěživo se nedoslechla vo tý Sodómyji.
Miroslav Jon

Nové knihy v městské knihovně
Nové knihy na měsíc leden
Romány pro ženy:
Swann – Azurové slunce
Drake – Dáma v nesnázích
Fuchsová – Když mě divadlo svléklo
do naha
Váňová – Sestra a sestřička
Denker – Adopce
Assouline – Dvojí život
Další romány:
Frýbort – Bodyguard
Beigbeder – Windows on the World
Histon – Ztracený obzor
Woolf – Orgando
Napětí:
Deaver – Tanečník
McBain – Uloupená hvězda
Cole – Psanci
Stachy – Sám na stopě
Clark – Krása přináší smrt
Vzpomínky, deníky, cestopisy,
životopisy:
Formánek – Prsatý muž a zloděj
příběhů
Šmíd – Proč bychom se netěšili aneb
Jak se držet nad vodou
Auská – Bella Italia. Vzpomínky na
Itálii
Behrman – Electroboy. Vzpomínky na
mánii
Drlík – Český lékař v srdci Afriky
Pávek – Mám vizi
Mihla – Hana Vítová. Cesta ke šmíře

Vzpoura
Podle záznamů v kronice rokytničtí
obyvatelé se vzepřeli vrchnosti. Pod
záminkou, že jsou svobodnými horníky, žádali o ochranu vrchního mincmistra. Deputace odbojných Rokytničanů
byla vyslána před královský hornický
úřad v Kutné Hoře. Zástupce zdejší
vrchnosti poukazoval na to, že nejsou
svobodnými horníky, ale právoplatnými poddanými jilemnického panství.
Vrchní mincmistr však dal rokytnickou
deputaci vsadit do želez, protože prý
rebelovali. Hlavní vedoucí a mluvčí
odporu z Rokytnice byli zatčeni a uvrženi do vězení v Jilemnici. Jistý Nathau Müller však vylomil vězení, utekl
a nalezl úkryt u Kryštofa Tchtritze ve
vesnici Schvarzbächel v Horní Lužici.
Zástupce jilemnické vrchnosti se pak
odebral v doprovodu dvou vyslanců
k Tchtritzovi. Müller mezitím přestoupil
na lutherskou víru a Tchtritz jej nevydal. Samotný příkaz kurﬁřta Saského

Naučná literatura pro dospělé
i pro mládež:
Neznalost zákona neomlouvá 2
Matějček – Po dobrém nebo po
zlém?
Toulky minulostí světa
Malujeme na sklo
Velký průvodce rybáře
Chov domácích miláčků
Svět v němž žijeme – Planeta Země
Kriminální případy pro detektivy a
začátečníky
Jak přežít doma, ve škole a mezi
kamarády
Dětské knihy:
Friedrich – Čtyři a půl kamaráda
a ukradený Diamant
Barbánek je můj kamarád
Proslulé příběhy Čtyřlístku

Nové knihy na měsíc únor
Romány pro ženy a další próza:
Shreve – Vše, co si kdy přál
Steel – Strážný anděl
Monyová – Hra svalů
Drake – Ve stínu noci
Hemmerechts – Čtvrtek odpoledne.
Půl páté
Shields – Ledaže
Krviny – Pitná kůra
Hrdličková – Moudrost staré Číny
Šmíd – Za písní severu
Mayle – Hotel Pastis

k vydání Müllera, který dodatečně
přinesl rokytnický učitel Jiří Sagasser
v doprovodu císařského kaprála lužickému Tchtritzovi, nebyl nic platný.
V této rebelské době chtěla hraběnka postavit v Rokytnici dům a poddaní
měli jít na robotu. Nikdo se však neobjevil. Rebelanti konali noční shromáždění a konečně zaslali hraběnce
zprávu, ve které ironicky radili, aby raději od stavby upustila. Posel s touto
zprávou byl okamžitě uvržen do vězení. Hraběnce bylo vyhrožováno, že si
pro zatčeného přijdou, nepustí-li ho
okamžitě na svobodu.
Rokytničtí vstoupili pak v jednání s uprchlým Müllerem a mnozí se
zabývali vážnou myšlenkou opustit
zdejší kraj a usaditi se v Horní Lužici.
Situace byla pro vrchnost stále povážlivější. 15.5.1600 utvořil se houf lidí
ozbrojený motykami, sekerami, puškami a šavlemi, většinou z okolí vesnice Schwarzbächel a Gebhorfsdorfu
a vnikl do Rokytnice. V popředí tohoto
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Deníky, životopisy, cestopisy:
Lugovská – Ztracený deník sovětské
školačky
Levine – Hanin kufřík
Zábrodská – Žila jsem v zemi Alláhově
Holcová – Za humny nejsou lvi
Detektivky, napětí:
McBain – Romance. Všichni do
jednoho
Clark – Kdo se dívá, když spíš
Deaver – Zahrada bestií
Cole – Nejtemnější obavy
Christie – Záhada sedmi ciferníků
Skotské duchařské historky
Naučná literatura:
Appelbaum – Gulag
Bulharsko – průvodce
1001 symbolů
Slavné obrazy
Věnce na všechny způsoby
Knihy v dětském oddělení:
Lanczová – Lásky a nelásky
Jaroš – Tajemství křišťálové jeskyně
Besserová – Snowboarďáci
Kuršová – O klukovi z plakátu
Kvízová horečka. Toulky Evropou
Astrologie a váš osud
Ekologie

houfu stál Nathau Müller a jistý Gernert. Mnozí rokytničtí museli o tomto
přepadení předem věděti. Za strašného řvaní a střelby sebralo asi 200 osob
svůj majetek, pomohly ještě rozbíti
pece a okna a pak odtáhly společně,
pravděpodobně do Horní Lužice. Odvedly s sebou také více jak 200 ks dobytka, převážně vrchnostenského.
Podle zprávy hraběnky se tomuto
houfu nesměl postaviti žádný člověk.
Prosila proto o rychlou pomoc a poukazovala na to, že si není jista majetkem ani životem před tou luzou.

Ž ivotní jubilea
Životní jubilea slaví v měsících lednu
a únoru tito naši spoluobčané, včetně
občanů odjinud v místním domově
důchodců:
80 let
81 let
82 let

83 let
84 let
85 let

Babková Jarmila
Pavlatová Oldřiška
Marková Anna
Zajíčková Miroslava
Mrvová Věra
Novotná Květuše
Mařatková Marie
Metelka Oldřich
Ležáková Vlasta
Koldovská Vlasta
Brajerová Miloslava
Hezká Pěvuše
Jonová Vlasta
Nedomlelová Matylda
Svatý Miloslav
Krchová Miluše

87 let
89 let
90 let
91 let

Jirmann Jaroslav
Hrbek František
Richter Karel
Jon Bohumil
Kozáková Barbora
Pacholík Václav

Putišová Denisa
Tesárková Aneta
Langer Martin
Černý Kamil
Langerová Denisa
Kubíček Jan
Poupová Tereza
Linek Jakub
Vrána Adam
Šturmová Andrea
Vyskočilová Kateřina
Bihariová Adéla
Mikolášek Jan
Zlámalová Karolína
Mišák Adam
Pacák Martin
Vojtová Anna
Ponocný Petr
Nechanská Vanesa
Kopasová Kateřina
Palme Martin

Srdečně blahopřejeme!

Noví občánci
V roce 2004 se narodili tito noví občánci města:
Seidlová Eliška
Tulka Ondřej
Ditz Matěj
Reichl Vladimír
Skřiváček Filip
Šturma Pavel
Krejčí Jan
Krejčí Amálie
Ficu Adam

Osmisměrka – ÚNOROVÁ JMÉNA
V osmisměrce je 18 únorových jmen. Po jejich
vyškrtání zůstane 26 písmen, která vám dají tajenku – otázku, na kterou jistě budete znát správnou
odpověď.

Recepty

CHLUPATÉ KNEDLÍKY SE ZELÍM
Najemno nastrouháme syrové brambory, slijeme vodu, osolíme a postupně přidáváme pouze
hladkou mouku a vypracováváme těsto tak, aby
bylo co nejtužší. Těsto si rozetřeme na prkénko
a větším ostrým nožem odřezáváme přímo do vařící osolené vody. Vaříme asi 15 minut, poté propláchneme rychle studenou vodou. Promícháme
1) buď s do zlatova osmaženou cibulkou
a osmaženou anglickou slaninou (včetně omastku) či uzeným masem a podáváme s kysaným
červeným zelím
2) nebo omastíme máslem a promícháme s koprem a tvarohem
Chutná to vždy jinak a vždy výborně.
OPILÝ FRANTA
220g másla
220g cukru
6 žloutků
120g polohr. mouky
½ prášku do pečiva
1 ½ lžíce kakaa
6 bílků – sníh
Péci na vymazaném plechu. Na vychladlé:
220g strouhaných vl. ořechů
120g moučk. cukru
2 dcl rumu + POLEVA

Ať rostou ve zdraví a pohodě!
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BOTIČKY
Paní učitelka ve školce pomáhá chlapečkovi s obouváním bot.
Oba tlačili, tahali, ale pořád se do těch botiček nemohli dostat.
A když se to konečně podařilo, tak si oba upocení sedli, chlapeček
se podíval na boty a říká: „Paní učitelko, my jsme dali botičky obráceně.“ Paní učitelka se také podívala a skutečně, boty byly obuty
obráceně. Paní učitelka však zachovala klid. Boty s menší námahou
zase sundala a znovu je stěží nazouvali na nohy. Tentokrát správnou botu na správnou nohu. Potom se chlapeček podívá na boty
a říká: „To ale nejsou moje botičky.“ Učitelka se kousla do jazyka
místo toho, aby na něj křičela: „To jsi nevěděl dřív?“ a zase s námahou botičky sundala. Když byly dole, chlapeček povídá: „To jsou
botičky mýho brášky. Maminka říká, že je mám nosit taky.“ Učitelka
už nevěděla, jestli se má smát nebo plakat a znovu pomohla chlapečkovi do bot. Když mu po té úporné práci pomáhala do kabátu,
zeptala se: „Kde máš rukavičky?“ Chlapeček odvětil: „ Rukavičky
mám nacpané v botičkách.“
… soudní proces s učitelkou začne příští měsíc…
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KURT GERNERT – 75 LET
Jednou z nejznámějších postav
kuželkářského sportu ve východních
Čechách je bezesporu Kurt Gernert
z Rokytnice nad Jizerou. Jeho výrok –
„to mušíš hrát na pšední“ – znají snad
všichni kuželkáři v soutěžích, a tak je
naší milou povinností oznámit všem,
že tento nestor, mimochodem stále
aktivní kuželkář, se dožívá 14.01.2005
krásného věku 75 let !!!!
O tom, že tento pán je sportovcem
tělem i duší, svědčí přiložené fotograﬁe z jeho lyžařské – skokanské kariery. Tehdy v roce 1999, kdy mu bylo již
téměř 70, se naposledy zúčastnil veřejných lyžařských závodů na 30ti metrovém můstku a považme, on skočil
24 m!!!
Jeho vitalitě a životní ﬁlosoﬁi se patří
jen obdivovat! Ještě dnes si dá svých
20 – 30 km na oblíbených běžkách po
jeho milovaných Krkonoších, aby potom v klidu odkoulel 100 hodů, zapil
je pivkem a s úsměvem okomentoval
umění, či spíše neumění nás, o mnoho mladších kuželkářů. Tomuto sportu

se začal věnovat prakticky ihned po
dostavbě rokytnické kuželny v roce
1969, na které mimochodem odpracoval řadu brigádnických hodin. Lze
říci, že bez přestávky je aktivním hráčem po současnost. Dnes hraje za „C“
mužstvo místní TJ SPARTAK ve II. třídě
Krajského přeboru Východočeského
kraje. Nikdo z nás si nedovede představit život kuželny bez jeho osobitého
humoru, a jak je i z jeho jména patrné,

bez jeho krásné češtiny s německým
přízvukem.
Proto Ti přejeme, milý Kurte, u příležitosti Tvého životního jubilea vše
nejlepší, pevné zdraví, rodinné štěstí
a pevné nervy, když se to nebude dařit
hrát „na pšední“ !!!

ŠACHY

STOLNÍ TENIS

GARÁŽOVÁ

A družstvo
Autobrzdy Jablonec n. N. –
Spartak Rokytnice A
– po 7. kole 8. místo
B družstvo
Víchová A – Sp. Rokytnic B
- po 6. kole 2. místo

1,5:6,5

8.1.2005
2,5:5,5

BĚH NA LYŽÍCH
2.1.2005 – Vysoké nad Jizerou
Trať: 4× 3km klasicky
1.
21.
34.
41.
42.

Daniel Šlechta – TJ D. Liberec
Pavel Jirásek – Spartak Rokytnice
Václav Šír ml. – Spartak Rokytnice
Alexej Tomeš – Spartak Rokytnice
Václav Šír – Spartak Rokytnice

38:10.9
45:42.1
48:42.9
49:26.9
49:36.4

30.1.2005 – Benešov u Semil
Trať: 15km
Kategorie M
1. Nesvadba Petr – Vysoké n. J.
00:48:08
12. Tomeš Alexej – Spartak Rokytnice 00:58:00
Kategorie V
1. Vejnar Josef – Vysoké n. J.
3. Šír Václav – Spartak Rokytnice

Liberecká divize – ženy
4.12.2004 Cvikov A – Rokytnice
Cvikov B – Rokytnice
Česká Lípa – Rokytnice
Liberec A – Rokytnice

0:10
0:10
5:5
1:9

Krajský přebor II. Třídy
4.12.2005 Jablonec v Podj. B – Rokytnice 10:8
5.12.2005 Liberec H – Spartak Rokytnice 6:12
8.1.2005 Jablonec n. J – Rokytnice
12:6
22.1.2005 Rokytnice – Tanvald B
11:7
Rokytnice – Železný Brod
18:0
Žactvo – OP jednotlivci
Žákyně Markéta Erbanová obsadila
2. místo
Čtyřhra – Erbanková – Zelenková obsadily 1. místo
Žáci – Matěj Erban obsadil
4. místo
Jiří Císařovský obsadil
7. místo
Mix – Erban – Erbanová obsadili
3. místo
28.12.2005 – muži se zúčastnili ran. turnaje v Lomnici n. P. za účasti divizních
dr. Lomnice a Semil. Michal Honeů
obsadil pěkné 2. místo a čtyřhra Honeů – Nesvadba skončili na 2. místě.

Za všechny kuželkáře východních
Čech – kuželkáři TJ SPARTAK Rokytnice nad Jizerou

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

00:51:22
00:54:42

Rokytnický zpravodaj vydává MěÚ Rokytnice nad Jizerou, Horní 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Příspěvky shromažďuje sekretariát starosty. Informace a inzerce na
tel. 481 549 319, e-mail: mesto@mesto-rokytnice.cz. Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 25.3.2005.

– 20 –

