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Z veřejného jednání zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou,
konaného dne 16. února 2005 v jídelně základní školy od 17.00 hodin

1. Prodeje obecního majetku:
I. Konečné prodeje obecních pozemků (15 dní zveřejněno na úřední desce, nikdo jiný se nepřihlásil)
a) J. a S. Skákalovi Semily – žádost o směnu ppč. 2045/1
ve vlastnictví obce za ppč. 1928/7 a 1928/8 ve vlastnictví žadatelů. ZM 1.12.2004 usnesením č. 520 schválilo
záměr směny pozemků za podmínky, že z ppč. 2045/1
bude odměřen pruh o šířce 1 m podél místní komunikace pro dobudování inženýrských sítí.
ZM schvaluje směnu ppč. 2045/1 ve vlastnictví obce za
ppč. 1928/7 a 1928/8 v k.ú. HR za podmínky, že z ppč.
2045/1 bude odměřen pruh o šířce 1 m podél místní
komunikace pro dobudování inženýrských sítí. Směna
bude provedena v rozsahu pozemek za pozemek.
Hlasování: pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
ZM schvaluje prodej ppč. 89/16 v k.ú. DR manželům
Janovi a Haně Domorádovým, DR 178, a to za cenu
400,- Kč/m2.
Hlasování: pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
b) ZM schvaluje prodej stpč. 171/3 v k.ú. HR panu Lubomíru Bláhovi a Ing. Evě Mikulčákové, Praha 8, a to za
cenu 280,- Kč/m2.
Hlasování: pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
II. Prodej pozemků v k.ú. Dolní Rokytnice – v rámci
oddlužení města vůči ČKA
Záměr prodeje uvedených pozemkových parcel v souvislosti s řešením zadluženosti města vůči ČKA projednalo
zastupitelstvo města na svém jednání dne 6.8.2003. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce města od 5. do
21. ledna 2005. Výše minimální kupní ceny pro jednotlivé
parcely byla stanovena Českou konsolidační agenturou.
Hodnotící komise, která otevírala obálky s doručenými nabídkami, zasedala 24.1.2005 a protokol z jejího jednání je
součástí předkládací zprávy zastupitelstvu. Hodnotící komise doporučila ZM prodej všech nabízených pozemkových parcel společnosti Zemex s.r.o., která projevila zájem
o koupi pouze všech nabízených parcel najednou. Její nabídka respektuje minimální kupní ceny pozemků stanovené ČKA, a to i u těch pozemků, kde byla cena pozemku
vzhledem k jeho atraktivnosti stanovena příliš vysoká. Na
některé pozemky byly doručeny i jiné nabídky (viz. protokol
z jednání hodnotící komise/ s vyšší nabízenou kupní cenou,
ale rozdíl nabízených cen není velký, a navíc v konečném
součtu získá město více ﬁnančních prostředků při uzavření
kupní smlouvy se společností Zemex s.r.o. na prodej všech
pozemků než při uzavření kupních smluv s ostatními zájemci o jednotlivé atraktivní pozemkové parcely. V textu výběrového řízení nebyly bližší podmínky prodeje nijak blíže
speciﬁkovány.
Ing. Pavlata přednesl návrh usnesení:
ZM schvaluje prodej následujících pozemkových parcel
v k.ú. Dolní Rokytnice, společnosti Zemex s.r.o., IČO 150
44 505, se sídlem Horní Rokytnice 236, Rokytnice nad Jizerou:
ppč.1293/6
ppč. 1338/3
ppč. 2715/1
ppč. 876

louka
louka
louka
louka

o výměře
o výměře
o výměře
o výměře

1204 m2
2208 m2
4855 m2
2740 m2

za cenu 19.448,- Kč
za cenu 357.851,- Kč
za cenu 82.656,- Kč
za cenu 15.559,- Kč

ppč. 886/2
ppč. 888/1
ppč. 890/1
ppč.890/2
ppč. 960
ppč. 962

louka
o výměře
louka
o výměře
louka
o výměře
louka
o výměře
ost. plocha o výměře
louka
o výměře

Hlasování:

pro: 12

1068 m2
3888 m2
574 m2
1437 m2
234 m2
6870 m2

proti: 0

za cenu 12.155,- Kč
za cenu 22.042,- Kč
za cenu
3.241,- Kč
za cenu
8.104,- Kč
za cenu
324,- Kč
za cenu 77.956,- Kč

zdržel se: 0

III. Schválení prodeje bytových a nebytových jednotek
v čp. 275 v Horní Rokytnici
Záměr a způsob prodeje objektu č.p. 275 v Horní Rokytnici nad Jizerou v souvislosti s řešením zadluženosti
města vůči ČKA projednalo zastupitelstvo města na svých
jednáních dne 6.8.2003 a 25.8.2004. Záměr prodeje jednotlivých bytových a nebytových jednotek byl vyvěšen na
úřední desce města od 5. do 21. ledna 2005. Výše minimální kupní ceny jednotlivých bytových a nebytových jednotek
byla stanovena Českou konsolidační agenturou. Hodnotící
komise, která otevírala obálky s doručenými nabídkami,
zasedala 24.1.2005 a protokol z jejího jednání je přílohou
předkládací zprávy zastupitelstvu. O koupi garáže, která
tvoří součást čp. 275 v HR, se v důsledku vysoké ceny nepřihlásil žádný zájemce. Zastupiteli proto bylo rozhodnuto
nabídnout tuto garáž k prodeji formou nového výběrového
řízení bez určení ceny.
Ing. Pavlata přednesl návrh usnesení:
ZM schvaluje prodej bytových jednotek v městském
objektu č.p. 275 v Horní Rokytnici nad Jizerou těmto osobám:
• Byt č. 275/1 za cenu 379.470,- Kč kupující Daně Hejralové, bytem HR č.p. 275
• Byt č. 275/2 za cenu 227.760,- Kč kupujícím Mileně Koníčkové, bytem HR č.p. 275 a Jaroslavu Protivnému,
bytem Libuň č.p. 141
• Byt č. 275/3 za cenu 341.640,- Kč kupující Mgr. Haně
Mašínové, bytem HR č.p. 275
• Byt č. 275/4 za cenu 342.810,- Kč kupujícím Ludmile
a Milanu Červenkovým, bytem HR č.p. 275
ZM města schvaluje prodej nebytových jednotek v objektu č.p. 275 v Horní Rokytnici nad Jizerou těmto osobám:
• Nebytovou jednotku č. 275/101 za cenu 1.344.128,- Kč
kupující Mgr. Haně Mašínové, bytem HR č.p. 275.
ZM pověřuje starostu města Ing. Matyáše vypsáním
výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže
v čp. 275 v Horní Rokytnici.
Hlasování: pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
IV. Schválení prodeje domu čp. 224 v Dolní Rokytnici
Záměr prodeje domu č.p. 224 na st.parcele č. 334/2
v souvislosti s řešením zadluženosti města vůči ČKA projednalo ZM na svém jednání dne 6.8.2003, kdy bylo schváleno i předkupní právo současných nájemníků dvou bytů
nacházejících se v objektu. Záměr prodeje byl vyvěšen na
úřední desce města od 5. do 21. ledna 2005 a ve stanovené
lhůtě byly doručeny tři nabídky. Výše minimální kupní ceny
byla stanovena Českou konsolidační agenturou. Hodnotící komise, která otevírala obálky s doručenými nabídkami,
zasedala 24.1.2005. I když nabídka, kterou společně podali
paní Renata Červinková a manželé Vlkovi, nebyla nabídka
s nejvyšší nabízenou cenou, doporučuje hodnotící komise schválení prodeje nabídce č.1, paní Renaty Červinkové
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a manželů Vlkových, protože se jedná o stávající nájemníky
v objektu. Protokol z jednání hodnotící komise je přílohou
předkládací zprávy zastupitelstvu.
Ing. Pavlata přednesl návrh usnesení:
ZM schvaluje prodej domu č.p.224 včetně st. parcely
334/2, vše v k.ú. Dolní Rokytnice, kupujícím paní Renatě
Červinkové, bytem DR č.p. 52 a manželům Janě a Davidu
Vlkovým, bytem DR č.p. 224 za cenu 664.190,- Kč, kterou
uhradí v poměru 50% paní Renata Červinková a 50% manželé Vlkovi.
Hlasování: pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
V. Schválení prodeje 3200 kusů akcií České spořitelny,
a.s. ISIN CZ0008023736
ZM schvaluje prodej 3200 kusů akcií ISIN CZ 0008023736
emitenta Česká spořitelna a.s. společnosti BH Securities,
IČO 601 92 941, se sídlem Anežská 10, Praha 1, za nabídnutou cenu 1.056.000,- Kč a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem kupní smlouvy poté, co
společnost BH Securities doloží souhlas představenstva
České spořitelny a.s. s prodejem 3200 kusů akcií ISIN
CZ0008023736.
Hlasování: pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
VI. Prodej nebytových prostor v čp. 449 v Horní Rokytnici
Místostarosta Petr Kadavý informoval členy ZM o tom, že
v případě nabídnutých jednotek v čp. 449 v Horní Rokytnici
(AB 1.11 a AB 1.13), se nepřihlásil žádný zájemce. Nabídka
bude tedy zveřejněna znovu s širší kampaní.
VII. Konečné schválení technologií, poskytnutí investiční dotace, informace z jednání rady VHS
Starosta města informoval přítomné zastupitele, že usnesením ZM č.454 ze dne 25. srpna 2004 byl v souvislosti se
vstupem města do Vodohospodářského sdružení Turnov
schválen záměr převodu tohoto vodohospodářského majetku do VHS Turnov formou prodeje. Záměr byl v souladu
s §39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, zveřejněn 22.10.2004. V této fázi je
třeba schválit v návaznosti na schválený záměr konečný převod majetku do VHS Turnov. Příjem z prodeje výše
uvedeného majetku města VHS Turnov by měl být zpětně
poskytnut VHS formou investiční dotace, která bude přednostně použita na realizaci investičních akcí na území
města Rokytnice nad Jizerou. Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města je přílohou této zprávy.
Příjem z prodeje výše uvedeného majetku a výdaj na poskytnutí investiční dotace by měl být doplněn do návrhu
rozpočtu na rok 2005, který bude na tomto ZM schvalován.
Ing. Matyáš zároveň seznámil zastupitele s náležitostmi příslušných smluv.
Ing. Pavlata přednesl návrhy usnesení:
ZM schvaluje prodej majetku města:
• technologické části přečerpávací stanice – vodojem
Horní Ves
• technologické části úpravny vody – úpravna Huťský
potok
• za cenu dle odhadu v celkové výši 336 602,- Kč bez DPH
Vodohospodářskému sdružení Turnov, IČO: 49295934
a pověřuje starostu města ing. Petra Matyáše podpisem
kupní smlouvy.
ZM schvaluje poskytnutí investiční dotace Vodohospodářskému sdružení Turnov, IČO: 49295934 ve výši 336.602,Kč a pověřuje starostu města podpisem předložené smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města.
Hlasování: pro: 10
proti: 0
zdrželi se: Neumann,
Jón

Vzhledem k tomu, že tato usnesení nebyla schválena, bylo ze strany starosty města konstatováno, že bod
bude po zpřesnění znovu předložen na následujícím
jednání zastupitelstva.
Ing. Matyáš zároveň informoval zastupitele o souvisejících otázkách:
Převod majetku VHS – v souvislosti s převodem majetku na VHS formou daru schváleným ZM v prosinci 2004
jsou připraveny darovací smlouvy k podpisu. V současné
době probíhá jednání mezi SFŽP, VHS a Městem o převodu
části páteřní větve kanalizace postavené z dotace od SFŽP.
SFŽP nemá námitky,čeká se na jeho písemné vyjádření.
Prozatím bude uzavřena na páteřní větev mezi Městem
a VHS nájemní smlouva.
Rozpočet VHS – V průběhu prosince a ledna projednávala rada sdružení návrh rozpočtu VHS na rok 2005. Rozpočet byl schvalován Radou VHS v únoru. Pro přehled je
návrh rozpočtu přílohou této zprávy.
Vodné, stočné – výše vodného a stočného pro rok 2005
byla Radou VHS schválena následovně: vodné 24,93 bez
DPH, stočné - 17,20 bez DPH, celkem 44,24 s DPH. Od
10.1.2005 byla pro veřejnost zahájena činnost kanceláře
VHS v Semilech. Každé pondělí od 13.00 – 17.00 zajišťuje
od nového roku kancelář v Semilech úřední hodiny pro veřejnost přímo na MěÚ v Rokytnici nad Jizerou.
Projekt Čistá Jizera – během prosince 2004 byl doplněn deﬁnitivní soupis akcí pro zpracování záměru projektu
Čistá Jizera ve všech aglomeracích. Údaje byly doplněny
o chybějící proﬁly kanalizací, délky, náklady jednotlivých
kanalizací, o předpokládané termíny dosažení DÚR, ÚR,
DSP a SP a u nové výstavby kanalizací ještě o počty obyvatel. Nyní podklady zpracovává společnost Regioplan.
Uzavírání nových smluv v SčVK – 18.1., 20.1., 25.1.,
27.1. měli občané možnost uzavřít s pracovníky SčVK na
MěÚ nové smlouvy o odběru vody a odvádění odpadních
vod. Po vyhodnocení počtu uzavřených smluv po těchto
termínech bude v případě potřeby dohodnut další termín
pro uzavírání smluv, případně bude SčVK smlouvy zasílat
poštou, aby občané nemuseli jezdit do Turnova do zákaznického centra.
Členové ZM vzali tyto informace na vědomí.

2. Hospodaření města:
Zastupitelům byl předložen návrh rozpočtu města pro
rok 2005, jehož součástí byl i seznam veřejných zakázek,
které jsou v návrhu rozpočtu zapracovány. Návrh rozpočtu
byl zároveň zveřejněn na úřední desce městského úřadu
k připomínkování ze strany občanů. Ing.Matyáš předložil
zastupitelům zpracovaný rozpočtový výhled, který zohledňuje splácení závazků vůči České konsolidační agentuře.
Uvedl, že z předloženého výhledu je zřejmé, že rozpočet
je a bude napjatý, proto je nutné již od letošního roku plánované akce co nejvíce omezovat. Navíc jsou tu tři hrozby,
které také mohou ovlivnit ﬁnanční situaci města, a to vrácení dotace na výstavbu bytů v Horním Koutě, soudní spor na
technické zhodnocení kina a restituce ze strany Pozemkového úřadu, který vydal pozemek, a ten byl v rámci nedobrovolných dražeb vydražen ve výši 1 mil. Kč.
Ing. Pavlata přednesl návrh usnesení:
ZM schvaluje rozpočet města Rokytnice nad Jizerou
pro rok 2005 jako vyrovnaný, o příjmech a výdajích ve výši
63.320.165,- Kč.
Hlasování: pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
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Schválený rozpočet města pro rok 2005 – (zkrácená forma v tis. Kč)
Podrobný úplný rozpočet je kdykoliv v úředních hodinách k nahlédnutí na městském úřadě.
PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti
Daň z příjmů fyzických osob – ostatní
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatky za znečištěné ovzduší
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt
Popltek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za výherní hrací přístroje
Poplatky za povolení k vjezdu
Daň z nemovitosti
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
Příspěvek na mzdy na veřejně prospěšné práce
Příjmy z prodeje nehm.investičního majetku – voda
Příjmy z knihovnické činnosti
Nájemné za kabelovou televizi
Připojovací poplatky kabelová televize
Příjmy z bytového hospodářství
Příjmy za pronájem nebytových prostor
Příjmy za pronájem smuteční síně, hrobová místa
Příjmy drobných služeb města
Příjmy pečovatelské služby
Příjmy za odměny za tříděný odpad
Příjmy z prodeje pytlů na komunální odpad
Příjmy z poskytovaných služeb – SDH
Příjmy z poskytovaných služeb – místní správa
Úroky
Nájemné u zavřených smluv - pozemky
Příjmy z prodeje pozemků, splátky dle kupních smluv
Příjmy z parkování
Příjmy z prodejů majetku vůči ČKA + splátka Spartak
Zůstatky bankovních účtů

4.725
3.675
315
4.935
7.245
300
45
1.730
70
2.000
100
60
400
150
10
1.470
8.673,665
270
401
15
150
50
320
506
50
15
25
200
200
10
153
137
303,5
3600
194
12.617
8.200

CELKEM PŘÍJMY

63.320,165

3. Změny v územním plánu
Zastupitelům byl předložen ke schválení dokument
„Upravené zadání návrhu územního plánu města Rokytnice
nad Jizerou“. Tento dokument byl projednáván již od listopadu 2004 a jeho vznik byl pozdržen jednáním s městem
Harrachov a Správou KRNAP ohledně možného propojení obou měst. Ing. Matyáš uvedl, že tento dokument řeší
územní plán v obecné rovině. Zároveň je informoval o nutnosti zpracování dokumentu „Posouzení vlivu na životní
prostředí – SEA“. Je to sice další náklad, ale jiná možnost
bohužel není.
Ing. Pavlata přednesl návrhy usnesení:
ZM schvaluje dle § 20 odst. 7 zákona č.50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, návrh zadání Územního plánu obce Rokytnice nad Jizerou.
ZM bere na vědomí nutnost zpracovat posouzení SEA
podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, k ÚPO Rokytnice
nad Jizerou.
ZM pověřuje Jaroslava Nechanického a Petru Čižinskou
protokolárním předáním schváleného zadání ﬁrmě SAUL,

VÝDAJE
Silnice, opravy a údržba, zimní údržba
Splátky za opravu místních komunikacích
Dopravní obslužnost
Kanalizační síť – výstavba
Kanalizace, regulace topení, en.audit MŠ
Příspěvek na činnost MŠ Horní Rokytnice
Příspěvek na činnost MŠ Dolní Rokytnice
Opravy, údržba budova základní školy
Příspěvek na činnost základní školy
Příspěvek na činnost zvláštní školy
Knihovna
Kabelová televize
Kulturní dům
Sbor pro obč.zálež., pouť, věcné dary
Přísp.na činnost domu dětí a mládeže
Opravy a udržování v DDM
Bytové hospodářství
Nebyt. prostory – střecha čp. 365 v DR
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Drobné služby města
Sběr a svoz komunálních odpadů
Vzhled obce, veřejná zeleň
Mzdy pracovníků na veř.prospěš. práce
Dávky sociální péče
Pečovatelská služba včetně DPS
Městská policie – veřejný pořádek
Požární ochrana, hasiči
Zastupitelstvo, rada, komise, výbory
Činnost místní správy – městský úřad
Cestovní ruch – propagace, MIC, obnova
Investiční dotace
Rezervní fond
Vrácení dotace na volby a soc. dávky
Soudní poplatky – smír se SFŽP
Výdaje spojené s prodejem majetku
Odkoupení pozemků – silnice, chodníky
Pojistky, povinná ručení
Splátky ČKA, SFŽP a úroky
VÝDAJE CELKEM

2.860
3.996
297
788
820
526
567
1.414
3.200
474
408
85
385
95
230
99
815
250
986
71
2.038
2.750
280
352
632
567
894
528
1405
12.246,165
590
401
364
266
408
300
603
355
13.707
63.320,165

s.r.o. Liberec, z důvodu pokračování projednávání ÚPO Rokytnice nad Jizerou.
Hlasování: pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0

4. Další projednání
a) Zastupitelům byl předložen návrh dodatku č. 1 k obecně
závazné vyhlášce č.12/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, který nahrazuje článek 7 –
Osvobození od poplatku v úplném znění. Změna spočívá ve zrušení dvou dosud možných osvobození: kdy byli
od poplatku osvobozeni poplatníci, kteří užívají veřejné
prostranství, které není v majetku Města Rokytnice nad
Jizerou, a poplatníci, kteří užívají veřejné prostranství
a zároveň mají na tento pozemek sjednanou nájemní
smlouvu. Důvodem je možnost většího vlivu města na
umísťování reklamních cedulí, prodejních stánků apod.
v centru Rokytnice a v problémových oblastech.
Ing. Pavlata přednesl návrh usnesení:
ZM schvaluje dodatek č.1 k Obecně závazné vyhlášce
12/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, který nahrazuje článek 7 – Osvobození od poplatku, v plném znění.
Hlasování: pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
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b) Pan Kadavý informoval zastupitele o připravovaném projektu založení sdružení Města a podnikatelských subjektů pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou.
S podnikateli v oblasti tohoto cestovního sdružení, s kterým se společně s Ing. Matyášem schází už od podzimu
a jednají o jeho formě, by formou členských příspěvků
sdružovalo ﬁnanční prostředky. Tyto by pak byly účelně
použity na projekty v cestovním ruchu – např. propagační materiály apod. Hodně diskutován je i provoz panoramatické kamery a cílem je, aby v Rokytnici fungovala
i v létě. V současné době je tento projekt v přípravné fázi,
samotný projekt byl deﬁnován, byly připraveny stanovy
sdružení, prvotní návrh klíče pro určování ﬁnančních
příspěvků. Projekt byl konzultován na Krajském úřadě
Libereckého kraje, kde bylo sděleno, že je velká šance získat ﬁnanční prostředky z grantů, přičemž žádost
o grant by se týkala dotace na založení sdružení a jeho
pilotní činnost. Snahou je, aby sdružení bylo založeno
i bez podpory kraje. V současné době je tedy připravován projekt pro žádost o grant, kdy některé věci jsou již
předjednány. Zastupitelům dává na vědomí tuto aktivitu
s tím, že pokud by měli pocit, že je to krok špatným směrem, měli by se vyjádřit. Ing. Matyáš doplnil, že v minulosti se nikdy nepovedlo toto sdružení dát dohromady,
ale vůle v Rokytnici nyní je, což mohou potvrdit i místní
podnikatelé. Vzhledem k tomu, že se samospráva nikdy
v minulosti s podnikateli nedohodla, má projekt velikou
šanci na podporu ze strany kraje. V dubnu by mělo být
o grantu rozhodováno. Finanční prostředky jsou poskytovány zpětně, ale i v tomto případě bylo Město ze strany
podnikatelů ujištěno, že se na ﬁnancování projektů budou v případě nutnosti podílet. Při zpracování projektů
město spolupracuje i s Agenturou ARR, s.r.o. Liberec,
která pomáhá se žádostí o grant a se studií proveditelnosti.
Ing. Pavlata přednesl návrh usnesení:
ZM schvaluje pokračování prací ve spolupráci s ARR
s.r.o. Liberec na přípravě projektu „Založení společného
sdružení Města a podnikatelských subjektů pro rozvoj
cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou“ a podání žádosti o přidělení dotace z grantového schéma Libereckého kraje 4.1.2. – Podpora služeb cestovního ruchu.
ZM zároveň pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše
podáním žádosti o dotaci u Libereckého kraje.
Hlasování: pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0

•

•

•

•

5. DISKUSE:
• Pan Petr Udatný se zeptal, zda dokument SEA (posouzení vlivu na životní prostředí), který musí Město nechat zpracovat k územnímu plánu, bude platit obecně
na všechny schválené projekty v územním plánu a tím
pádem by v případě projektů lyžařských areálů nemusel být žadatelem zpracováván dokument „EIA“. Pan
Nechanický za stavební úřad uvedl, že tento dokument
bude muset být zpracováván, dokument SEA není platný obecně na všechny schválené projekty.
• Pan Udatný se dále zeptal, jaký je další harmonogram
projednávání územního plánu a kdo bude sledovat jeho
plnění. – Nyní se bude připravovat koncept a dneškem
schválené zadání bude v nejbližších dnech předáno
spol. SAUL, která územní plán zpracovává. Po předání
zadání se tedy začne zpracovávat zmíněný koncept, což
je v podstatně první důležitý dokument.
• Pan Milan Červinka uvedl, že byl vyslán obyvateli domů
v okolí „Dolní letní“ a části „Horní letní“ohledně místní
komunikace, kde je z jejich strany využívána zkratka od
pana Tauchmana kolem Čechů. Bohužel tato zkratka je
v zimě špatně a nepravidelně udržována – buď není pro-

•

•
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tažena vůbec, nebo až následující den po spadu. Dále
se zeptal, proč se solí část komunikace k Mizerovým,
kde frekvence vozidel není taková.
Ing. Štěpánek odpověděl, že tyto komunikace udržuje
spol. ROTES, přičemž „Horní a Dolní letní“ komunikace jsou v prvním sledu a zmíněná zkratka až ve sledu
druhém. Kombinovat to nelze, neboť jsou zde prioritnější komunikace. Dále uvedl, že v případě problémů stačí zvednou telefon. Sám se v minulosti bránil chemické
údržbě místních komunikací, ale nyní přichází na to, že
je to dobře, neboť jinak než chemicky se zimní údržba
v některých částech Rokytnice dělat nedá. Kopec k Mizerovým je extrémní a je zde využíván posyp zejména kvůli
popelářskému vozu, ale i proto, že se zde tvoří led.
Pan Neumann se zeptal, jak funguje kontrola zimní údržby, kdo je zodpovědnou osobou, kdo kontroluje faktury.
Dále uvedl, že by širší údržba komunikací frézováním
mohla probíhat jindy než ráno v osm hodin. Sám zažil,
že nemohl zajet k mateřské škole v Dolní Rokytnici, neboť komunikace byla z důvodu frézování uzavřena. Dále
uvedl, že bydlí mimo hlavní tah a např. o víkendu se stalo, že k jejich domu zajel traktor jen do půlky cesty a zbytek neprotáhl.
Ing. Matyáš – během února byl kvůli počasí stav takřka na hraně kalamity, ale vždy se zimní údržba podařila s vypětím všech sil zvládnout. Protahovalo se
neustále a řidiči už toho měli určitě také dost, a proto
jim patří určitě velký dík za zvládnutí situace. Od lidí
bych očekával spíše trochu ohleduplnosti. Bohužel na
úřad často volají rozhořčení, proč se jim hrne sníh na
pozemek, na přístupy, apod. Domnívám se, že na to,
jaká je letošní zima, je situace zvládnuta dobře. Koordinační osobou zimní údržby je pan Zdeněk Hák,
ale situace je průběžně řešena krátkými i delšími poradami v průběhu celého týdne a za účasti všech, kteří
se na zimní údržbě podílí. Pan Hák provádí i kontroly
zimní údržby, řeší přesuny techniky a v poslední době
se stalo, že technika v Rokytnici byla nedostatečná
a objednávala se pomoc navíc. Zimní údržba je skutečně řešena každodenně. Součástí faktur za zimní
údržbu je i výkaz práce jednotlivých mechanismů a ty
jsou opět kontrolovány panem Hákem. Pan Kadavý
doplnil, že v tomto případě, pokud má někdo výhrady
a je nespokojen, musí volat a oznámit tento stav hned,
i kvůli kontrole.
Ing. Štěpánek uvedl, že v Rokytnici jsou dvě území, a to
Studenov a Horní Domky, kterým je třeba věnovat maximální péči. Tím, že se solí a protahuje několikrát denně,
vznikají velké mantinely, které je třeba odfrézovat. To, že
se toto provádí do osmi hodin, je správně, neboť zde
bývá minimální provoz. Po osmi už začínají najíždět lyžaři a provést údržbu nelze až zase do pěti hodin odpoledne. Pan Neumann – pak by bylo vhodné tyto hlavní
úseky udržovat v noci. Pan Hanč – v noci mechanismy
zase ruší noční klid, např. na sídlišti je to velmi znát poránu, když se začíná udržovat.
Pan Udatný – údržba komunikace k Chatě Rokytka je
zvládnutelná. Co se týče chemické údržby, je třeba si
uvědomit, že komunikace je holá, ale rádi by ji např.
užívali i lyžaři, když jedou dolů. Ing. Štěpánek – na této
komunikaci je silný provoz – jezdí zde Skibus, kamiony
do RTK a silnice je hlavně na to, aby se na ní jezdilo a ne
lyžovalo. Vedle komunikace navíc funguje lyžařská cesta, která je upravovaná, ale není dostatečně označena.
Po silnici běžně chodí pěšky lyžaři, kteří nechtějí čekat
na skibus, vzniká zácpa. Kdyby zde navíc ještě jezdili
lyžaři, tak by průjezd nebyl vůbec možný.
Ing. Matyáš – v současné době má Město opět pouze
jednoho městského strážníka, neboť s panem Dlouhým

byl ukončen pracovní poměr dohodou. Je vypsáno výběrové řízení na dalšího strážníka. Nicméně v současné době je i jednáno s Městem Jilemnice, které nabízí
zajištění služeb městské policie formou veřejnosprávní
smlouvy. Znamenalo by to, že by v Rokytnici nad Jizerou byla obecní policie zrušena, Jilemnice by převzala
dosavadní pracovníky a využívala kancelář v základní
škole. Služba by byla operativnější, neboť v zimní sezóně by bylo možné do Rokytnice poslat víc strážníků
a naopak v mezisezóně, kdy není městská policie tolik
potřeba, by mohl sloužit jenom jeden. Zjednodušeno by
bylo i samotné odborné vedení policie, neboť ze zákona
je velitelem starosta města a on nemá tolik zkušeností,
aby mohl provádět odborné vedení. Tato záležitost je ve
stavu jednání a prozatím nejsou známy bližší podmínky.
Takto např. funguje městská policie ve Špindlerově Mlýně, Peci pod Sněžkou, apod.
• Pan Červinka – od nového roku bylo zdraženo vodné
a stočné. Kdo toto navýšení schválil? Domnívám se,
že navýšení je příliš vysoké, voda přeci teče z kopce.
Ing. Matyáš – nová cena byla schválena po předložené kalkulaci Vodohospodářským sdružení Turnov. Pro-

vozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace.
V každém případě, pokud by majetek nebyl převeden
VHS, zdražovalo by zcela určitě i Město, neboť by jinak
nemohly být získány ﬁnanční prostředky na dobudování kanalizační sítě v obci. Co se týče žádosti o dotaci
z fondů EU na dobudování kanalizační sítě, v současné
době jsou připravovány veškeré projekty, výběrová řízení, apod. Projekty tohoto typu, které sdružují velký počet
subjektů a projektů, mají velkou úspěšnost. Povinností
nového vlastníka vodohospodářského majetku v Rokytnici je i provozovat a rozvíjet svěřený majetek.
• Pan Neumann – domnívám se,že někdo cizí podniká
s majetkem obce. Ing. Matyáš – mám jiný názor, např.
na Karlovarsku tento typ sdružení obcí funguje úplně
stejně, je zde zajištěno odborné vedení, řádné zacházení s majetkem a jeho rozvíjení. Jsem přesvědčen, že
vstup do VHS Turnov byl dobrým krokem. Také stát tento
model doporučuje, v cizině je úplně normální a funguje.
Pan Neumann – VHS není běžná podnikatelská ﬁrma,
ale sdružení více obcí – tedy větší obec. Provozovatelem sítě je však SČVK ne VHS – jsou to dvě různé věci
a v tom je ten „byznys“.

Z jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou
Rada města 14. února 2005

Rada města 21. února 2005

Rada města projednala žádost společnosti ATIP a.s. zastupující společnost BAU-Invest Rokytnice nad Jizerou s.r.o. o udělení výjimky ze stavební
uzávěry na výstavbu „Víceúčelového
komplexu – vitalcentra s bazénem,
restaurace a byty“ z areálu bývalé
tkalcovny v Dolní Rokytnici (objekt čp.
342 DR, u Kroupů). V žádosti jsou formulovány výhody, které v souvislosti
s výstavbou nabízí investor městu.
Tato nabídka byla projednána se členy rady města při společném jednání
dne 10.2.2005.
Jedná se o rekonstrukci stávajícího
nevyužitého továrního objektu, který
je ve špatném technickém stavu a již
mnoho let vzhledově narušuje hlavní příjezdovou komunikaci do centra
města. Vzhledem k faktu, že se město
již řadu let neúspěšně snaží najít využití pro tento objekt, schválila rada města udělení výjimky ze stavební uzávěry
na výstavbu „Víceúčelového komplexu – vitalcentra s bazénem, restaurace a byty“ dle předloženého projektu
s tím, že do doby vydání územního
rozhodnutí bude mezi městem Rokytnice nad Jizerou a společností BAU-Invest Rokytnice nad Jizerou s.r.o.
sepsána dohoda, ve které budou zakotveny investorem nabízené výhody,
a to jak výhody speciﬁkované v žádosti o udělení výjimky, tak i výhody
dohodnuté na společné schůzce dne
10.2.2005.

Pronájmy obecních pozemků:
Rada města schválila pronájem pozemků ppč. 850/8 a 850/9 v k.ú. Rokytno v Krkonoších paní Soni Maderové, Opatovice nad Labem.
Hlasování: schváleno jednomyslně

Hlasování: schváleno jednomyslně

Záležitosti města:
Tajemnice města informovala o zaplacených poplatcích za likvidaci odpadu za rok 2003 a 2004 a o nezaplacených, dlužných poplatcích. Výše
vymáhaných dlužných poplatků je
78.575,- Kč. Všichni dlužníci byli obesláni výzvou k zaplacení. Nyní paní
Zuzánková, pracovnice úseku odpadů, připravuje platební výměry s navýšením až o 200% a exekuce. RM vzala
tyto informace na vědomí.

Rada města 7. března 2005
Pronájmy obecních pozemků:
a) Rada města schválila pronájem pozemku ppč. 2451/9 v k.ú. HR žadatelům – Buluškovi, HR 143, Královičovi, HR 615, Metelkovi, HR 614,
Primáskovi, HR 270.
Hlasování: schváleno jednomyslně
b) Rada města projednávala žádost
pana Jana Kostlána, HR 198 o pronájem ppč. 2341/6 a 2341/8 v k.ú.
HR. RM záměr pronájmu neschválila s tím, že pan J. Kostlán bude vyzván k předložení dokladu o koupi
okolních pozemků a předložením
projektu na plánovanou stavbu na
těchto pozemcích.
Hlasování: schváleno jednomyslně
c) Radě města byla předložena žádost
pana Karla Sýkory, Praha 8 o pro–6–

nájem ppč. 437/8 v k.ú. Rokytno
v Krkonoších. RM schválila záměr
pronájmu ppč. 437/8 k.ú. Rokytno
v Krkonoších.
Hlasování: schváleno jednomyslně
d) Radě města byla předložena záležitost ve věci pozemku ppč. 2398/8
k.ú. HR. Tento pozemek byl v seznamu městských pozemků, které
měl v nájmu TJ Spartak Rokytnice
nad Jizerou. TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou však všechny tyto
pozemky od města koupil, kromě
výše jmenovaného pozemku. Protože nájemní smlouva města s TJ
Spartak nebyla ukončena, RM
schválila vytvoření dodatku k této
nájemní smlouvě s tím, že město
nadále pronajímá nájemci TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou pozemek
ppč. 2398/8 k.ú. HR.
Hlasování: schváleno jednomyslně
Záležitosti města:
a) Rada města schválila poskytnutí ﬁnančního příspěvku ve výši 5.000,Kč panu Filipovi Trejbalovi za vzornou reprezentaci města v italské
Bardonecchii v alpském lyžování,
kde se v závodě ve slalomu, v kategorii juniorů, umístil na prvním místě.
Hlasování: schváleno jednomyslně
b) Starosta města informoval o podání
žádosti o dotaci z grantového programu Libereckého kraje na projekt
založení sdružení Města a podnikatelských subjektů v oblasti cestovního ruchu. Zpracování žádosti
bylo zadáno Agentuře regionálního
rozvoje. O dotacích by mělo být rozhodnuto do 30. dubna 2005. Celkový rozpočet projektu je ve výši cca

1.870.000,- Kč. Pokud bude projektu přiznána veřejná podpora, bude
dotace činit 75%. Náklady na zpracování žádosti činí 41.000,- Kč bez
DPH. RM vzala tyto informace na
vědomí a schválila úhradu ﬁnanční
odměny za zpracování žádosti o dotaci Agentuře regionálního rozvoje.
Hlasování: schváleno jednomyslně
c) Radě města byla předložena žádost Svazu důchodců ČR, Rokytnice nad Jizerou o každoroční příspěvek na činnost jejich svazu, a to
ve výši 6.000,- Kč. Tato částka bude
použita především na úhradu jízdného v letním období. RM schválila
přispět částkou 5.000,- Kč s tím, že
Svaz důchodců bude předkládat
zprávu o své činnosti.
Hlasování: schváleno jednomyslně
d) Rada města schválila pronájem mechanicko-biologické čistírny odpadních vod v Rokytnici nad Jizerou,
na parcelách st. 1028/1, st. 1028/3,
st. 1028/4 na LV: 877 a st. 964, st.
1028/2 na LV: 10001, čp. 500, k.ú.
Dolní Rokytnice zapsané v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jilemnice Vodohospodářskému sdružení Turnov. Nájemné
bude činit 500.000,- Kč/rok. RM
dále schválila pronájem hlavního
kanalizačního sběrače v Rokytnici
nad Jizerou, inventurně evidovaného jako Kanalizace „0“ stavba
a Kanalizace „1“ stavba VHS Turnov. Nájemné bude činit 100.000,Kč/rok. RM pověřila starostu města
podpisem předložených nájemních
smluv a zároveň pověřila ﬁnanční
úsek zpracováním rozpočtového
opatření.
Hlasování: schváleno jednomyslně
e) Rada města vzala na vědomí zápis
z jednání kulturní komise, které se
konalo dne 23. 2. 2005. Radě města byl předložen návrh na uskutečnění profesionálního divadelního
představení v kulturním domě od
agentury Hanzlíček „Štika k obědu“. Představení by stálo včetně
dopravy cca 38 tis. Kč a výnos ze
vstupného se předpokládá při obsazeném hledišti 23 tis. Kč. RM
tento návrh neschválila z důvodu
velkého rizika ﬁnanční ztráty za toto
představení.
Hlasování: schváleno jednomyslně
f) Rada města vzala na vědomí informace o nabízených servisních,
kontrolních a revizních činnostech
v plynové kotelně v Základní škole Rokytnice nad Jizerou ze strany
spol. Východočeské plynárenské
strojírny, a.s. Rosice u Chrasti. Bylo
rozhodnuto jejich služby prozatím
využívat pouze na základě jednorázových objednávek s tím, že do bu-

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
HARRACHOV
Pořádá tyto kurzy:
• PRÁCE NA PC – pro začátečníky a mírně pokročilé – 25 vyuč. hodin
základní práce na PC, WINDOWS XP, WORD, E-mail, Internet
• PRÁCE NA PC – pro pokročilé a mírně pokročilé – 25 vyuč. hodin
WINDOWS XP, EXCEL, POWERPOINT, ACCESS, WORD,E-mail, Internet, přípr.
kurzy ECDL
• KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA – pro začátečníky a mírně pokročilé
• KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA – konverzace, odborná témata, cestovní
ruch, korespondence
• KURZ ÚČETNICTVÍ – základní ekonomické pojmy, vedení podvojného
účetnictví, vedení daňové evidence.
Informace na tel.: 481 529 049 nebo na e-mailu: soulha@vol.cz
doucna je možno uvažovat o uzavření stálé smlouvy o dílo.
Hlasování: schváleno jednomyslně
Záležitosti městského úřadu a organizačních složek:
Tajemnice úřadu navrhla RM pověřit
paní Petru Stojanovou vedením ﬁnančního úseku a úseku cestovního
ruchu v oblasti ﬁnančních věcí a hospodaření obce po dobu nepřítomnosti
stávající vedoucí Alexandry Olaszové,
která je na mateřské dovolené. RM
tento návrh schválila a zároveň vzala
na vědomí přijetí slečny Denisy Hančové na místo referenta cestovního
ruchu a ﬁnančního úseku na základě
veřejné výzvy.
Hlasování: schváleno jednomyslně

Rada města 21. března 2005
Pronájmy obecních pozemků:
Rada města schválila novou nájemní smlouvu se společností ZEMEX,
s.r.o. na pronájem pozemků v k.ú. DR
ppč. 874/1, 880; v k.ú. Františkov ppč.
494/1; v k.ú. HR ppč. 1021/1, ppč.
189/1, ppč. 2082, ppč. 898/1- (Pozemkový katastr 857, 858, 859, 860/1);
ppč. 2022 – (PK 2080/1); ppč. 2161
– (PK 2080/2, 2080/3, 2082) a pověřila
starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasování: schváleno jednomyslně
Záležitosti města:
a) Starosta města informoval členy MR
o žádosti o souhlas města s umístěním, provedením a užíváním stavby
TS35/0,4 kV na městských pozemcích ppč. 1214/1, 1103 a 1106/8
v k.ú. HR. Oprávněným investorem
a budoucím provozovatelem zařízení veřejného rozvodu elektřiny VČE,
a.s. Hradec Králové. RM schválila
–7–

tuto žádost s tím, že bude tato stavba provedena v souladu s podmínkami stavební komise k této stavbě
a dále, že bude do doby kolaudace
stavby pozemek 1214/7 v k.ú. HR,
jehož prodej za účelem výstavby
této trafostanice byl schválen ZM,
ve vlastnictví VČE, a.s. Hradec Králové.
Hlasování: schváleno jednomyslně
b) Radě města byla předložena žádost pana Starého, chata Dvoračky,
o zapůjčení přenosných laviček ve
vlastnictví města na akci, která se
bude konat při příležitosti zakončení zimní sezóny. RM schválila možnost půjčování laviček k podobným
účelům za poplatek 15 Kč (lavička / den).
Hlasování: schváleno jednomyslně
c) Rada města byla seznámena se žádostí kynologického internetového
časopisu Faunanet o souhlas s použitím městského znaku do připravovaného článku, který se zabývá
významem a zobrazením psovitých
šelem v heraldice.
Hlasování: schváleno jednomyslně
a) Rada města byla seznámena se
žádostí Policie ČR o poskytnutí parkovacích karet. Policie ČR získala
v roce 2004 parkovací karty, protože pozemek, na kterém obvykle
parkuje, byl z důvodu opravy vedlejšího domu použit jako skladovací
prostor. V současné době je již tento pozemek uvolněn a Policie ČR
ho může používat k parkování.
Usnesení: RM neschvaluje poskytnutí 5 ks bezúplatných parkovacích
karet pro obvodní oddělení Policie
ČR Rokytnice nad Jizerou s tím, že
zaměstnanci oddělení si mohou zakoupit roční parkovací kartu v hodnotě 400,- Kč.
Hlasování: schváleno jednomyslně

Založení společného sdružení města a podnikatelských subjektů
pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou
Vážení občané,
rádi bychom Vás informovali o připravovaném projektu založení společného sdružení města a podnikatelských subjektů pro rozvoj cestovního
ruchu v Rokytnici nad Jizerou.
Rokytnice nad Jizerou je významné
turistické středisko celorepublikového
významu. Oproti ostatním významným
střediskům však byla a je Rokytnice,
co se popularity a návštěvnosti především v letním období týče, lehce pozadu. Je to veliká škoda, protože Rokytnice nad Jizerou má veliké možnosti
a podmínky těmto nejvýznamnějším
střediskům konkurovat. Tyto možnosti
jsou dány především výbornými lyžařskými terény, návazností na významné zimní běžecké tratě, letní turistické
trasy a cyklotrasy, velikými možnostmi
v rozvoji a zkvalitňování existujících
ubytovacích služeb, možností budování, rozšiřování a zkvalitňování nových
služeb pro turisty v území, výhodným
morfologickým a sídelním uspořádáním města a mnohých dalších. Kromě
těchto důležitých podmínek a předpokladů je však také velmi důležitá a nezbytná společná koordinace rozvoje
cestovního ruchu mezi jednotlivými
podnikateli v cestovním ruchu a samozřejmě městem. Tato koordinace do
této doby nefungovala. Již v minulosti
byly jak ze strany města, tak ze strany
některých podnikatelských subjektů
učiněny pokusy realizovat společné
projekty a akce – např. provoz panoramatické kamery, ale tyto projekty
neměly dlouhého trvání, především
proto, že chybělo jasné deﬁnování
práv a povinností, nebyl jasně stanoven plán práce a především chyběla
organizační struktura, která by spolupráci veřejného a soukromého sektoru
zaštítila po stránce metodické a organizační. To v konečném důsledku znamenalo krach jednotlivých projektů,
ale také, a to je mnohem závažnější,
to zapříčinilo vznik naprosté nedůvěry
v podobné společné projekty.
Jelikož si tento problém uvědomují
mnozí podnikatelé v cestovním ruchu
i samotné město, uskutečnilo se již
od prosince minulého roku několik
společných schůzek zástupců města
a přibližně patnácti rokytnických podnikatelů. Na těchto schůzkách byla
deklarována snaha všech zúčastněných založit společnou organizaci,
která by sdružovala město a podnikatelskou sféru a koordinovala jejich aktivity a činnost co se rozvoje a propagace cestovního ruchu týče. Na těchto

prvních schůzkách byla diskutována
vhodná forma této organizace, klíč příspěvků jednotlivých členů a také orientační náplň činnosti v prvním roce.
Jako vhodná forma bylo předběžně
navrženo občanské sdružení s orgány
sdružení – valná hromada sdružení,
rada sdružení a předseda sdružení.
Mezi hlavní cíle sdružení by patřilo především:
• jednotná propagace města, koordinace marketingu CR a sdružování
prostředků pro tyto účely
• koordinace prezentace turistických
nabídek, podpora tvorby projektů
v CR, tvorba projektů CR
• spolupráce s dalšími subjekty při
zvyšování nabídek v oblasti CR
• spolupráce při získávání ﬁnanční
podpory jednotlivých aktivit a projektů v oblasti CR
• tvorba nových produktů cestovního
ruchu s důrazem na provázanost
jednotlivých služeb
• vytvoření jednotného slevového
systému, na němž by se aktivně
podíleli všichni účastníci sdružení
• podpora údržby stávající turistické
infrastruktury a její smysluplné udržování
• podpora sdílení informací v CR s důrazem na spolupráci informačních
center
• poradenství v CR, sledování nových
trendů
• spolupráce při stanovení standardů
a kategorizace služeb v CR
V lednu 2005 byla Libereckým krajem vyhlášena výzva na předkládání
akcí pro podporu z grantového schématu „Podpora služeb cestovního ruchu“. Cíle tohoto grantového schématu a podporované aktivity z něj plně
korespondovaly s cíli připravovaného
projektu na založení společného sdružení města a podnikatelských subjektů. Na základě této výzvy jsme tedy
ve spolupráci a Agenturou regionálního rozvoje s.r.o. zpracovali a podali
žádost o poskytnutí dotace z grantového schématu „Podpora služeb
cestovního ruchu“, priorita 4 Rozvoj
cestovního ruchu, opatření 4.1. Rozvoj služeb pro cestovní ruch, podopatření 4.1.2. Podpora regionálních
a místních služeb v cestovním ruchu.
Takto koncipovaný projekt není možno připravit a realizovat bez partnerů
– zástupců podnikatelů z jednotlivých
stěžejních oblastí poskytování služeb
v cestovním ruchu. Proto město Rokytnice nad Jizerou, jako nositel pro–8–

jektu a vedoucí partner, přizvalo ke
spolupráci dva partnery z řad provozovatelů lyžařských areálů, skiservisů
a půjčoven lyž. vybavení, dva partnery
z oblasti poskytování služeb ubytovacích a stravovacích a jednoho partnera z oblasti obchodu. Tito partneři
projektu se budou aktivně podílet na
přípravě a realizaci projektu, především na přípravě stanov sdružení, na
stanovení výše a struktury členských
příspěvků budoucích účastníků sdružení tak, aby vše bylo přijatelné pro
široký okruh budoucích účastníků
sdružení. Budou se aktivně podílet na
sběru dat a podkladů pro zpracování
analýzy cestovního ruchu a zpracování marketingové studie a dále na přípravě a realizaci prvních tzv. pilotních
projektů sdružení, které budou nedílnou součástí tohoto projektu a budou
i důkazem smysluplnosti tohoto projektu a pádným argumentem při propagaci vlastního sdružení. Tato propagace vlastního sdružení bude rovněž
nedílnou součástí projektu „Založení
sdružení pro rozvoj cestovního ruchu
v Rokytnici nad Jizerou“, neboť je žádoucí, aby se členy sdružení stalo co
nejvíce podnikatelů v oblasti cestovního ruchu, a vznikly tak ideální podmínky pro další činnost sdružení, tedy
i tvorbu nových produktů cestovního
ruchu s důrazem na provázanost jednotlivých služeb a vytvoření jednotného slevového systému, na němž by se
aktivně podíleli všichni účastníci sdružení.
Celkové uznatelné náklady v rámci
předloženého projektu činí 1.870.325
Kč, dotace by v případě přidělení
(75%) činila 1.402.743 Kč. Přidělení
této dotace bude schvalovat krajské
zastupitelstvo v květnu 2005.
Tolik ve stručnosti k připravovanému projektu. O jeho realizaci a dalších společných krocích vedoucích
k založení sdružení budete dále průběžně a podrobně informováni nejen na stránkách našeho Zpravodaje. V průběhu května a června by se
měla konat společná setkání zástupců
města a rokytnických podnikatelů, na
kterých bude projekt podrobně představen včetně podmínek vstupu do
sdružení, fungování sdružení a dalších
důležitých informací.
Ing. Petr Matyáš
starosta města

Pozvánka na zastupitelstvo
Zveme Vás na veřejné zasedání Zastupitelstva města Rokytnice nad
Jizerou, které se bude konat ve středu dne 27. dubna 2005 od 17.00 hodin ve
školní jídelně základní školy na Dolním náměstí.
Program jednání:
1. Prodej obecního majetku (pozemky, bezúplatné převody, narovnání vztahů)
2. Hospodaření města za uplynulý rok (včetně zimní údržby a plnění rozpočtu)
3. Hospodaření příspěvkových organizací a společností města za rok 2004
4. Zprávy o činnosti organizačních složek města za rok 2004
5. Záměr zřízení informačního centra
6. Komplexní řešení parkování v Rokytnici nad Jizerou
7. Založení sdružení Města a podnikatelských subjektů v cestovním ruchu
8. Změna předpisu o odměňování neuvolněných členů zastupitelstva
9. Zrušení společnosti s.r.o. Víceúčelový kabelový rozvod města Rokytnice n.
Jiz.
10. Diskuse

Oznámení o povinné výměně řidičských průkazů
Dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme, že povinná
výměna řidičských průkazů se týká všech občanů, kteří mají řidičské průkazy
vydané do 1.ledna 2001, tj. řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do
31. prosince 2000. Výměna musí být provedena do 31. prosince 2005.
Výměny výše uvedených typů řidičských průkazů jsou bez poplatku, pouze
v případě změn se hradí správní poplatek. Řidičské průkazy, které byly vydány
v období od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, jsou platné do 31. prosince 2013.
Žádosti o výměnu řidičského průkazu se dávají na Městském úřadě v Jilemnici, odboru dopravy (budova u kostela – bývalý internát SPŠT), tel. 481565305.
Upozorňujeme, že je třeba při žádosti o výměnu doložit i 1 ks fotograﬁe.

Cestovní pasy
Nový typ strojově čitelného cestovního pasu České republiky, který splňuje
požadavky Evropské unie, je vydáván od druhé poloviny měsíce března. Stávající cestovní pasy vydané do zahájení vydávání nového typu cestovního pasu
zůstanou v platnosti po dobu, na kterou byly vydány, a bude je i nadále možné
používat k cestám do zahraničí. Správní poplatek za vydání nového cestovního
pasu je 200,- Kč.

Snížení ceny

připojovacích poplatků
ke kabelové televizi
Společnost Katro Servis, s.r.o.,
která je provozovatelem a nájemcem kabelové televize v Rokytnici
nad Jizerou s účinností od 1. 4. 2005
zajišťuje i službu připojení k síti Internet prostřednictvím kabelového připojení. Vzhledem k tomu, že toto připojení je velmi výhodné, a to jak pro
domácnosti tak pro podnikatelskou
sféru, rozhodla Rada města Rokytnice nad Jizerou na svém jednání dne
4. 4. 2005 umožnit levnější připojení
ke kabelovému rozvodu s účinností
od 1.5.2005, a to následovně:
• 1.000,- Kč – poplatek za připojení
– fyzické osoby (domácnosti)
• 2.500,- Kč – poplatek za připojení
– podnikající fyzické osoby, právnické osoby
K připojovacímu poplatku je třeba
připočíst ještě náklady na kabeláž
přímo v objektu, které vyúčtovává
spol. Katro Servis, s.r.o.
Věříme, že ti, co kabelovou televizi
nemají, této výhodné nabídky využijí
i s ohledem na možnost výhodného
připojení k síti Internet.

Občanské průkazy
Dne 31. prosince 2005 skončí platnost občanských průkazů vydaných do
31. prosince 1994 (jedná se o občanské průkazy typu knížka s vyznačenou platností „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, dále o občanské průkazy typu karta vydané od 1. května 1993 do 31. prosince 1994, ve kterých je rovněž vyznačena doba platnosti „bez omezení“. Výměna je prováděna
bez poplatku.
Žádosti o vydání cestovních pasů a občanských průkazů se podávají na
Městském úřadě v Rokytnici nad Jizerou, úseku matriky, přízemí městské radnice, tel. 481549312.
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fotograﬁe
na doklady - formát 35x45

CELKEM 8 FOTEK
2 sady po 4 ks
V provozovně SURA

Občanská poradna
V průběhu procesu komunitního plánování sociálních služeb na
Jilemnicku byla potvrzena domněnka,
že v oblasti zcela chybějí krizové a intervenční služby. Občanská poradna,
kterou v těchto dnech otevírá jilemnická Charita, nabízí veřejnosti se zárukou úplné diskrétnosti a zcela bezplatně pomoc při hledání řešení zejména
v těchto oblastech:
• bydlení,
• sociální zabezpečení,
• majetkoprávní záležitosti,
• rodinné právo,
• ochrana spotřebitele,
• správní a soudní řízení.
Občanská poradna je skupinou
dobrovolníků různých profesí, kteří
chtějí bezplatně pomáhat ostatním.
Nechce a ani nemůže nahrazovat
profesionální poradenské služby. Poradna bude otevřena od května 2005
v 1. patře Střední průmyslové školy
textilní (napravo od schodiště), a to
vždy ve středu od 13 do 16:30 hodin.
I mimo úřední hodiny je možné kontaktovat vedoucí poradny paní Irenu
Benešovou na tel. č. 481 596 128
nebo 724 030 304. V poradně budou
zájemcům poskytovány i informace
o dalších činnostech Charity (mateřské centrum, humanitární sklad ošacení a sociální šatník). Z tohoto důvodu Charita od května 2005 ruší úterní
úřední hodiny.

Krajská veterinární správa
pro Liberecký kraj
informuje:
Vakcinace lišek proti vzteklině
– POUČENÍ pro občany
V době od 19.4.2004 do 28.4.2004
(v návaznosti na klimatické podmínky)
proběhne na území okresů Liberec
a Jablonec nad Nisou vakcinace lišek
proti vzteklině. Jedná se o preventivní akci k předcházení vzniku a šíření
nebezpečné nákazy – vztekliny, vzhledem k tomu, že liška je jejím nejvýznamnějším reservoárem a šiřitelem.
Cílem této akce je vytvořit v liščí populaci na širokém území imunitu proti vzteklině a tím zabezpečit ochranu
zdraví lidí.
Vakcinovat se bude shozem návnad
z letadla v uvedeném časovém rozpětí
v závislosti na počasí. Návnady jsou
vyrobeny z rybí moučky a tuku, mají
okrouhlý tvar o průměru 3,5 cm a výšce 1,7 cm, hnědozelenou barvu a silně zapáchají rybinou.
Proto v oblasti, kde jsou položeny návnady s očkovací látkou proti

KOTLE – EKOEFEKT
Nejlevnější vytápění objektů
hnědým uhlím Ořech II.

Prodejce: Uhelné sklady – Štěpánek, Rokytnice nad
Jizerou, Tel. 481 591 184, mobil: 603 729 927
•
•
•
•
•
•
•

kotle jsou automatické a ekologické
pracují téměř bez obsluhy
nekouří
snadná regulace 30 – 100 %
bezporuchové
velikost kotlů 25 kW – 600 kW
kotle odpovídají požadavkům Ministerstva
životního prostředí, České inspekce životního
prostředí a ostatním požadovaným předpisům.

EKOEFEKT - 24kW
pro Váš dům

Uhlí do těchto kotlů je drobné, čímž je dána jeho
nízká cena při zachování jeho kvality.
Tím bude Vaše vytápění daleko lacinější.
Při koupi kotle EKOEFEKT u nás, poskytujeme
první tři roky na zakoupené uhlí slevu 8 %.
Kotle je možné vidět přímo v provozu při Vaší
návštěvě v Autoservisu Štěpánek, U Elitexu 385,
512 43 Jablonec nad Jizerou.
Podrobnější informace získáte na výše uvedených
telefonních číslech nebo na internetových stránkách
www.kotle.cz.

EKOEFEKT - 48kW
pro Váš dvojdomek

Informace pro žadatele o dávky státní sociální podpory
Vážení klienti,
s účinností od 1. 7. 2005 již nebude Úřad práce v Semilech, oddělení státní
sociální podpory, zasílat předtištěné žádosti o dávky SSP
• Sociální příplatek
• Příspěvek na bydlení
Taktéž s účinností od 1.10.2005 nebudou zasílány předtištěné žádosti
o dávku
• Přídavek na dítě
S ohledem na tuto skutečnost je nutné si na každé z následujících období
od
• 01.07.2005 Sociální příplatek, Příspěvek na bydlení
• 01.10.2005 Sociální příplatek, Příspěvek na bydlení + Přídavek na dítě
• 01.01.2006 Sociální příplatek, Příspěvek na bydlení
• 01.04.2006 Sociální příplatek, Příspěvek na bydlení a tak dále...
zajistit vyzvednutí všech potřebných tiskopisů pro posouzení nároku na
výplatu dávek státní sociální podpory (tj. žádosti, Doklady o výši čtvrtletních
a ročních příjmů, Potvrzení o studiu, Prohlášení osob, které nemají příjmy) na
kontaktních místech státní sociální podpory:
• KM SSP Semily, Bítouchovská 1
tel.: 481 663 314
• KM SSP Turnov, Havlíčkovo náměstí 54
tel.: 481 325 137
• KM SSP Jilemnice, Masarykovo náměstí 81
tel.: 481 545 484
• KM SSP Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6
tel.: 481 671 431
• KM SSP Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice 337
tel.: 481 522 860
Tiskopisy lze také vytisknout na webové stránce:
http://forms.mpsv.cz/sspforms.

vzteklině lišek, je třeba dodržovat
tyto pokyny:
•
•
•
•

poučit děti
nedotýkat se návnad
nenechat volně pobíhat psy
nepoužívat k výkonu práva myslivosti lovecké psy po dobu 3 týdnů po vakcinaci
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• v případě potřísnění kůže očkovací látkou (je tekutá a je uložena
v ampuli), je třeba omýt zasažené
místo mýdlem a vodou a dezinﬁkovat dezinfekčním prostředkem.
Pokud se očkovací látka dostane
do oka, úst či čerstvého poranění,
je nezbytně nutné vyhledat okamžitě lékaře.

Martiny Šubrtové, tajemnice městského úřadu

Otázky vedoucímu prodejny Edeka v Rokytnici nad Jiz.:

Jaké byly náklady na zimní údržbu za uplynulou zimní
sezónu?

Je středa 16.45 a v oddělení masných výrobků nabízíte
zákazníkům maso, které není viditelně čerstvé.

Náklady na zimní údržbu v návaznosti na uhrazené
faktury na základě Smluv o zajištění údržby komunikací
v zimním období 2004/2005 činily: 1.830.253,- Kč. Jedná
se o smluvní vztahy se spol. ROTES, s.r.o,se spol. ZEMEX,
s.r.o., s panem Josefem Josífkem z Františkova. Tato částka zahrnuje i práce provedené na základě objednávek a to
od pana Noska, Sklenařice za frézování, od pana Schröttera a ze strany spol. Globus. Celková částka nezqhrnuje
náklady Drobných služeb města – mzdové náklady, pohonné hmoty.
Celkově bylo pro rok 2005 v rozpočtu vyčleněno:
2.710.000,- Kč
Zimní údržba město dodavatelsky stála celkem
1.830.253,- Kč
Dále je nutné předpokládat náklady i na počátek zimní
sezóny 2005/2006.
Z výše uvedeného vyplývá, že na opravy místních komunikací, letní údržbu a rekonstrukce zbývá částka cca
700.000,- Kč, což při stavu některých místních komunikací
zdaleka nepokrývá potřebu „města“.

Maso dostáváme denně od dodavatele čerstvé.
To znamená, že již dodavatel, na kterém jste smluvně
závislí, nedodává kvalitní maso?
Na to vám neodpovím, denně dostáváme čerstvé maso.
Problém je v tom, že ho nikdo nekupuje a my i to dnešní
musíme poslat do kaﬁlerie k likvidaci. Pokud vím, a to jezdím do Rokytnice od 17 ti let, nikdy se v Rokytnici kvalitní
maso neprodávalo.
Domnívám se, že s vámi nebudou zákazníci souhlasit, já
rozhodně pamatuji, že se v Rokytnici prodávalo čerstvé
a kvalitní maso, a to i zpočátku v prodejně Edeka.
Poznámka: Z rozhovoru s panem vedoucím jsem se vlastně nic nedověděla, snad jen to, že budu muset zase jet
koupit maso někam jinam. Není to škoda?

Pro úplnost uvádím, že hlavní komunikace vedoucí Rokytnicí je v majetku Libereckého kraje, který je již druhým
rokem žádán o generální opravu této silnice. Prozatím nebyla zaslána pozitivní odpověď.
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Sběrný dvůr
Od dubna 2005 je provozní doba sběrného dvora následující:
Středa
13:00 – 18:00
Sobota
8:00 – 12:00

Svoz železného šrotu:
Ve čtvrtek 28.4.2005 a v pátek 29.4.2005 se bude konat
svoz železného šrotu. Žádáme proto občany, aby železný
odpad přistavili k místním komunikacím. Upozorňujeme, že
složky nebezpečného odpadu, jako televize, lednice, mrazáky, apod. lze odkládat pouze ve sběrném dvoře v rámci
uhrazeného místního poplatku.

Nádoby na kartónový papír:
Rada města po celé řadě žádostí ze strany místních občanů rozhodla navrátit do Rokytnice nádoby na kartónový papír. Tyto byly odvezeny na podzim roku 2004 z toho
důvodu, že byly největším zdrojem nepořádku ve městě,
neboť lidé do nich odpad odkládali nehospodárně a místní
podnikatelé i neoprávněně. Vzhledem k tomu, že ze strany
společnosti EKO-KOM byly 3 ks nádob na tuto složku tříděného odpadu nabídnuty bezplatně, rozhodla RM nabídky
využít a cca od května 2005 budou do Rokytnice skutečně
vráceny.

Pytle na třídění odpadu přímo v domácnosti:
Připomínáme občanům, že na městském úřadě lze vyzvednout následující pytle na třídění odpadu přímo v domácnosti:
• plasty z domácností – žluté pytle
patří sem veškeré kelímky od jogurtů, másel, salátů,
apod. láhve a kanystry od drogerie, plastové hračky,
kbelíky, prostě vše, co je vyrobeno z plastů včetně igelitových a mikrotenových obalů
nepatří sem znečištěné plasty, plasty se zbytky barev,
olejů a potravin
recyklace – výroba spojovacího systému pro zpevnění travnatých ploch, parkovišť, vozovek nebo i pytle na
odpad
• nápojový karton Tetra pak – oranžové pytle
patří sem krabice od džusu, mléka, vína, atd., nápojové
krabice bez hliníkové vrstvy
nepatří sem ostatní papírové krabice (možnost využít
sběrného dvora nebo nádob na odpad)
recyklace – výroba papíru a izolačních složek
• pytle na pet-lahve – žluté velké pytle
patří sem PET lahve všech barev
nepatří sem kelímky od jogurtů, drogérie, apod.
• pytle na papír – modré pytle
patří sem noviny, časopisy, kartónový papír,
nepatří sem znečištěný papír, kopíráky, tvrdá vazba
z knih
Tyto barevné pytle lze umístit buď u svozné trasy
nebo odvézt přímo do sběrného dvora. Svoz na území
Rokytnice zajišťují Drobné služby města.
Podnikatelé mohou využít výhodné nabídky zakoupení těchto pytlů na tříděný odpad.

Stanoviště nádob na tříděný odpad
1. Vilémov – u Elitexu
2. Dolní Rokytnice – u čističky odpadních vod
3. Dolní Rokytnice – u školního hřiště (pod hasičskou
zbrojnicí)
4. Horní Rokytnice – za budovou městské radnice (směr
k rampě EDEKA)
5. Horní Rokytnice – sídliště Horní Kout
6. Berlín – odstavná plocha u lesa (nad RD manželů Černých)
7. Horní Rokytnice – u Chaty Rokytka
8. Horní náměstí – pod samoobsluhou
9. Rokytno – u Hotelu Starý Mlýn
10. Františkov – naproti prodejně pana Josefa Josífka
11. U Sběrny papíru pod květinkou p. Vránové – připravuje
se
Nabídka podnikatelům
Stále platí nabídka místním podnikatelům ohledně využití systému zavedeného obcí pro nakládání se tříděným
odpadem na stanovištím pro sběr tříděných komodit (sklo,
plasty – PET lahve, karton)
• 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.

AUTOŠKOLA – ANNA KREŠLOVÁ
Opět připravuji tradiční
prázdninový výcvik uchazečů
k získání řidičského průkazu skupin B a AB.
ZAHÁJENÍ letního kurzu
bude v sobotu 11.6.2005 v 15.00 hod.
na Obecním úřadě ve Víchové nad Jizerou.
Přihlášky je možné vyzvednout
na OÚ ve Víchové nad Jizerou
nebo v informačním centru v Jilemnici.
• platba možná formou i několika splátek
• plánování praktických jízd přizpůsobíme
vašim časovým možnostem
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Bližší informace
na tel. 604713996 nebo 485121241

Otázky pro Ing. Holubce, ředitele
Rotextile a.s., připravila Eva Martínková
1. Můžete v úvodu vysvětlit, jak se
změnily vlastnické vztahy v bývalé
Sebě 10?
Rotextile, a. s. vznikla v roce 1992
delimitační smlouvou mezi Sebou s.p.
Tanvald a závodem Seba10 Rokytnice n. Jiz. na základě privatizačního
projektu.
V kupónové privatizaci získaly největší podíl akcií různé investiční fondy
a další akcie vlastnili drobní akcionáři,
Fond národního majetku a také město
Rokytnice nad Jizerou.
V roce 1995 zakoupila ﬁrma Pratex,
s.r.o. Praha asi 75% akcií a tím se stala majoritním vlastníkem. Tuto ﬁrmu
se zahraniční účastí vlastnila z 95%
Mechanische Spinnerei und Weberei
v Bayreuthu (SRN), která postupem
let zakoupila další akcie – na dnešní
stav 99,69%. Firma Pratex v r. 1999
převedla veškeré akcie na současného vlastníka Mechanishe Baumwoll –
Spinnerei und Weberei Bayreuth AG.
Ta postupem let modernizovala strojní
vybavení žakárskými stavy včetně výstavby nové budovy tkalcovny a čistírny cca za 40 mil. Kč. Stav strojího
vybavení v současné době je 30 stavů
PICANOL, 27 stavů SULZER na „hladné tkaniny“, 47 Stavů SULZER s žakárským ústrojím. Postupem let se
stabilizoval výrobní sortiment na:
• damaškové ložní tkaniny
• ubrusoviny
• plášťovky
• sypkoviny
• oblekové tkaniny
Převážnou část výroby zajišťovaly
zakázkami dceřiné ﬁrmy, které byly
ve skupině Mechanische Bayreuth,
především však ﬁrma Nobilis. Ta však
neodhadla správně své možnosti odbytu žakárských tkanin a svoji činnost
ukončila v r. 2003. To se samozřejmě negativné projevilo i v Rotextile
a v r. 2003 došlo i zde k nejhoršímu
hospodářskému výsledku za poslední roky. V letech 2000-2003 byl podíl
výroby, respektive odbytu, tuzemsko
25%, export 75%.
2. Do funkce ředitele jste byl jmenován před rokem. V té době vykazovala továrna propad asi 24 miliónů
Kč. Co bylo příčinou takové ztráty?
V dubnu 2004 došlo ke změně ve
vedení ﬁrmy. Objem objednávek od
dceřiných ﬁrem ze SRN klesal v té

době měsíčně ze 70% až
na 40% v konci roku. Ztráty zakázek se nám podařilo zaplnit významnými
zakázkami z tuzemska
i obnovením spolupráce
s německými ﬁrmami, a to
do té míry, že veškerou
žakárskou výrobu a odbyt
jsme zajišťovali vlastními pracovníky.
3. Jaká úsporná opatření jste musel provést?
V té době jsme zaváděli tato úsporná opatření:
1. snižování pracovních sil
2. úspory v provozu závodních vozidel
3. zrušení vaření obědů (řešeno dovozem hotových jídel)
4. přestěhování kanceláří a uzavření
vytápění zadních částí závodu
Největší přínos byl v zaplněnosti výroby zakázkami, kterými jsme zaplnili
výpadky objednávek od naší mateřské
ﬁrmy. Tyto zakázky jsme ve významném objemu získali od českých ﬁrem.
Jen pro ilustraci – měsíční objem výroby běžných metrů byl 250 – 280 km
v šířích tkaniny 140 – 175 cm. A toto
množství není problém vyrobit, ale
umět ho prodat, a to ve stavu režném
nebo upraveném.
4. Vyrábíte opravdu krásný a kvalitní damašek. Dnes však většina žen
dává přednost materiálům, které se
snadněji udržují, a damaškové povlečení se stává sváteční záležitostí.
Pro textilky je zajímavější výroba
takových textilních materiálů, které
mají využití ve výrobě (např. automobilový průmysl v Česku a na Slovensku jich spotřebuje 75 miliónů
metrů.)
Uvažuje majoritní vlastník o inovaci výroby?
Výroba damašků má v našem závodě více než 100letou tradici a naši
pracovníci ho umějí vyrobit. Samozřejmě se dá vyrobit v různých kvalitách
– laicky řečeno různě „hustý“ a z přízí
vyráběných různou technikou, tj. mykaných, bezvřetenových nebo česaných, které jsou nejkvalitnější, ale také
nejdražší. Od toho se také odvíjí cena
hotové tkaniny a určitě je vyšší než
např. tkanina krepová.
Proto velká část damaškové výroby,
ať v metráži nebo v hotových ložních
soupravách, odcházela na evropské
trhy – Německo, Slovinsko, Norsko,
Rakousko a další.
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5. Byl se pan Daun v Rotextile
podívat?
Pan Cleas E. Daun je šéfem koncernu, který má jednu skupinu textilních závodů na technické tkaniny, druhou skupinu závodů na ostatní tkaniny
pod Mechanische Baumwoll Spinnerei und Weberei Bayreut AG, do které
patří Rotextile, a. s., a další aktivity ve
strojírenství a také zlaté doly v Jihoafrické republice. Pan Daun navštívil
v listopadu 2004 Rokytnici, respektive
Rotextile,a.s. Minusový hospodářský
výsledek, i když v té době již třetinový
oproti roku 2003, ho nepotěšil.
Dal proto příkazy příslušným vedoucím pracovníkům ke změně strategie.
V této době jsme byli v intenzivním
jednání s německou ﬁrmou Crammer
o výrobě matracových damašků, na
které by tato ﬁrma dodala veškeré
strojní vybavení, tj.tkalcovské stavy se
žakáry a velkou upravárenskou linku.
Po několika jednáních jsme optimisticky věřili v realizaci tohoto záměru.
V únoru 2005 nám bylo však sděleno,
že se záměr neuskuteční a místo ﬁrmy
Crammer na sál č.7 budou instalovány široké (390 cm) stavy Sulzer z Portugalska, kde byla v rámci koncernu
Daun zavřena tkalcovna.
6. Cesta od Seby 10 po Rotextile
2005 byla douhá. Na Vás však padla
mimo jiné i velmi nepopulární věc
– propouštění zaměstnanců.
Byla to jedna z podmínek pro
zachování alespoň části výroby?
Na jakém čísle počtu zaměstnanců
skončíte, musíte o výši stavu „bojovat“ s majiteli?
Toto je zatím poslední verze nové
koncepce výroby, která představuje
zrušení žakárské výroby na sále č. 7
a nahrazením již zmíněné techniky
na výrobu technických tkanin. O zakázky se postará skupina pracovníků
z Bayreuth. Na sále č. 6 bude stávající výroba na hladkých stavech Sulzer
a dalších 15 žakárských stavů, jejichž
výrobu a odbyt zabezpečí Rotextile.
Výroba na sále č. 5 bude zastavena.
Tato nová koncepce představuje omezení pracovníků na konečný stav 72,

i když původní stav měl být 60 pracovníků. Po několika jednáních jsme tento počet „ustáli“ a zatím by se neměl
měnit.
Uvědomuji si, že propuštění z práce je pro každého člověka bolestivé,
zvlášť v dnešní době, a různí lidé to
i různě berou. Pokud tuto záležitost
musí dělat „Rokytničák“, který zná nejenom tyto lidi, ale i příbuzné včetně
dalších vazeb, je to opravdu nelehká
záležitost. Přesto nelituji, ze jsem souhlasil s tímto místem, protože jsem poznal další kvality mnoha lidí v závodě,
o kterých bych se bez společné práce
nikdy nedověděl.

7. Prodali jste již několik nemovitostí, jak naložíte s těmi zbývajícími?
Na jednání představenstva jsme
navrhli odprodej nemovitostí ve vlastnictví Rotextile, a.s. Tento návrh byl odsouhlasen a v současné době zbývá
prodat internát a bytový dům čp. 190
vedle penzionu Alf u Kroupů. Závodní
jídelna bude zatím ponechána v majetku.
Nejsložitější bude prodej bytů v panelovém domě na sídlišti současným
nájemníkům. Tuto akci předpokládáme ukončit do šesti měsíců.

Krkonoše v Německu
Na novém mnichovském výstavišti se konal koncem
února v průběhu pěti dní v šesti moderních halách na výstavní ploše 66.000 m2 tradiční veletrh cestovního ruchu
„C-B-R München 2005“. Šestatřicátého ročníku se účastnilo 1.312 vystavovatelů z pětašedesáti zemí. Česko prezentovalo šestadvacet vystavovatelů, především krajské úřady
a některá města a regiony (např. Český ráj, Plzeň, Jablonec n. N., Český Krumlov, Mariánské a Františkovy Lázně
a Krkonoše spolu s agenturou CzechTourism).
Zájemci měli k dispozici propagační materiály Svazku Krkonoše: „Od jara do podzimu“, „Dlouhé sjezdy“,
„Krkonoše – lyžařský běžecký ráj“, tiskoviny řady měst a obcí regionu (např. Jilemnice, Benecka, Žacléře, Harrachova,
Špindlerova Mlýna, Pec p. S., Trutnova), ale i nabídky ubytovatelů (např. katalog „Turista“ z Pece p. Sněžkou, katalog „Ubytování v Krkonoších“, časopis „Veselý výlet“) i prospekty jednotlivých krkonošských zimních areálů, včetně
materiálu CzechTourism o lyžování a horské turistice v ČR.
Filmování v Krkonoších
Dvacetiminutový televizní ﬁlm o rozmanitých možnostech zimního vyžití v Krkonoších natáčel během února tříčlenný štáb pro polský TV kanál Bussines. Jeho vznik, na
podporu rozvoje cestovního ruchu, iniciovalo zahraniční
zastoupení CzechTourism ve Warszawě a ﬁnančně podpořil CzechTourism ČR. Pětidenní program štábu organizoval Svazek měst a obcí Krkonoše pod koordinací Správy
Krkonošského národního parku. Jak informovala vedoucí
projektu Elzbieta Puchalska, ze zahraničního zastoupení
CzechTourism ve Warszawě, natočeny budou tři díly dokumentů z Čech. Mezi nimi právě Krkonoše, dále české lázně
a Praha. Každý bude na TV Bussines odvysílán desetkrát.
V programu čtyřčlenné pracovní skupinky byla návštěva
Janských Lázní, Harrachova, Rokytnice nad Jizerou, Černého dolu, Pece pod Sněžkou, Benecka, Jilemnice, Žacléře a Špindlerova Mlýna.
Krkonoše bývají během zimní sezóny naplněny, není od
věci podporovat stejné formy projektu pro jarní a letní pobyty v horách. Manažerka Puchalská přislíbila, že se v tomto období televizní štáb do Krkonoš vrátí. Hotový televizní
dokument bude dalším produktem v „knihovničce“ propagačních počinů.
Krkonoše: Praze blíž
Téměř dvě stovky průvodců cestovních kanceláří se
sešly v Praze na Vinohradech v Národním domě při workshopu, který pro turistické regiony Krkonoše a Český sever

8. Máte vlastní prodejnu, dostatek
prostorů a sídlíte uprostřed rekreačního střediska. Nemáte v úmyslu
zpřístupnit některé části továrny pro
veřejnost?
O této záležitosti můžeme uvažovat
po celkové rekonstrukci strojového
parku v závodě a stabilizaci výroby.
V současné situaci není v našich prioritách.
Děkuji za rozhovor
-EM-

uspořádala agentura CzechTourism. Krkonoše – svazek
měst a obcí nabídku plně využil.
Všem, kteří měli zájem získat informace o Krkonoších,
aktivním volnočasovém, sportovním či turistickém vyžití při
pobytu v horách, přednášeli Klára Kroupová z Infocentra
Jilemnice, Radek Drahný, mluvčí Správy Krkonošského národního parku a Petr Guth z Infocentra Kořenov. Při více než
hodinu trvající prezentaci byli průvodci podrobně seznámeni s širokou sezónní i celoroční nabídkou příležitostí.
Klára Kroupová dodává: „Měli jsme snahu prezentovat
jednak aktivity Svazku Krkonoše, včetně běžeckého sportu, který je zahrnut v projektu „Krkonoše - lyžařský běžecký
ráj“, hovořili jsme o vloni nově zavedeném cykloturistickém
autobuse „Krkonošské turistické lince“, seznámili jsme přítomné s nabídkou cykloturistiky v Krkonoších a Podkrkonoší, rozdali propagační materiály. Jako základní zdroj informací pro celý region jsme představili internetové stránky
www.krkonose-smo.cz.“
Spektrum prezentované nabídky nezůstalo jen u aktivit Svazku Krkonoše. Mluvčí Správy Krnap poukázal na
nejpoutavější přírodní krásy a nutnost jejich ochrany. Nechyběly upoutávky na zajímavosti nejvyšších českých hor,
památky i méně známé turistické cíle, které mají dosud
nevyužitý potenciál. Pracovníci cestovního ruchu se živě
zajímali například o bezbariérové přístupy, připravovanou
výstavbu lanové dráhy na Sněžku, podrobnosti o Luční
a Špindlerově boudě, detailech turistických autobusů, ale
i možnostech parkování.
Klára Kroupová doplnila: „Průvodci, kteří se zúčastnili
workshopu, mají s novými znalostmi ideální příležitost zakomponovat věci, které je zaujaly, do programů mateřských
cestovních kanceláří. Jak se při diskusi ukázalo, nemají větší a detailní povědomí o všech koutech Krkonoš, ani místopisné znalosti, aby putovali se svými klienty po horách a tím
například konkurovali krkonošským průvodcům. A naopak
my za Krkonoše jsme rádi naše znalosti dále předali.“
Přírodní zajímavosti Krkonoš I. díl
Stavidlo u Labského vodopádu
Stavidlo, dláždění, dřevěné schodiště, rampu, práh
a dřevěný povalový chodník nad prahem u Labského vodopádu v nedaleké blízkosti symbolického pramene Labe
a Labské boudy obdivují v létě pěší turisté stejně jako jejich
předchůdci v roce 1894. Padající voda Labského vodopádu, která byla zadržována stavidlem, potěší a osvěží. První
písemné zmínky o přednáškách řídícího učitele Jana Buchara, který hovoří o stavidlech u Labského a Pančavské-

– 14 –

ho vodopádu, jsou známy z let 1984.
Pouštění vody před zraky diváků bylo
první „propagační“ akcí na podporu častějších návštěv Krkonoš. Před
vodopádem Labe byla umístěna dvě
stavidla těsně za sebou a byla daleko
starší oproti pančavskému. Od roku
1900 pan učitel své povídání doprovázel promítáním diapozitivů. Černobílé
snímky byly jilemnickými fotografy
přenášeny na skleněné desky a kolorovány anilinovými barvami.
Spisovatel F. Nečásek podnikl cestu po Krkonoších, navštívil stavidla
u Labe a své zážitky popsal v knize
„Cestování na Sněžku“: „Muž, který
mne zadržel, za nějakou odměnu zastavil přede spádem díl Labe, a když
dosti nashromáždil vody, vypustil ji
najednou a spád byl tím větší a krásnější...“ Dobová literatura z XIX. století
obšírně zmiňuje potulnou harfenici
a její mužské konkurenty i celé muzikantské bandy s různým nástrojovým
složením, jejichž hudba zaznívala na
hřebenech Krkonoš a na turisticky
frekventovaných místech jako právě
u stavidel vodopádů.
Čertova strouha
Cestou ze Špindlerova Mlýna
k soutoku Labe a Bílého Labe u Dívčích lávek směrem do údolí Bílého
Labe se dostanete po třech kilometrech k naučné stezce Čertova strouha. Impulsem pro úpravy a hrazenářské práce krkonošských potoků a řek,
tedy i Čertovy strouhy a dalších vodohospodářských děl, byly škody v povodí Labe, Jizery a Úpy způsobené
sérií katastrofálních povodní převážně
z letních přívalových dešťů.
Jednosměrná vycházka (1400 metrů dlouhá) je ukázkou zajímavého
technického díla ze začátku XIX. stol.
Práce předků, vykonaná v rekordně
krátkém čase dvou let (1901–1902),
je po více než sto letech dokladem
stavitelského umění v nepřístupném
terénu. Hrazení na Čertově strouze je
téměř plně funkční. Přibližně polovina
kamenů byla použita z koryta, další
část z nedalekého lomu, k tomu účelu
zřízenému nad ústím Červeného potoka. V zimě byl kámen převážen na
rohačkách. K výrobě kamenických
nástrojů, jejich opravu a údržbu byla
před sto lety přímo na staveništi zřízena kovárna. Její zbytky si návštěvníci
mohou, kromě desítek žulových kvádrů, prohlédnout na pravém břehu
Čertovy strouhy. Trasa je přístupná do
15. září denně od 10 do 17 hodin.

Rozpis stomatologických pohotovostních služeb
na období květen – srpen 2005
Aktuální informace na www.zdravotnictvi.kraj-lbc.cz
Provozní doba: sobota, neděle, svátky 8.00 – 11.30 hodin
07. – 08.05. MUDr. Aleš Malý, Rokytnice nad Jizerou,
14. – 15.05. MUDr. Marie Mühlová, Studenec u Jilemnice,
21. – 22.05. MUDr. Jiřina Machová, Horní Branná,
28. – 29.05. MUDr. Daniela Zajícová, Jilemnice,
04. – 05.06. MUDr. Irena Štilcová, Jilemnice,
11. – 12.06. MUDr. Oldřich Peterka, Víchová nad Jizerou,
18. – 19.06. MUDr. Marie Folprechtová, Rokytnice n. Jiz.
25. – 26.06. MUDr. Daniela Zajícová, Jilemnice,
02. – 03.07. MUDr. Milan Prokop, Vysoké na Jizerou,
05. – 06.07. MUDr. Miroslav Michálek, Harrachov,
09. – 10.07. MUDr. Jaroslav Valeš, Roztoky u Jilemnice,
16. – 17.07. MUDr. Dana Mařasová, Jilemnice,
23. – 24.07. MUDr. Jana Hrbková, Jablonec nad Jizerou,
30. – 31.07. MUDr. Aleš Malý, Rokytnice nad Jizerou,
06. – 07.08. MUDr. Karel Král, Jilemnice,
13. – 14.08. MUDr. Hynek Štilec, Jilemnice,
20. – 21.08. MUDr. Oldřich Peterka, Víchová nad Jizerou,
27. – 28.08. MUDr. Marie Folprechtová, Rokytnice nad Jiz.,
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tel. 481523393
tel. 481596 339
tel. 481584215
tel. 481545620
tel. 481545556
tel. 481585155
tel. 481523876
tel. 481545620
tel. 481593356
tel. 481529070
tel.481587313
tel. 481541096
tel. 481591103
tel. 481523393
tel. 481545621
tel. 481545556
tel. 481585155
tel. 481523876

Zpráva o činnosti kroužku Mladých hasičů SDH Rokytnice nad Jizerou za rok 2004
K 1. lednu 2005 měl kroužek Mladých hasičů 18 členů, z toho 4 dívky
a 14 chlapců. V roce 2004 byli odhlášeni 2 mladí hasiči.
V zimě se děti zdokonalovaly v topograﬁckých značkách, uzlech, orientování mapy, azimutu, zdravovědě
a požární ochraně, ale také se našla
chvilka času, aby si zahrály zábavné
hry. Děti nakreslily spoustu hezkých
obrázků do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. I přes velkou
konkurenci výtvarných prací z celého
okresu se dva naši členové umístili
na nádherných místech: Petr Salač
– 2. místo v kategorii starších a Marek Srp – 2. místo v kategorii mladších.
Díky těmto mladým hasičům jsme získali čestné uznání okresu.
Na jaře nás čekala příprava na druhé kolo hry Plamen. Začaly trénovat:
– požární útok
– požární útok CTIF
– štafetu 4×60m
– štafetu na 400m s překážkami CTIF
– štafetu požárních dvojic
Děti, jak mohly, tak trénovaly, kdo
chtěl, mohl si půjčit hadici domů, aby
si nacvičil rozkulení a smotání.

Dne 29. května 2004 nastal velký
den. Sešli jsme se u hasičské zbrojnice v půl osmé ráno všichni trochu
nervózní, děti možná méně než my,
dospělí. Vyrazili jsme do Jablonce
nad Jizerou, kde se konalo druhé kolo
okresní soutěže hry Plamen. Počasí nám přálo a děti se držely skvěle.
Všechny disciplíny zvládly a pak už
jenom odpočívaly při míčových hrách.
Některé děti odjely fandit našim hasičům do Pasek nad Jizerou na mezinárodní soutěž, které se zúčastnili hasiči
z Polska a Německa.
Ostatní děti čekaly na konečné výsledky, které jim prozradily, že skončily na 18. místě z 26 družstev. Některé
z nich byly na závodech úplně poprvé.

Dětem jsme se odměnili dobrou zmrzlinou a unavení odjeli domů.
Konec školního roku jsme chtěli ukončit jako v loňském roce opékáním buřtů na Havraním vrchu, ale
počasí nám nepřálo. Sešli jsme se
v hasičské zbrojnici
a buřty ohřáli v hrnci.
Opět jsme vyhodnotili
a odměnili nejhodnější a nejšikovnější děti
za celý rok.
Pak jim nastaly vyčkávané
prázdniny.
Výjimečně jsme se sešli už koncem prázdnin, aby děti nacvičily
požární útok s nově
opravenou
původní
rokytnickou stříkačkou
na 125. výročí vzniku
SDH v Rokytnici.
Dne 4. září 2004
jsme si dali sraz v půl jedné u hasičské zbrojnice. Děti se na výročí těšily.
Moc je zajímaly všechny ukázky, které
v den výročí probíhaly. Některé děti
nám pomáhaly při přípravě hasičského pětiboje.
Na začátku školního roku nám začala příprava na podzimní část hry
Plamen – Závod požárnické všestrannosti. Děti trénovaly střelbu ze vzduchovky, základy topograﬁe, uzlování,
základy první pomoci, požární ochranu, překonání vodního příkopu po
laně. Uspořádali jsme zkušební branný závod, aby si děti udělaly představu, co je čeká.
Dne 9. října jsme odjeli na Závod požárnické všestrannosti do Čisté u Ho– 16 –

rek. Ráno se nám sešlo více dětí, něž
jsme čekali. Měli jsme s sebou 14 dětí
a družstva jsou tvořena po pěti závodnících. Nechtěli jsme čtyři děti, které
přišly navíc, ošidit o to, aby si nemohly zazávodit, tak jsme se ptali několika
družstev, jestli nemají náhradníky. Nakonec se nám podařilo sehnat jednoho
závodníka z Přepeř. Za Rokytnici běžela
tři družstva, dvě mladší a jedno starší.
Starší se umístili na 41. místě z 45
družstev.
První družstvo mladších doběhlo
22. a druhé 23. z 25. družstev.
Děti nás i přes neúspěch moc potěšily, protože jsme zjistili, že máme
nejhodnější děti na okrese. Tak doufáme, že se nám na jaře ve druhém kole
povede lépe.
Následovaly odpočinkové schůzky,
chodili jsme poznávat stromy a podzimní přírodu.
Dne 1. listopadu 2004 jsme měli
exkurzi na místním obvodním oddělení Policie České republiky. Policista
a zároveň hasič Jiří Šír byl tak ochotný a provedl nás policejní stanicí. Děti
pozorně poslouchaly výklad a všelicos je zajímalo. Nejvíce se jim líbilo
odebírání otisků prstů. A možná od té
doby jsou o moc hodnější, protože viděli i policejní celu.
Netrvalo dlouho a najednou se blížily Vánoce, připravovali jsme vánoční
přáníčka a dárečky pro rodiče. Na Mikuláše si děti vyráběly čertíky z mandlové hmoty.
Uspořádali jsme vánoční besídku
s cukrovím a čajem. Děti si pro nás
připravily krásné koledy a básničky, za
které jsme je odměnili dárečky.

Mateřská škola, Dolní Rokytnice n. Jiz.
Zimní lyžování
Chtěla bych poděkovat zejména paním učitelkám. Bez jejich nadšení a zapálení pro věc by zimní program nemohl být uskutečněn. Aby mohlo být
lyžování realizováno, musely obětovat
velké množství hodin svého osobního
volna. Velice si vážím přístupu majitelů
lyžařských vleků (TJ Spartak Rokytnice
nad Jizerou, rodina Palmových), kteří
umožňují bezplatné využívání svých
zařízení dětem z mateřské školy. Bez
jejich pomoci by si některé děti takový
komfort nemohly dovolit. Velkým přínosem nám byla i pomoc dobrovolníků z řad rodičů (hlavně pana Zuzánka
a Gebrta). Ani příští rok touto spoluprací nepohrdneme.
Děti byly rozděleny do 2 skupin :
1. na zdatnější lyžaře – kteří lyžovali
v pondělí a ve středu
2. na začínající lyžaře - ti lyžovali v úterý a ve čtvrtek
K rozdělení došlo z důvodu: zdravotního, bezpečnostního, vyučující
mohli uplatnit individuálnější přístup
k jednotlivým dětem při lyžařské výuce, byl zabezpečen plnohodnotný
program pro děti, které zůstávají ve
školce (lyžování je dobrovolné). Děti
absolvovaly v průběhu zimního lyžování také lyžařský výcvik a karneval na
lyžích.
Myslím si, že k základním návykům
a dovednostem dítěte, které vyrůstá
v Rokytnici nad Jizerou, nepatří pouze čtení, psaní a počítání ale i osvojení
si základů lyžování. Proto bych chtěla
všem, kteří dětem výše zmíněné aktivity umožňují, ještě jednou poděkovat.
Jsem ráda, že mohu na dlouholetou
lyžařskou tradici v Dolní MŠ navázat.
Mateřská škola nežije pouze sportem, i když od 28.2.2005 začal plavecký výcvik, který obsahuje 10 lekcí v jilemnickém plaveckém bazéně. Během
zimního sportovního programu jsme
absolvovali 4 divadelní představení.
Přišlo jaro se sluníčkem, zem odemklo zlatým klíčkem…
Vláda zimy končí a jaro se hlásí
o svá práva. Brzy zůstanou jen vzpomínky na letošní bílou sněhovou záplavu. A tak ještě dříve, než se „sníh promění na sněženky“, naplánovali jsme
s dětmi veselé karnevalové rozloučení
s paní ZIMOU, která k nám byla tolik
štědrá. Již celý týden probíhal ve znamení příprav na KARNEVAL. Chystali
jsme masky, výzdobu, občerstvení.
Paní kuchařka LÍBA dokonce upekla
dětem jejich oblíbené věnečky.

V úterý 15.3. ožila stráň na Studenově pestrobarevným rejem masek.
Přítomným rodičům a divákům se naskytla veselá podívaná. V rytmu disko
se tu na lyžích předváděly různé pohádkové bytosti. Na své si přišly i malé
děti, které v maskách zvířátek statečně
zdolávaly dráhu na ježdíkách. K velké
radosti všech se za pohádkové kmotřičky víly přeměnily i paní učitelky
a společně s dětmi se těšily z krásného a vydařeného dne.
Další novinkou v mateřské škole je,
že má své webové stránky, a to na adrese: www.msrokytnice.skolniweb.cz
Poděkování
Děti a učitelky z MŠ D. Rokytnice
děkují všem, kteří jim umožnili krásné
lyžování v areálu LV Studenov. Letošní
zima se sněhovou nadílkou opravdu
nešetřila, a tak jsme si v radostné náladě lyžování opravdu užili. K naší pohodě příjemně stráveného dopoledne
také vděčíme všem zaměstnancům lyžařských vleků, kteří byli ochotni vždy
dětem pomoci. Bez jejich vstřícného
jednání si výuku a pobyt na lyžích
neumíme představit. Protože lyžování věnujeme větší část zimní sezóny,
snažíme se, aby dopoledne bylo pro
děti příjemné a optimálně pohybově
aktivní.Děkujeme i panu Banýrovi za
zajištění diskotéky a občerstvení pro
děti. Krásný den pro nás na úplný
závěr připravili na Bělohradské chatě
Studenov. Posezení na prosluněné terase s nazdobenými poháry pro děti
bylo velmi příjemné.

OBĚDY
Mateřská škola
Dolní 210, Rokytnice nad Jizerou
nabízí odběr obědů
• výborná domácí kuchyně
• možnost využití příjemné jídelny
• informace u vedoucí ŠJ Šárky
Šírové – tel.: 481 522 870

Zápis dětí
do mateřské školy
Mateřská škola
Dolní 210, Rokytnice nad Jizerou
zve rodiče se svými dětmi k zápisu.
Zapisujeme děti, které mohou
nastoupit během školního roku
2005/2006.
• Provozní doba: 6.30 – 16.30 hod.
• Počet oddělení: 3
Nabízíme:
Akce pro děti: zimní program (lyžařský výcvik, následné lyžování, karneval na sněhu), plavecký výcvik,
jógu pro děti od 4 do 6 let, Cesta za
poklady báby Podzimnice, Zavírání
zahrady, Čertovský den, Mikulášská
nadílka, malování v přírodě (kamenů
u Jizery…), poslední zvonění – rozloučení se školáky, pěší turistika,
každé pondělí logopedická poradna, výlet do ZOO, výlet do Babylónu,
divadelní představení.
Akce pro děti a rodiče: letní karneval, vánoční posezení, oslava svátku
matek.
K zápisu můžete chodit do konce
června.

Děkujeme!
PaedDr. Eva Maloňová
MŠ Dolní 210 Rokytnice nad Jizerou
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Těšíme se na malé školáčky.

Základní škola, Horní Rokytnice n. Jiz.
Poděkování
Na konci ledna jsme uspořádali pro žáky naší školy lyžařský výcvik zakončený závodem v obřím slalomu. Za to, že si žáci mohli užít několik pěkných dní na
lyžích, děkujeme Ski areálu U Modré Hvězdy – p. Langerovi a p. Votočkovi za
poskytnutí vleků zdarma pro výcvik a lyžování školní družiny a obsluze vleků za
ochotu a pomoc dětem. Děkujeme JPK pana Kotašky za odbornou výuku, za
zapůjčení výzbroje pro školu i školní družinu, za odvoz lyží a za věcné ceny pro
vítěze. Děkujeme také paní Konířové, která nám pomohla při lyžování se školní družinou. Tečku za týdnem příjemně stráveným na sněhu učinila paní Jiřina
Ditzová sladkými cenami pro všechny závodníky.
Učitelky horní ZŠ

Dům dětí a mládeže Pod střechou
V pátek 1. dubna odpoledne proběhla v Kulturním domě v Rokytnici nad
Jizerou už tradiční pěvecká soutěž, kterou pořádá Dům dětí a mládeže spolu se
Základní školou v Rokytnici nad Jizerou. Pěvecké výkony dětí můžete sledovat
v kabelové televizi.
V termínu od 11.4. do 29.4.2005 bude v GALERII Pod střechou v Domě dětí
a mládeže otevřena výstava výtvarných prací z projektu DDM „Krakonoš a jeho
hory“. Vystaveny budou všechny práce, které děti malovaly a vytvořily v zájmových kroužcích v DDM, i ty, které jsme dostali ze ZŠ, ZvŠ a mateřských škol.
20 nejlepších prací předáme na výstavu do muzea ve Vysokém nad Jizerou.
Všechny tři skupiny mažoretek se chystají na svá vystoupení na Lomnickém
hudebním jaru, které proběhne 23. dubna v Lomnici nad Popelkou. Na konci
dubna (30.4.) vystoupí mažoretky Melisa v Jilemnici a 28. května se zúčastní
svým vystoupením celokrajského setkání dětí – Bambriády v Liberci.
V první půlce května připravujeme vystoupení dětských zájmových kroužků
v kulturním domě. Vystoupí kroužky taneční, hudební a pěvecké. Děti předvedou to, co se v průběhu roku naučily.
Na začátku července se zúčastní vedoucí i děti z keramického kroužku dřevosochařského sympózia a přehlídky lidových řemesel ve Františkově.
Přesnější údaje o jednotlivých akcích budou předem uveřejněny v kabelové
televizi a na plakátech.
Mgr. Blanka Nechanická

Nostalgické jízdy
na zubačce a v okolí
v roce 2005
V roce 2005 jsme pro Vás připravili nostalgické jízdy na ozubnicové trati Tanvald – Kořenov – Harrachov a v okolí. Vlaky povezou
parní, unikátní motorové ozubnicové lokomotivy či historické motorové vozy. Řazen v nich
bude bufetový vůz, kde si budete moci dopřát
drobné občerstvení, koupit upomínkové předměty, pohlednice apod. Doprovod vlaku budou
zajišťovat průvodčí v dobových uniformách.
Ve zvláštních vlacích bude platit tarif vyhlášený Železniční společností Tanvald o.p.s.
Odbaveni budete historickými lepenkovými
jízdenkami přímo ve vlaku. Větší skupiny prosíme, aby si místa předem rezervovaly na e-mailu: info@zubacka.cz. V případě Vašeho
zájmu jsme schopni zajistit i zvláštní vlaky na
objednávku v trasách a v časových polohách
dle Vašeho přání. Bližší informace naleznete na
internetu http://www.zubacka.cz či v Infocentru Tanvald, tel: 483 394 193.
Přijďte se svézt! Těšíme se na Vás!
TERMÍNY NOSTALGICKÝCH JÍZD
7.5. – Zubačkou na pouť do Desné
Zvláštní vlaky s ozubnicovou lokomotivou
a historickým motorovým vozem u příležitosti
pouti v Desné. Trasa: Plavy/Smržovka – Desná,
Tanvald – Harrachov a zpět

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hledám celoroční ubytování
pro 1 osobu v Rokytnici nad
Jizerou. Tel.: 720 563 274
Prodám sněžný skútr YAMAHA,
tel.: 481523715,
mobil: 736 684 577
Prodám dětské horské kolo
(8 – 11 let) BLASTER ROCK
MASCHINE. Cena: 2.000,- Kč.
Tel. 728 685 267.
HLEDÁM k prodeji rodinný domek, chatu, chalupu
nebo stavební pozemek. Stav
nerozhoduje. Cena nejlépe
do 1,2 mil. korun.
Tel.: 777 041 737.
Sháním byt k prodeji v osobním vlastnictví nebo družstevní. Rychlé jednání.
Tel.: 775 311 506.
Hledám někoho zkušeného na
doučování angličtiny.
Tel.: 777 241 557

11. a 12.6. – Oslavy 100. výročí povýšení
Tanvaldu na město, 130 let želez. trati Tanvald – Železný Brod
Zvláštní vlaky s parní, ozubnicovými lokomotivami a historickými motorovými vozy
k výročí města a železniční tratě. Slavnost
u nádraží v Tanvaldě s bohatým kulturním programem. Jízdy historických drezín. Výstava
železničních vozidel. Trasa: Tanvald – Liberec
a zpět, Tanvald – Harrachov a zpět, Tanvald
– Železný Brod a zpět

vě. Trasa: Tanvald – Kořenov a zpět, Kořenov
– Harrachov a zpět

16.7. – Na pivní slavnosti do Svijan
Zvláštní vlak vedený historickým motorovým
vozem na pivní slavnosti do Svijan. Turnov žst.
– Svijany a zpět doprava autobusem pořadatele. Trasa: Tanvald – Jablonec n. N. – Liberec
– Turnov a zpět

10.9. – Víkend na zubačce – Tanvaldské podzimní slavnosti
Zvláštní vlaky s ozubnicovou lokomotivou
a historickým motorovým vozem u příležitosti
městských slavností. Doprava od nádraží ke
sportovní hale bude zajištěna historickým autobusem. Trasa: Tanvald – Harrachov a zpět,
Tanvald a okolí

23.7. – Víkend na zubačce - 2. harrachovské
pivní slavnosti
Zvláštní vlaky s ozubnicovou lokomotivou na
pivní slavnosti do Harrachova. Doprava od nádraží do areálu sklárny a minipivovaru Novosad
a syn bude zajištěna výletním vláčkem. Trasa:
Liberec – Jablonec n. N. – Tanvald – Harrachov a zpět
13.8. – Víkend na zubačce
Zvláštní vlaky s ozubnicovými lokomotivami, zvláštní parní vlaky Kořenov – Harrachov.
Odhalení pomníčku strojvedoucímu Wilhelmu
Bienertovi. Vystoupení country skupiny a jízdy historických drezín na nádraží v Kořeno– 18 –

20. a 21.8. – Oslavy 100. výročí povýšení
Smržovky na město, letní slavnost Eurion
Zvláštní vlaky s parními lokomotivami, historickým motorovým vozem a moderní motorovou
jednotkou. Jízdy historických drezín na nádraží
ve Smržovce. Bohatý kulturní program na náměstí. Trasa: Liberec – Tanvald a zpět, Smržovka – Josefův Důl a zpět

17.9. – Na mělnické vinobraní
Zvláštní historický vlak na vinobraní do Mělníka. Trasa: Jablonec n. N. - Tanvald – Turnov
– Mělník a zpět
1.10. – Víkend na zubačce – Babí léto 2005
Zvláštní vlaky s ozubnicovou lokomotivou
a historickým motorovým vozem. Exkurze do
skláren a minipivovaru Novosad a syn v Harrachově. Doprava od nádraží bude zajištěna
výletním vláčkem. Trasa: Tanvald – Harrachov
a zpět

V Rokytnici přivítali
svého krále ve slalomu
MF Dnes 4.3.2005
Rokytnice nad Jizerou – Je čtvrtek,
jedna hodina odpoledne a před rokytnickou radnicí stojí zástupy lidí. Jejich
pohledy se nedočkavě upírají ke dveřím úřadu. S napětím očekávají, kdy se
v nich objeví lyžař Filip Trejbal. Je pro
ně králem, před týdnem totiž získal
zlato na mistrovství světa juniorů ve
slalomu. Atmosféru umocňuje i píseň
skupiny Queen - We are the champions, která se rozléhá po náměstí.
Konečně! Dvacetiletý lyžař sestupuje po schodech s korunou na hlavě a s perelínou z prostěradla kolem
ramen. Spustí se nadšený aplaus. Juniorský mistr světa vylézá na střechu
auta a odjíždí do nedalekého hotelu,
kde na něj čeká šampaňské a dort ve
tvaru lyže. K úspěchu mu přicházejí
pogratulovat přátelé, rodiče i fanoušci, kteří spěchají s jeho fotkou pro autogram.

„O tom, že vede, jsem se dozvěděl
z esemesky, nejdřív jsem to nechtěl nikomu říci, abych to nezakřiknul. Když
už bylo jisté, že je první, tak jsme to
doma obrečeli,“ prozradil Filipův otec.
Sám Filip ani neví, jak úspěchu
dosáhl. Určitě se mu ale hodila zkušenost z nedávného seniorského
šampionátu v Bormiu, kde skončil
sedmnáctý. „V Itálii bylo důležité, že
jsem dobře zajel první kolo, což mi
hodně pomohlo,“ tvrdí student jilemnického gymnázia. Z přivítání v rodné
Rokytnici měl velkou radost. „Vážně
jsem to nečekal, ani nevím, kdo to pro
mě všechno připravil, ale je to krásný
pocit,“ poznamenal.

Mistr světa:
Doufám, že půjdu nahoru
MF Dnes 05.03.2005
Rozhovor s juniorským šampionem
ve slalomu Filipem Trejbalem o rodné
Rokytnici, štěstí a fanynkách.
„Pro Rokytnici je to velký úspěch
a myslím, že nezůstane jen u juniorského zlata. Filip půjde určitě ještě nahoru,“ říká jeho soused a dlouholetý
kamarád Radim Šturma.
Chválou nešetří ani starosta Rokytnice Petr Matyáš. „Konečně se o nás
bude mluvit trochu jinak, než jako
o zadluženém městě. Filipovi to moc
přejeme,“ dodává starosta. Filip Trejbal vyhrál 24. února závod mistrovství
světa juniorů ve slalomu v italské Bardonecchii.

Rokytnice nad Jizerou – Jen málokdo se může ve dvaceti letech pochlubit zlatou medailí z mistrovství
světa juniorů. Filip Trejbal z Rokytnice
nad Jizerou ano. Právě teď si takový
úspěch vychutnává. „Je to krásný pocit,“ říká.
Cenný kov získal 24. února za první
místo v závodě ve slalomu na šampionátě v italské Bardonecchii. Po nedávném úspěchu lyžařky Šárky Záhrobské je student jilemnického gymnázia
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pro Českou republiku další velkou nadějí v alpském lyžování.
V rodné Rokytnici vás přivítaly
davy lidí, jste pro ně hvězdou. Čekal
jste to? Vím, že vás sestra vylákala
na radnici lstí.
Bylo to velké překvapení, čekal
jsem něco malého, ne takovouhle
akci. Ale je to krásný pocit, stejně jako
to, že mám na krku zlatou medaili.
Víte, kdo pro vás tohle přivítání
připravil?
No, předpokládám, že moji přátelé,
ale přesně to nevím. Ale určitě to bude
někdo z mých blízkých.
Nebojíte se, že vám teď stoupne
sláva do hlavy a že vás budou pronásledovat davy fanynek?
No, doufám, že ne, snad zůstanu
stále při zemi. A s těmi fanynkami to
určitě taky nebude tak žhavé.
Určitě jste ještě plný dojmů ze
závodu. Popište trochu tu atmosféru, která na šampionátu v Itálii panovala?
Abych pravdu řekl, tak italská organizace závodu byla trochu chaotická.
Naproti tomu sjezdovku připravili dobře. Počasí se taky povedlo, až na to,
že byla dost velká zima. Takže když to
shrnu, po závodní stránce to nebylo
špatné.
Umíte odhadnout, co rozhodlo
o vašem úspěchu?

to, že to vlastně dělá sám
pro sebe.
Vím, že máte starší
sestru a váš otec mi dokonce prozradil, že kdysi také lyžovala, ale protože nezbývaly peníze
na to, abyste se vrcholově věnovali lyžování oba
dva, dostal jste přednost
vy. Nezazlívá vám to?
Je pravda, že se mi
hodně obětovala. A asi to
tehdy nenesla moc dobře. Ale vycházíme spolu
normálně, máme se rádi.

Těžko říci, hodně důležité bylo, že
jsem zajel dobře už to první kolo. A pak
mi určitě pomohla zkušenost z Bormia
z druhého kola ze slalomu. Po něm už
jsem trochu věděl, jak se psychicky
připravit na druhé kolo v Itálii.
Řekněte, jak se člověk z Rokytnice nad Jizerou stane juniorským mistrem světa. Co pro to musí udělat?
Všechno, sportu musí všechno
podřídit. Myslím si, že mistrem světa
se může stát kdokoli, ale musí k tomu
mít obrovské štěstí, píli, a spoustu
dobrých lidí kolem sebe.
Studujete na jilemnickém gymnáziu. To znamená, že stranou jde
škola?
To ano, momentálně musí počkat.
Ale dostudovat musím, to chci, plánuju to tak, že až dolyžuju, vrhnu se
teprve pořádně na studia.
Podmínkou k úspěchu jsou určitě
i peníze. Jak je sháníte?
Jak se dá, pomáhají nám sponzoři, velký kus práce v tomhle odvádí TJ
Spartak, kde trénuji. Bez jejich pomoci
bych závodit nemohl. Peníze jsou bohužel opravdu jedna z nejdůležitějších
věcí.
Jak se díváte na ostatní úspěšné
sportovce, třeba na Šárku Záhrobskou nebo na Nikolu Sudovou. Těší
vás, že se i Češi dostávají v zimních
lyžařských disciplínách více do popředí?
Ano, a ať je to jakýkoli sport, je dobře, že je Česká republika ve světových
měřítkách vidět. Takže ať už je to atletika nebo lyže či plavání, jsem rád, že
se Češi probojovávají do užší světové
špičky.

A jak se na tyto úspěchy dívají
zahraniční sportovci. Jak české lyžaře hodnotí oni?
Myslím, že to moc nechápou. Nejde
jim to moc do hlavy. Uvedu příklad,
v alpském lyžování mají třeba Rakušané výborné podmínky, mají zázemí, kvalitní vybavení. A když je nějaký
Čech s minimálním zaopatřením porazí, tak jim to začne šrotovat v hlavě
a přemýšlejí, kde se stala chyba.
Panuje kvůli tomu třeba mezi vámi
větší rivalita?
Ne, ti kluci jsou v pohodě, jsou to
úplně normální lidé, kteří se chovají
sportovně.
Máte nějaký vzor v alpském lyžování?
Ani ne, beru si od každého něco.
Myslím, že žádný vzor ani neexistuje,
každý má v sobě něco dobrého a něco špatného a já se snažím vzít si od
každého trochu.
Kde trénujete? Doma v Rokytnici,
nebo jezdíte do zahraničí?
Dokud není sníh v Rokytnici, tak
všude možně po Evropě. Když napadne sníh tady a jsou kvalitní podmínky
pro trénink, pak tu zůstávám.
Vzpomenete si, v kolika letech
jste se poprvé postavil na lyže?
Asi okolo dvou let. Závodně lyžuju
od těch základních žákovských kategorií, od té doby se snažím něco
urvat.
Kdo vás k lyžování přivedl? Rodiče?
Ano, a myslím, že pro většinu sportovců jsou rodiče základním impulsem. Musejí ho dotlačit k tomu, aby
začal vůbec něco dělat, než přijde na
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Jak je vidět, tak zima
lyžařům letos přeje. Co
máte ještě před sebou
vy?
Do konce dubna mám
naplánované závody, takže pokud bude sloužit zdraví a všechno půjde dobře, tak bych je chtěl
všechny odjezdit.
Ale teď si budete vychutnávat
úspěch.
Určitě, ale není mi moc dobře, takže to s tím slavením nebudu příliš přehánět.
Jak relaxujete? Dopřejete si vůbec někdy odpočinek?
Moc nerelaxuju, těch povinností
a starostí je strašně moc a času na
odpočinek naopak málo. Ale když
už, tak se snažím nechat odpočinout
hlavně hlavu, pak už se i tělo podřídí.
Ale jinak dělám všechny možné sporty, všechno mě baví, ať je to cyklistika,
vodní lyže, nebo třeba posilovna.
Máte slabost pro šperky, nosíte
masivní prsteny i řetízky. Od koho je
dostáváte?
Většinou od přátel, od blízkých lidí,
od rodiny.
Míváte při sobě během závodu
i nějaký talisman, který by vám pomohl k vítězství?
Ne, na to nevěřím. Spoléhám jen
sám na sebe a také na štěstí.
Jak myslíte, že se bude vaše kariéra dál vyvíjet?
Doufám, že to půjde dál nahoru
a budu vyhrávat, a to i v seniorských
závodech.

Zanedlouho budeme „oslavovat“
šedesátiny od osvobození z fašistické nadvlády. Dejme jen málo místa
těm, kteří to ještě přežili. Stanislav
Halama tehdy pracoval u ﬁrmy Zinnecker. To on říkal: „Od roku 1943
jsem byl také v odbojové skupině,
stejně jako Jarka Jónů. Když to bylo
kolem 8. května 1945, to už nám
přidělili zbraně. Očekávali jsme příjezd Rudé armády. Ale nejdřív před
ní utíkali od Rezku Němci. U nás
se strhla přestřelka. Byli v ní i ranění, například Karel Florián. Němci
s převahou prošli, ale na Mýtě se už
srazili se sovětskou armádou. Byla to
tvrdá střelba, Němci byli zajati...“
Sověti dorazili na rokytnické náměstí. Zdejší Němci i jejich vojáci
byli zastrašeni, následovalo 25 jejich
sebevražd. Naši se však radovali. To
se ví, že se i střílelo, například od
Knappů u náměstí. Sověti to likvidovali dělem. Také u Gebertů v ježku
našli zbraně. I za to byli potrestáni.
10. května 1945 k nám přijela vojenská delegace ze Semil, aby
31. divize RA přijela také do Semil.
Vyjel tam motorizovaný pluk vedený
majorem Penkovským. Tímto dnem
vlastně u nás skončilo povstání.
V Rokytnici nad Jizerou se mezitím připravovalo vyměňování peněz,
stěhování německých dělníků spolu
s jejich úředníky. Češi vyvěšovali
československé prapory, Němci ale
bílé. Ti také museli nosit bílé pásky, ale němečtí sociální demokraté
červené. Policejní hodiny bývaly od
20:00 do 6:00 hodin ráno. Sovětští

Náš první snímek ukazuje rokytnickou radniční síň v době německé okupace.

Druhý ukazuje první české žáky z naší školy na náměstí vedené učiteli Knobem a Machem.

dělníci a zajatci se stěhovali domů
28. května 1945. Následovala evidence dobytka, koní atd...
Zakládaly se politické strany
– komunisté, lidovci, národní socialisté a sociální demokraté. Vznikaly závodní rady. Nedlouho po
osvobození pracovalo v závodech:
Rieger – 121 osob, Siemens – 110,
Göldner – 106, Gebert – 90, Prellogg – 84, Miller-Grossmann – 75,
Schöller – 67, Schier – 34, Hájek
– 28, Gebert – 27. Méně jich pracovalo u Bittnera, Budgerta, Hynete,
Dontha, Preisse, …
Nezapomeňme ani na celosvětové
i místní lidské oběti. Bylo jich přes
50 miliónů, z toho 20 mil. ze SSSR.
U nás to bylo „jen“ 360 tisíc. Na celém Semilsku bylo vězněno přes 900
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osob, z nich zahynulo víc než 400.
Na bojištích padlo 16 a při osvobozování kolem 70. Nebýt těchto obětí, kdo ví, jestli bychom dnes mluvili
u nás česky!!! (vzpomeňme jen na
Horní Lužici!).
Dnešní mladí lidé mají už jiné pohledy na „dny zrady a ponížení“, ale
také na dny „hrdinství a vítězství“.
Snad je i tato zmínka trochu „poučí“. „Dějiny jsou učitelkou pro budoucnost!“ – to nejsou má slova, ale
to už v 19. století vyslovil preceptor
z Pasek nad Jizerou – Věnceslav Metelka.
Miroslav Kubát
Repro: M. Kubát

Přinášíme Vám alespoň zkrácený úryvek z Rokytnické
kroniky, který popisuje události z roku 1945.
9. květen 1945 – Osvobození naší vlasti
Rudou armádou
Tento den vešel do historie i naší Rokytnice. Až dosud se
zde těm málo Čechům vedlo nevalně. Po mnoha let předtím zde převládal živel německý, který nebyl nikdy Čechům
nakloněn a vyvrcholil za okupace zpupností zfanatizovaných nacistů.
Bylo samozřejmé, že úřady a školy byly německé
a s češtinou, i když již za předmnichovské republiky, mnoho se zde nepořídilo. Za okupace byla Rokytnice začleněna
jako součást sudetského území k „Velkoněmecké říši“.
Zdejším Němcům se počátkem r. 1945 – v únoru – podařilo zničit závažné písemnosti a dokumenty, neboť i nejzarytějším nacistům bylo již jasné, že válka jest pro ně prohraná. Byly tak zničeny závažné dokumenty a kompromitující
materiál vůči politické činnosti mnohých občanů. Němci
měli panický strach z Rudé armády, který v nich vypěstovala jejich propaganda, a mnozí by bývali vzali nohy na ramena, kdyby jim zbýval čas.
Před Rudou armádou prchaly transporty civilního obyvatelstva, jedni směrem na západ, druzí zase opačně, neboť
nikdo nevěděl, kam se nejlépe před „strašnými bolševiky“

– jak je líčila nacistická propaganda – utéct. Současně utíkala i rozbitá německá armáda se snahou dostati se do zajetí Američanům, kde předpokládali lepší výsledek. Zbytky
německé armády utíkaly i přes Rokytnici. V této době však
již pracovalo několik zdejších Čechů jako hlídky a snažili se
ustupující nacisty odzbrojovat. Docházelo často i k potyčkám, přičemž mnozí utrpěli i zranění.
Ve dnech 7. – 8. května postupovala Rudá armáda od
Nového Světa přes Zlatou Olešnici a Jablonec nad Jizerou
k Vysokému. Část útvaru, postupujícího k Jablonci, odbočila na Rokytnici. Bylo to 9. května ve 14.hodin, kdy se objevila sovětská rozvědka na motorce a o něco později přijely
další oddíly. Ubytovaly se ve škole na náměstí. Větší část se
zde však dlouho nezdržela, pouze den a noc a po zjištění,
že v obci jest poměrný klid a že správa obce jest v českých
rukou, zase odjely.
Pro zajištění klidu a pořádku v obci byly zřízeny pravidelné strážní oddíly z českých mužů z Pasek, Vilémova, Jablonce, Františkova a Bratrouchova. Jejich úkolem bylo střežit bezpečnost továrních objektů, veřejných budov, mostů
i osobní bezpečnost. Tyto strážné oddíly byly vystřídány vojenskou jednotkou, která přišla z Roztok u Jilemnice, později pak sama byla vystřídána jednotkou ze Semil, jíž velel
nadporučík Bíža. V těchto pohnutých dobách došlo k řadě
přestřelek, sebevraždám i požárům. Jednotliví němečtí vojáci se ukrývali po lesích i v odlehlých domech.

Dětský den – 5. 6. 2005 (neděle)
Dům dětí a mládeže Pod střechou zve děti a jejich
rodiče na Dětský den, který se bude konat od 13.00
hod. v areálu přírodního divadla v „Berlíně“.
IKS CENTRUM Jilemnice
• 9.5.2005 Koncert Filharmonie Hradec Králové
– koncert k 60. výročí osvobození. Od 19.00 hod.
• 10.5.2005 – Zelňačka – divadelní představení
ochotnického divadelního spolku z Červeného
Kostelce. Od 19.30 hod.
• 26.5.2005 – Drahouškové – Hudební komedie
Divadelního spolku „Jiří“ Poděbrady, Od 19.30
hod.
14.5.2005 – Májový jarmark
Oproti vánočnímu jarmarku je záležitostí ryze moderní, je zaměřen na folkovou hudební scénu. Mezi
prodejní nabídkou se velmi často objevují květiny,
zahrádkářská sadba, zahrádkářské potřeby, řemeslná výroba všechno druhu, ale i současné moderní
zboží.
Tipy na zajímavé akce:
• 10. – 12.6.2005 – Celostátní sraz cykloturistů
– sraz příznivců cykloturistiky z celé republiky
v Benešově u Semil.
• 18.6.2005 – Festival her na Kozákově – letos řemeslné dílny na Kozákově pro děti a rodiče, kulturní program určený především dětem.
• 25.6.2005 Den koně – celokrajský den koně v Ostrově.
• 24.6. – 26.6.2005 – Semilská pouť – pouťové
atrakce a zábava, kulturní program pro širokou
veřejnost.
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Nové knihy v městské knihovně
Nové knihy na březen
Romány pro ženy
• Fieldingová – Bujná fantazie Olivie
Joulesové
• Shute – Město jako Alice
• De Loo – Postel na nebesích
• Brownová – Závist
• Steelová – Nehoda
• Johnstonová – Kapitáni a králové
• Flaubert – Paní Bovaryová
• Woodová – Hvězda Babylonu
Česká próza:
• Devátá – Pravé domácí (humor)
• Tanská – Já to vidím jinak, miláčku
(humor)
• Borská – Poutník pod hvězdami
(Příběh Josefa Čapka)
• Vágner – Lví píseň (povídky o Africe)
• Jánský – Nebeští jezdci (známý román o válečných letcích)
• Nálepková – Obcování muzejního
znalce (román)
Napětí, detektivky:
• Svoboda – Sametoví vrazi
• McBain – Příliš tiché hodiny
• Connelly – Temné proudy
• Yorkeová - Pod falešnou záminkou
• Christie – Po pohřbu
• Birken – Nástrahy kliniky
• French – Zlé sny se někdy vracejí
Naučná literatura:
• Větvička – 20000mil pod hvězdnatým praporem
• Rogge – Páni kluci
• Zrzavý – Proč se lidé zabíjejí
• Homola – Fotíme mobilem
• Počinková – Úsporný dům
• Matúšů – Muži pro speciální operace
• Drmlová – Německy s úsměvem
(+MC)

Nové knihy v dubnu:
Česká próza:
• Vaňková – Pán stříbrné růže (histor.
román)
• Volfová – Českých dějin hrátky ošidné (vyprávění)
• Čejková – Pořád malá holka (fejetony)
• Farská – Maryša naruby (pro ženy)
• Francková – Recept na štěstí (pro
ženy)
• Torch – Zvláštní význam palačinek
• Šabach – Ramon
Vzpomínky, paměti , rozhovory:
• Ryba – Dobrý mukl Švenk
• Karadzos – Ukradené slunce
• Karásková – Černobílé příběhy

Další romány:
• Johnsonová – Aféra
• Steelová – Dvojník
• Brownová – Radostná zvěst
• Swann – Azurová noc
• Spencerová – Naplnění
• Márai – Odkaz Ester (novely)
• Mayle – Psí život (humor)
Napětí, detektivky, sci-ﬁ:
• Denker – Slepá spravedlnost
• Parkhurstová – Babylonští psi
• Kellerman – Kniha vražd
• Mina – Sanctum
• McBain – Nokturno
• Dumas – Tisíc a jeden přízrak
• Dick – Minority report
Naučná literatura:
• Kalendárium (svátky, pranostiky,
zvyky a tradice)
• Sluneční hodiny na pevných stanovištích
• Zdravý dům a byt (Jak poznáme
a odstraníme škodliviny a jedy
v domácnosti)
• Metoda L. Mojžíšové (Deset cviků,
které změní váš život)
• Rollová – Dám si inzerát (hledání
partnerů a přátel)
• Reiter – Charisma (Jak ho objevit,
rozvinout a použít)
• Melville – Tajemství magie
• Lenderová – Tragický bál (Život
a smrt Pavlíny ze Schwarzenbergu)
• Rys – Inkvizice
• Walterskirchen – 12 osudů (Jak žijí
evropské princezny)
Nové knihy pro dospělé vystavujeme
vždy na začátku měsíce.
Nové knihy pro děti a mládež jsou vyvěšeny v knihovně a ve škole (nástěnka u ředitelny) a jsou průběžně vystavovány v dětském oddělení.

Městská knihovna má
v letošním roce tuto
nabídku časopisů:
• Vlasta – týdeník pro české ženy
• Marianne – měsíčník pro moderní
ženy
• Reﬂex – společenský týdeník se
zajímavými rozhovory, reportážemi
a komentáři
• Zdraví – časopis o životním stylu poradny, rozhovory, recepty, rady
pro rodiče
• VTM-Science – zajímavosti a objevy
z oblasti techniky i přírodních věd
• Cinema – časopis o ﬁlmu – nové
ﬁlmy, historie ﬁlm. tvorby, legendy,
herci, rozhovory
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Městské KINO
Jablonec nad Jizerou
KVĚTEN / ČERVEN 2005
sobota 30.4. v 19.45 h., neděle 1.5. v 18.00 h.

SAMETOVÍ VRAZI

Český kriminální thriller (130 min.) vychází z proslulého případu tzv. „Orlických vražd“… stáhnou Vás s sebou… Vstupné 60,- Kč, přístupný (15).

středa 4.5. v 19.45 h.

RAY

Životopisný hudební ﬁlm USA/VB (153 min.). „Soul
je životní cesta, ale vždy je to cesta nelehká“ – Ray
Charles. Vstupné 60,- Kč, přístupný (12).

sobota 7.5. v 19.45 h., neděle 8.5. v 18.00 h.

BOKOVKA

Americká smutná komedie (127 min.) osciluje mezi
komedií s výraznými motivy „kámošských“ ﬁlmů
a road movie. Vstupné 55,- Kč, přístupný (12).

středa 11.5. v 19.45 h.

ŘADA NEŠŤASTNÝCH PŘÍHOD

Americká černá komedie. Film plný originální směsi
inteligence, ironie a humoru. Vstupné 55,- Kč, přístupný (12).

sobota 14.5. v 19.45 h., neděle 15.5. v 18.00 h.

PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO
ŠÍLENSTVÍ

Nová česká komedie (100 min.) kultovního scénáristy a režiséra Petra Zelenky (Samotáři, Knoﬂíkáři, Rok
Ďábla). „Když zastřelíme všechny, tak to dobře dopadne!“ Komediální love story o různých podobách lásky.
Vstupné 70,- Kč, přístupný.

středa 18.5. v 19.45 h.

NENÁVIST

Americký horor (92 min.). Supermoderní Tokio je
kulisou strhujícícho hororového příběhu. Studentka
je vystavena záhadnému prokletí, které způsobuje
strašlivou nenávist a následnou smrt obětí… Vstupné
60,- Kč, přístupný (15).

• Flóra na zahradě – časopis pro
zahrádkáře – okrasné rostliny
i ovocné stromy, zelenina, úprava
a vzhled zahrady, živočichové užiteční i škůdci, recepty, rady.
• Bydlení, Living, Marianne bydlení
– časopisy o bydlení, úpravy bytu,
nápady, tipy
• Rodinný dům – dvouměsíčník pro
majitele domů, nápady pro interiér
i okolí
• Praktik – časopis pro kutily - návody
na výrobu nábytku, prac. postupy,
zajímavosti, ruční práce.
• Test – rady pro spotřebitele, testy
a hodnocení výrobků, pomoc při
reklamacích, rady o výživě.
• Časopisy pro děti: Tom a Jerry.
Čtyřlístek speciál. Dívka.
Další časopisy jsou z minulých let,
ale také si je můžete vypůjčit: Betynka
(pro maminky), Marianne, Lidé a země, časopisy o bydlení (Náš útulný
byt, Střecha nad hlavou, Dům a zahrada), šití a pletení (Burda, Praktická
žena), SNOW – časopis o lyžování
- lyž. střediska u nás i v zahraničí, novinky, výbava, technika. Čtyřlístky, Kačer Donald a další komiksy pro děti.

Poudačka

sobota 21.5. v 19.45 h., neděle 22.5. v 18.00 h.

ROBOTI

Americká animovaná rodinná komedie (92 min.).
v českém znění. Z Doby ledové do doby plechové …

středa 25.5. v 19.45 h.

U NÁS NA FARMĚ

Americký animovaný rodinný ﬁlm (77 min.) v českém
znění z dílny Walta Disneye. Tři krávy, kůň a mnoho
dalších zvířátek brání svůj domov před zákeřným banditou Slimem. Vstupné 50,- Kč, přístupný.
sobota 28.5. v 19.45 h., neděle 29.5. v 18.00 h.

HRA NA SCHOVÁVANOU

Americký širokoúhlý horor (102 min.) s Robertem De
Niro v hlavní roli. Před pikolou za pikolou smrt nesmí
stát. Vstupné 55,- Kč, přístupný (15).

středa 1.6. v 19.45 h.

SNOWBORĎÁCI

Česká komedie pro mládež (99 min.). Mrtvej sněhulák,
dobrej sněhulák. Vstupné 65,- Kč, přístupný.

sobota (KINO nehraje – Dětský den)
přístupný (15)

TEAM AMERICA:
neděle 5.6. v 19.45 h.

SVĚTOVEJ POLICAJT

Širokoúhlý akční ﬁlm USA/SRN (98 min.). První akční
loutkový ﬁlm všech dob od autorů seriálu Městečko
South Park. Vstupné 60,- Kč.

středa 8.6. v 18.00 h.

ÚŽASŇÁKOVI

Americký rodinný dobrodružný animovaný ﬁlm (110
min.) v českém znění. Do večeře musejí zachránit svět.
Vstupné 50,- Kč, přístupný.

sobota 11.6. v 19.45 h., neděle 12.6. v 19.45 h.

JEHO FOTR, TO JE LOTR!

Americká komedie (116 min.) s hvězdným obsazením.
Rodina je tvá největší pohroma. Vstupné 55,- Kč, přístupný (12).

středa 15.6. v 19.45 h.

KOUSEK NEBE

České milostné drama (88 min.). Není na světě místo,
kde by nás nemohla potkat láska. Vstupné 65,- Kč,
přístupný.
sobota 18.6. v 19.45 h., neděle 19.6. v 19.45 h.

MILLION DOLLAR BABY

Americké oskarové širokoúhlé drama (132 min.) režiséra Clinta Eastwooda. Nejúspěšnější ﬁlm roku 2004.
Vstupné 65,- Kč, přístupný (12).

středa 22.6. v 19.45 h.

KLAN LÉTAJÍCÍCH DÝK

Širokoúhlý akční historický ﬁlm (Hongkong, 120 min.).
Děj ﬁlmu je postaven zejména na ukázkách bojového
umění všeho druhu. Vstupné 55,- Kč, přístupný (12).

sobota 25.6. v 19.45 h., neděle 26.6. v 19.45 h.

ZAHULÍME, UVIDÍME

Komedie USA/Kanada (88 min.). Harold a Kumar zažijí
nejbláznivější noc svého života v této svižné a originální teenagerské komedii. Vstupné 60,- Kč, přístupný
(15).

Vopeřenej krobiján
Nebyla eletrika, nebyly autišťata.
Mašiny byly jen za koňskej nebo volskej potah... Bylo miň závisti, byl jinej
sjet.
Kerkonošáci se musili secsakra
tumlovať, aby bylo co sterčiť do huby.
Živobyti nim musely vobstarať pole
pelný kamínčí, ňáký tó dobytče, co
sem tam vysterčilo mokrou deržku
vokynkem ze chlíva a hejno slepic.
Přádek a kalcouskej stau. Sennička
nadeschodem pro lekremanty byla při
tom všem bernožení hotový terno. Tervám, že dala víc užitku než koziště.
Ten rok byla u Vraštilu ňáká Vilemína Suchá až z Prahy. Tetky si vo
ní šuškaly, že prej to je přenáramná
pjeukyně, kerá hrá v ňákym slaunym
tyjátru. Enu co? Komu čest, tomu čest.
Krosnou se ní túze libil a mohlo to bejť
eště vo honně kalejší, nebejť kohouta.
Vraštilovi měli takovou pramerchu
nepravou, všech křivejch hajzliku futrál. Jen zmerčil čloujeka, hned celej
seševerovanej derh křillama vo zem
a petrachtoval, jak by se svý voběti
dostal klofcem do tejla. Každej, kdo
v tak tverdym vosudovym vokamihu
neměl po ruce prut, byl v perdeli.
Nač bych si daremně uváděl hubu.
Byl to vosud a mělo to tak bejť. S Vileminou se ten daremnik potkal zrouna
dyž to bylo nejmiň potřá. Hemovala
ke domu, aleberž ji tlačil měchejřek
a jestli hned nehoupne do forhauzu
na hajzlik, tak se ní muž taky proterhnouť.
Hned se poznalo, že byla pancká.
Krosnouský žencký by to prokonaly v pernim křáčí. No vono, jak se to
veme , kór moc sicher to zas taky
nebylo. Horačka vo tom věděla svý.
Panenko Marjá Svatobořická, tá taky
jennou v háji houpla na poslenní chvíli
mezi mladý verpány a jak hemovala,
vycverkla se rounou do vosího hnízda!
To byl řeu! Tervám, že si vo tý nahatý

středa 29.6. v 19.45 h.

SAW – HRA O PŘEŽITÍ

Americký hororový thriller (100 min.). Dvě hodiny
strachu a napětí, které způsobily poprask na festivalu v
Sundance!!! Geniální vrah, bizardní smrti, dějové zvraty, falešné stopy ….. Vstupné 65,- Kč, přístupný (15).

sobota 2.7. v 19.45 h., neděle 3.7. v 19.45 h.

PAPARAZZI

Americký širokoúhlý kriminální thriller (85 min.). Je
čas vyrovnat skóre. Urputný bulvární fotograf ohrozí
život slavného herce a jeho rodiny. Filmová hvězda se
rozhodne paparazzimu pomstít… Vstupné 60,- Kč,
přístupný (15).

Program KINA též na adresách:
www.jablonecn.j.cz, www.kina.365dni.cz.
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perdelince a předelince kerkonošský
vosy poudaj eště nnes.
No nic.
Vileminu vobcházela hrůza. Musila
se furt točiť za vopeřenym krobijánem,
aby si ho nenechala za zády. K tomu
eště měla naverch pelnou makovici nadmutýho měchejřku. Prubovala
dávať nohy křížem, aby se ní, nedej
Panebože, něco nekalýho neškverklo
a nedoznala ouhony. Ať ďála všelijaký
kerkolomný skopičiny, kohout měl furt
naverch. Meter nad zeměj, pařátky vysterčený, křilla načepejřený, vyváděl
jak rozumu zbavenej. Tervalo to dlouho, prapřeprasecky dlouho...
Najennou bylo po mumraji. Vilemina vostala štajf. Cverk! Panebože,
dyby bylo nebejť! Z perního cverku byl
pořánnej hrejk.
Tá kohoutí mercha hned poznala, že má naverch. Vysterčila řebínek
k vobloze zakykyrykala a nesla se
celá pejchou nadmutá na hnuj za slepicema.
Co tejď? Babo raď, dědku hrej!
Všechno by bylo kalý a mohlo se
to i ututlať, nebejť malýho Frantika! Tá
nekalota nekalá, co vod rána do setměni vyváděla jak by měla furt šitek
vousa k vobjedu, všechno petrachtovala voknem v kuchyni. Čert ho tam
nasterčil! Jak zmerčil teplou louž,
hned jak s teplou bábou leťal do sennice a řval jak proterženej: „Maninko,
maninko, pani Suchá se nám pochcala.“ Prolít kuchyněj a hemoval ven, aby
to moh eště za tepla vyslepičiť celýmu
Krosnovu.
Vodpusťte hochoj, voni tenkrát horáci eště čůůůrání neznali. Jo a abych
nevostal dlužnej. Suchá nebo Mokrá?
Ďáli si z ní klazani a strejci ouchcapky. Vertá vám makovicej jakej že to
vzalo konec? Inu, sejde z vočí, sejde
z mysli. Všechno ňák dopanne, vono
musí. I vypraný reformačky jennou
voschnou.
Miroslav Jon

V loňském roce jsme se rozloučili s těmito našimi spoluobčany:
Kvardová Miloslava
Dostálová Marie
Martinek Petr
Doubek Stanislav
Ležák Oldřich
Vrána Štěpán
Francová Vlasta
Hartig Hubert
Tesař František
Havlíčková Štěpánka
Hanyk Antonín
Pohořalá Marie
Červenková Marie
Zuzánková Marie
Zuzánek Slavomír
Patočka Vladimír
Palmová Věra
Zlámal Jaroslav
Soukup Josef
Pekovics Michal
Lupek František
Rozsypalová Františka
Musilová Růžena
Vránová Vlasta
Němcová Věra
Kriegelstein Antonín
Janoušek Karel

77
68
82
44
88
72
92
75
95
83
53
75
75
71
91
78
77
83
53
72
83
85
53
76
95
84
82

Pacholíková Jana
59
Škrabálek Václav
73
Šedá Anna
79
Svatá Vlastimila
90
Machová Jaroslava
77
Pavlatová Olga
80
Šír Vlastimil
75
Bašus Jaroslav
75
Sochor Václav
71
Votočková Anna
83
Waldmannová Hana
73
Pohořalá Marie
102
– nejstarší občanka města
Kořínková Ludmila
56
Hladík Miroslav
71
Fišerová Ludmila
93
Budiž čest jejich památce.
Všem, kteří se dne 25. 3. 2005 přišli
rozloučit s panem Miloslavem Kousalem, děkujeme za květiny a projevenou soustrast. Zvlášť děkujeme členům Horské služby.
rodina Kousalova a Štěpánkova

V osmisměrce je ukryto 21 názvů pokrmů. Po jejich vyškrtání zůstane 16
písmen, která nám dají název jednoho z našich nejtypičtějších národních jídel.
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Recepty
Pivovarská bašta:
800g vepřové krkovice, 2 – 3 lžíce oleje, kečup, sůl, pepř, česnek, 12° pivo,
pórek, 2 cibule. Na pánvi rozpálíme olej, zprudka opečeme maso, zalijeme kečupem. Přisolíme, přidáme česnek, opepříme a zalijeme pivem, dusíme. Později
přidáme cibuli, nakonec pórek. Nejvhodnější přílohou jsou hranolky či krokety.
Bezinkový ocet:
Květ bezinek – pořádně propláchneme, napěchujeme ½ 4-l lahve, přilejeme 1l
octa, dolijeme převařenou studenou vodou po okraj, zavážeme papírovým sáčkem, stáčí se za 3 týdny. Bezinkový ocet velmi silně působí proti horečkám,
používá se jako obklady chodidel při zvýšených teplotách a velmi pomáhá.
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Životní jubilea
Životní jubilea slaví v měsících březnu a dubnu tito naši spoluobčané,
včetně občanů odjinud v místním
domově důchodců:
80 let

81 let
82 let

83 let

84 let
85 let

87 let
88 let
89 let
90 let
91 let
92 let

Srnová Jitka
Doubek Stanislav
Zítková Lidmila
Soukup Dobroslav
Kebrtová Marie
Králíček Lubomír
Bartoníčková Jarmila
Poupová Pelagia
Soukupová Jarmila
Saska Josef
Rybářová Jiřina
Nohýnek Miloslav
Drapáková Marie
Šírová Růžena
Šutovská Věra
Kocourková Ludmila
Kavanová Božena
Kapras Věroslav
Soukup Josef
Opočenská Lidmila
Halama Stanislav
Malíková Hilda
Škoda Stanislav
Echtnerová Lidmila
Nedomlel Karel
Tetauer František
Adámková Anna
Zuzánková Marta
Jón Jaroslav
Látalová Božena

Srdečně blahopřejeme!
Úloha pro posílení
nebo deﬁnitivní ztrátu
duševní rovnováhy
Tři muži přišli do motelu. Recepční uvedl, že pokoj stojí 30,- Kč, a tak
každý z mužů zaplatil 10,- Kč. Všichni odešli na pokoj. Po chvíli recepční
zjistil, že cena je nižší a činí 25,- Kč.
Vzal tedy 5,- Kč a poslal poslíčka, aby
je vrátil. Ten však nevěděl, jak rozdělit
5,- Kč na tři stejné díly, proto každému
muži vrátil jen 1,- Kč a 2,- Kč si ponechal.
To znamená, že každý z mužů nakonec zaplatil 9,- Kč …. Je to tak? To
je dohromady 27,- Kč … Je to tak?
Poslíček má v kapse 2,- Kč. Je to tak??
To je dohromady 29,- Kč … Je to tak??
Tak kde je ta koruna???
AV

LYŽOVÁNÍ
Jak se připravili na zimní sezónu 2004
– 2005 rokytničtí lyžaři
V kategorii nejmladších, tj. přípravka rok
nar. 96 a mladší a předžactvo, rok nar. 94
a 95, je přihlášeno 28 dětí. Ne všichni se
účastnili závodů. Jejich výsledky na závodech letošní sezóny – obří slalom:
22. – 23.1. 2005 – ÚKZ Středočeského kraje
Benc Patrik 2. a 4., Kučera Jan 5. s 3., Srp
David 4., Votoček Libor 5. a 19., Bogdány
Darek 9. a 23., Valešová Zuzana 11., Jiřička Jakub 16., Kessl Tomáš 6. a 9., Kessl
Radek 13., Samohel Jan 25.
3.2.2005 – Pololetní závod Špičák v Jizerských horách
Kučera Jan 2., Benc Patrik 4., Votoček
Libor 5. – závody při umělém osvětlení!!
5. a 6.2.2005 – ÚKZ Libereckého kraje
Vysoké nad Jizerou – Šachty
Kučera Jan 3. a 3., Benc Patrik 4., Votoček
Libor 5., Kessl Tomáš 6. a 4., Jiřička Jakub
9., Erbanová Markéta 9., Arnoldová Andrea
8., Řípa Jan 12. a 6., Srp David 18.
12. – 13.2.2005 Pohár Středočeského kraje
Bubákov – Herlíkovice
Kučera Jan 3. a 3., Kessl Tomáš 7. a 7.,
Votoček Libor 8., Bogdány Darek 5. a 11.,
Kessl Radek 14. a 24.
5.3.2005 – ÚKZ Libereckého kraje – Jablonec nad Jiz.
Kučera Jan 4., Benc Patrik 9., Votoček Libor 10., Řípa Jan 12., Jiřička Jakub 14., PŽ
– Srp David 4., Bogdány Darek 5., Erbanová Markéta 14.
19.3.2005 – ÚKZ Libereckého kraje – Jablonec nad Jiz.
PŘ (přípravka) Votoček Libor 9., PŽ
(předžactvo) Bogdány Darek 7.
26.3.2005 – ÚKZ Východočeského kraje
Špindlerův Mlýn – Stoh
PŘ Votoček Libor 4. místo, PŽ Bogdány
Darek 5. místo
Hodnocení v Poháru mládeže Středočeského kraje:
Přípravka dívky: Arnoldová Andrea 24., Valešová Zuzana 24., Vlková Gabriela 36.
Přípravka chlapci: Kučera Jan 3., Benc Patrik 7., Votoček Libor 9., Jiřička Jakub 18.,
Kessl Radomil 20., Jiránek David 33., Samohel Jan 38.
Předžákyně: Erbanová Markéta 18.
Předžáci: Kessl Tomáš 5., Bogdány Darek
7., Srp David 13., Valeš Eduard 53.
Celkové hodnocení bude po ukončení sezóny.

KATEGORIE ŽACTVA A JEJICH
VÝSLEDKY:
V této kategorii je aktivních 7 závodníků
s následujícími výsledky:
15. a 16.1.2005 ÚKZ Libereckého kraje
2× OS – Rokytnice nad Jiz.
Jiránek Jakub 1. a 4., Bareš Jindřich 5. a 6.,
Kessl Daniel 14. a 17., Erban Matěj 16. a 16.,
Gebrt Pavel 2., Jiřičková Kateřina 2.
18. a 19.1.2005 – RKZ Říčky v Orlických horách 1× SL, 1× OS
Jiránek Jakub SL 5., OS 9., Jiřičková Kateřina SL 9., OS 12., Gebrt Pavel OS 30.,
Bareš Jindřich OS 36.
27. – 30.1.2005 – RKZ Dolní Morava 1× SL,
1× OS, 1× SG
Jiránek Jakub SL 12., OS 20., SG 15.,
Gebrt Pavel SL 18., OS 31., SG 35.
Bareš Jindřich OS 41., SG 38., Jiřičková
Kateřina OS 13., SG 15.
3.2.2005 – ÚKZ Libereckého kraje Albrechtice v Jiz. Horách – OS
Jiránek Jakub 4., Bareš Jindřich 9., Jiřičková Kateřina 4.
28.2.- 3.3.2005 – M ČR žactva Špindlerův
Mlýn GS, 2× SG, SL
Jiránek Jakub OS 18., SG 21 a 0., SL 8.
Bareš Jindřich OS 31., SG 35. a 39., SL 33.
Gebrt Pavel OS 0., SG 39. a 51., SL 31.
Jiřičková Kateřina OG 21., SG 14. a 19.,
SL 7.
5. a 6.3.2005 ÚKZ Libereckého kraje – Rokytnice nad Jiz. 2× OS
Jiránek Jakub 1. a 1., Bareš Jindřich 3.
a 6., Kessl Daniel 5., Jirman Martin 6.,
Erban Matěj 8., Gebrt Pavel 1. a 0., Jiřičková Kateřina 2. a 2.
18. – 20.3.2005 Albrechtice v Jiz. Horách
2× OS, 1x SL – R K Z
Jiránek Jakub OS 6. a 6., SL 0., Bareš
Jindřich OS 23. a 24., SL 32., Gebrt Pavel
OS 0. a 0., SL 0., Jiřičková Kateřina OS 0.
a 18., SL 11.

Celkové hodnocení bude opět po
ukončení sezóny.
JUNIOŘI A DOSPĚLÍ:
V této kategorii aktivně závodí 8 závodníků.
Zvláštní pozornost zaslouží náš nejlepší
závodník FILIP TREJBAL, který byl na
základě svých výsledků v předchozích letech, hlavně však v loňské sezóně nominován na závody EVROPSKÉHO POHÁRU
a SVĚTOVÉHO POHÁRU VE SLALOMU.
Je to zatím nejlepší výsledek rokytnického
lyžování vůbec.
Přejeme Filipovi, aby se mu i v těchto vrcholových soutěžích dále dařilo.
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Prvním jeho úspěchem v závodech EP
bylo 6. místo ve slalomu ve Špindlerově
Mlýně 22.12.2004. Dalším dobrým umístěním bylo 10. a 22. místo ve slalomu na
závodech v Melau v Rakousku ve dnech
15. a 16.1.2005.
Další zkušenosti sbíral i na závodech SP ve
Wengenu – Švýcarsko, Schladmingu – Rakousko a La Plagne – Francie.
Dobře se umístil na FIS závodech OS
v Turnau – Rakousko 6. – 10.1.2005 na
10. místě.
Největšími jeho úspěchy jsou umístění na
Mistrovství světa v Bormiu ve dnech 10.
a 12.2.2005, kde se umístil v obřím slalomu na 29. místě a ve slalomu na 17. místě,
což je v jeho první sezóně této soutěže velký úspěch.
Úspěchy této sezóny dovršil umístěním na
Mistrovství světa juniorů 20.2. – 3.3.2005
v Bardonechii, kde se stal MISTREM SVĚTA VE SLALOMU JUNIORŮ PRO ROK
2005.
Ke všem úspěchům blahopřejeme a jen tak
dál!!!
Individuální soutěže absolvuje i naše nejlepší dorostenka prvním rokem TEREZA
CHÁROVÁ, která získávala první zkušenosti ve vyšší kategorii již v listopadu 2004
v Norsku.
Výborným umístěním bylo 11. místo v GS
na FIS závodech v Geilo a 17. místo v Bjorli, což bylo úspěšným vstupem do kategorie dorostenky – ženy.
Její další dobrá umístění v této sezóně:
17.2.2005 Szczyrk Polsko FIS SG 3. místo

18.2.2005 50. ročník Velkej ceny Slovenska FIS SL 1. místo

4. – 6.3.2005 FIS závody Dolní Morava NJC
2x1. místo v SG
Jsou to velmi pěkné výsledky a i Tereze
přejeme jen tak dál!!!
Umístění ostatních závodníků této kategorie:
7. – 8.1.2005 FIS 2× OS Turnau – Rakousko – Kopřiva Jan 35. a 26.
13. – 16.1.2005 FIS 2× OS, 2× SL – Albrechtice v Jiz. Horách
Nechanický Marek OS 17. a 26., SL 18.,
Havlíček Tomáš OS 32., SL 32., Mika Zdeněk OS 72., Jiřičková Veronika OS 15. a 26.,
SL 20., Kopřiva Jakub OS 38., SL 39.
22. – 23.1.2005 FIS 2× SL – Špindlerův
Mlýn
(pro špatné počasí odjeta část) Jiříčková
Veronika 14., Nechanický Marek 19., Havlíček Tomáš 30., Mika Zdeněk 68.
22. – 23.1.2005 FIS Spaten Cup
Kopřiva Jan 6.
25.1.2005 AM a M ČR SG – Špindlerův
Mlýn
Jiřičková Veronika 28., Kopřiva Jan 10.,
Kopřiva Jakub 15., Havlíček Tomáš 50.,
Mika Zdeněk 88.

11. – 13.2.2005 FIS 2× SG a 1× SL Bílá
v Beskydech
Jiřičková Veronika SG 13., Havlíček Tomáš
SG 60., Mika Zdeněk SL 97., ostatní nedojeli.

4. – 6.3.2005 FIS a M ČR juniorů – Dolní
Morava – GS, 2× SG, SL
Nechanický Marek SG 19. a 29., Havlíček
Tomáš SG 29., Kopřiva Jakub GS 14., SG
12. a 18., Chárová Tereza GS 4., GS 1. a 1.

18. – 20.2.2005 FIS 2× GS Červenohorské
sedlo
Nechanický Marek 20. a 17., ostatní nemoc

Všechny závody nejsou uvedeny vzhledem
k jejich množství, snažili jsme se uvést ty
významější.

12. – 14.2.2005 FIS 1× SL, 2× SG – Slovinsko
Kopřiva Jan SL 22., SG 12. a 12.
16. – 18.2005 FIS 2× SG Itálie
Kopřiva Jan 27.
18. – 19.2.2005 FIS 2× SL Slovensko
– Štrbské pleso
Chárová Tereza SL 1.

14
14
12
12
10
9
9
8
8
7
6
5

0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0

5
5
7
8
10
8
10
10
12
12
12
15

Rokytnice C

130,5:97,5
128,0:100,0
132,0:108,0
119,5:120,5
126,0:114,0
110,5:105,5
118,5:109,5
111,0:117,0
108,0:132,0
107,5:120,5
105,0:123,0
95,5:144,5

100,5:51,5
94,5:57,5
92,0:68,0
84,5:75,5
83,0:77,0
74,5:69,5
73,0:79,0
73,0:79,0
64,5:95,5
68,0:84,0
62,5:89,5
58,0:102,0

Rokytnice B
Východočeský přebor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

D. Králové
Hořice B
Milovice A
Nová Paka
Trutnov C
Rokytnice B
Vrchlabí B
Trutnov B
Náchod E
Č. Kostelec C
Hořice C
Březovce A

16
16
12
12
11
11
10
9
7
6
5
1

0
0
2
0
1
0
1
1
1
0
2
0

4
4
6
8
8
9
9
10
12
14
13
19

2455
2474
2446
2376
2426
2399
2423
2371
2384
2358
2365
2312

Celkové hodnocení opět po ukončení sezóny.

16.1.2005 Krajský pohár Libereckého kraje
v běhu na lyžích – volně, Josefův Důl
Šír Václav ml. 17., Tomeš Alexej 18.

Rokytnice A
Divize – výsledky 20. kola:
Tabulka družstev a jednotlivců po 20. kole:
19
19
20
20
20
18
19
19
20
19
19
20

Mistrovství Prahy v běhu na lyžích 2005
– Memoriál Rudolfa Mráze – Klasicky
(15km)
20. Šír Václav, 29.Tomeš Alexej

několik známých výsledků:
2.1.2005 Přebor Libereckého kraje v běhu
na lyžích klasicky – Vysoké nad Jiz.
Šír Václav ml. 34., Tomeš Alexej 41., Šír
Václav st. 42.

Do konce soutěže zbývají odehrát poslední dvě utkání a lze s radostí oznámit, že jak „A“ tak i „B“ družstvo se
svých záchranných úkolů na udržení pozic zhostilo na výbornou a obě hájí pozice v horní polovině tabulky ve svých
třídách. „C“ družstvo už má soutěž dohránu a obsadilo v tabulce 9. místo
Družstvo dorostu po skončení soutěže obsadilo druhou
příčku základní části a tím má zaručenu účast v kvaliﬁkaci
o druhou ligu. Ta se skládá ze tří turnajů, které se účastní šest družstev a do druhé ligy postupuje pouze jedno
družstvo. Výsledky prvního turnaje s radostí zveřejňujeme
neboť v něm naši chlapci zvítězili.
Koncem dubna pořádá náš oddíl již 5. ročník Rokytnického turnaje dvojic pro registrované i neregistrované hráče.Propozice budou zveřejněny na kuželně a ve zpravodaji.
Doufáme, že většina hráčů neregistrované ligy se tohoto
turnaje zúčastní.
Rohu Zdar
Novotný Zdeněk

Č. Kostelec A
Trutnov
Pardubice
Smiřice
Rokytnice
Hylváty
Č.Kostelec B
Jilemnice
Jičín C
Dobruška
Týniště n. O.
Náchod D

6.2.2005 – Orlický maraton – Deštné v Orl.
horách
Šír Václav st. 24., Tomeš Alexej 49., Šír
Václav ml. 79., (272 závodníků)

DRUŽSTVO BĚŽCŮ

KUŽELKY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

30.1.2005 Benešovská 15 – klasicky, Benešov u Semil
Šír Václav st. 12., Tomeš Alexej 16.

214:106
210:110
192:128
173:147
172:148
172:148
170:150
140:180
140:180
142:178
126:194
69:251

32
32
26

28
28
25
24
20
19
18
17
16
14
13
10

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

Vrchlabí C
Trutnov F
Jičín D
N. Paka B
Poříčí
D. Králové B
Jilemnice B
Rokytnice C
Trutnov D
Jilemnice C

17
11
10
8
8
8
6
5
5
4

0
0
1
1
1
1
0
0
0
0

0
6
6
8
8
7
11
12
12
12

2336
2314
2285
2280
2208
2205
2219
2188
2247
2183

222:50
161:111
160:112
141:131
132:140
117:139
121:151
102:170
98:174
90:166

34
22
21
17
17
17
12
10
10
8

Východočeský přebor dorostu
21. březen 2005 – 1. ﬁnálový turnaj Východočeského přeboru družstev dorostu, Místo konání: Česká Třebová
Pořadí
Družstvo
Celkem Plné Dorážka
1. TJ Spartak Rokytnice
1257
860
397
Stejskal J. 419, Hájek T. 415, Mařas P. 423
2. TJ Lokomotiva Česká Třebová 1246
899
347
Johnová L. 436, Jánová A. 419, Kaucká L. 391
3. SKK Vrchlabí
1216
867
349
Fejfar L. 417, Horáček J. 405, Černý J. 394
4. TJ Červený Kostelec „A“
1192
829
363
Balcar D. 390, Jiránek J. 401, Chráska D. 401
5. TJ Sokol Rybník
1166
798
368
Šťastný O. 400, Müller L. 389, Najman Z. 377
6. TJ Červený Kostelec „B“
1131
818
313
Chrásková M. 392, Wenzel J. 373, Neumann D. 366

Chyb
18
30
28
23
28
39

Další turnaje:
• 2. ﬁnálový turnaj: 10.4. ve Vrchlabí od 9:00 – všechna
družstva
• 3. ﬁnálový turnaj: 17.4. v Červeném Kostelci
Dne 27.3.2005 se konal dětský Velikonoční turnaj, kterého
se účastnilo 29 startujících.
Výsledky:
Chlapci
Děvčata
1. místo
Mařas Jan
Spišiaková Kateřina
2. místo
Volf Jan
Novotná Petra
3. místo
Linek Patrik
Wlaikolf Alexandra
4. místo
Kapras Karel
Lebedová Monika
5. místo
Vlas Zdeněk
Hladíková Tereza

23
22
21
19
15
12
12
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ŠACHY

Půjčovny jízdních kol Českých drah

Družstvo „A“ – divize

České dráhy zavedly v turisticky atraktivních regionech novou službu
– půjčovnu jízdních kol. Jednoduše a bez starostí o své kolo přijedete
vlakem do centra oblíbených cykloturistických oblastí a přímo na nádraží si můžete vypůjčit kolo. Kolo si v půjčovně můžete rezervovat už
předem telefonicky nebo prostřednictvím internetu. Chcete-li si potom
ulehčit cestu, můžete si vypůjčené kolo bezplatně přepravit vlakem po
vybraných železničních tratích blíže k cíli vaší cesty využitím služeb Českých drah – přepravy spoluzavazadel nebo úschova během přepravy.
Zdarma si také můžete kolo uschovat ve všech stanicích na vybraných
tratích. Po celodenním výletu za poznáním krás naší přírody a kulturních
památek nemusíte kolo vracet na místo, kde jste si ho vypůjčili – lze ho
jednoduše vrátit i v jiných vyjmenovaných stanicích, kam opět můžete
dojet vlakem bez placení přepravného za vypůjčené kolo.

První mužstvo z tabulky postupuje do 2. ligy, poslední čtyři mužstva sestupují do nižší soutěže
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Novoborský ŠK B
Desko Liberec A
Jiskra Tanvald
ŠK Česká Lípa
Bižuterie Jablonec
Autobrzdy Jablonec
Spartak Rokytnice
ŠK Libštát
Desko Liberec C
TJ Semily
Nové Město p. Smrk
Desko Liberec B“

9
9
9
7
4
4
5
4
4
2
1
1

1
0
0
1
3
3
0
1
1
2
1
1

1
2
2
3
4
4
6
6
6
7
9
9

19
18
18
15
11
11
10
9
9
6
3
3

58.5
61.5
53.0
51.0
43.0
38.5
46.0
43.0
42.0
35.0
28.5
28.0

Družstvo „B“
První mužstvo postupuje do divize,kde hraje naše „A“ družstvo.
Sestup z této skupinu již není možný
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zikuda Turnov B
Rovensko p. T.
Rokytnice n. J B
Víchová n. J
Piraňa Semily
Barakuda Semily

9
7
7
4
1
1

0
1
1
0
0
0

1
2
2
6
9
9

18
15
15
8
2
2

60.0
51.5
46.0
41.5
26.0
15.0

Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně od 1. dubna
do 31. října.
Všechny půjčovny kol ČD jsou vybaveny kvalitními trekingovými koly
s odborně prováděným servisem. Další informace vám rádi sdělí zaměstnanci našich půjčoven nebo je naleznete na internetových stránkách www.cd.cz/pujcovnykol.

Šachový oddíl zve všechny příznivce na krajský přebor v rapid
šachu, který se koná 30.4.2005 ve sportovní hale od 9:00. Občerstvení zajištěno.

STOLNÍ TENIS
Muži
19.2.
20.2.
5.3.
6.3.
26.3.

Loko Depo Liberec A – Spartak Rokytnice
Bižuterie Jablonec n. N. – Spartak Rokytnice
Spartak Rokytnice – TJ Doksy
Spartak Rokytnice – Jiskra Mimoň
SKST Pryska – Spartak Rokytnice
Loko Č. Lípa D – Spartak Rokytnice

5.3.

Spartak Rokytnice – Loko Č. Lípa A
Spartak Rokytnice – SKST Liberec A

12.2.
6.3.

Mistr ut. v Nové Vsi – 11. Erban, 22. Erbanová, 24. Valášek
Mistr ut. v Turnově – 9. Erban, 19. Erbanová, 22. Valášek

Jak si kolo vypůjčit
Vypůjčení kola je velmi snadné – stačí předložit dva své osobní průkazy (např. občanský průkaz, řidičský průkaz, pas apod.) pro sepsání
nájemní smlouvy, složit zálohu za vypůjčené kolo (500 nebo 1 000 Kč)
a zaplatit půjčovné (100 až 200 Kč za den). Záloha vám bude vrácena
zpět při vrácení kola, a to i v jiných vyjmenovaných stanicích, než jste
si kolo vypůjčili.

15:3
16:2
8:10
8:10
9:9
8:10

Půjčovny kol ČD v Českém ráji a Podkrkonoší:
• Železniční stanice Turnov
Informační centrum ČD
Pondělí až Neděle 7:30 – 18:00 hodin
tel. 481 352 200
e-mail: cdinfo.turnov@sendme.cz
mimo pracovní dobu infocentra ČD zajistí informace a rezervace
osobní pokladna ČD – tel. 481 352 470
• Železniční stanice Jičín
Osobní pokladna ČD
Pondělí až Neděle 7:30 – 18:00 hodin
tel. 493 503 483
e-mail: ZSTJINvypravci@opr.pce.cd.cz

Ženy
10:0
10:0

• Železniční stanice Tanvald
Osobní pokladna ČD
Pondělí až Neděle 6:00 – 17:00 hodin
tel. 483 394 151
e-mail: pavlicek@opr.pce.cd.cz

Žáci

Den otevřených dveří
Autoservis Štěpánek
Jablonec nad Jizerou

Oznamujeme občanům a organizacím, že dne 6.5.2005
proběhne po celý den bezplatná kontrola tlumičů a brzd
Vašeho vozidla s možností záznamu – protokol.
Naše ﬁrma rozšířila následující služby:
• odtahová služba (Avia do 3,5 t)
• lepení a opravy autoskel pro osobní, dodávková i nákladní vozidla
• antikorozní ochrana podvozků a dutin osobních i nákladních vozidel novou metodou
AIR LESS – bezvzduchové stříkání pod vysokým tlakem
• diagnostika podvozkových částí, laserová geometrie kol, válcová stolice – tester tlumičů a brzd.
Těšíme se na Vaši návštěvu – s pozdravem Autoservis – pneuservis Štěpánek
V případě zájmu o naše služby nás kontaktujte
na tel.: 481 382 513 (servis), 603 575 599 (Josef Kaván)
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 27.5.2005.
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