Tradiční rokytnická pouť 2005

První říjnový víkend byla horní parkoviště plná
kolotočů, houpaček a dalších pouťových atrakcí
a nejen jich. V letošním roce pořadatelé připravili bohatý kulturní program. V sobotu nás uvítalo krásné podzimní počasí plné sluníčka. Počasí
jako stvořené na okružní vyhlídkovou jízdu na lanové dráze na Lysou horu. Kulturní program se
odehrával na prostředním parkovišti a byl zahájen
vystoupením rokytnických mažoretek, bohužel
technika trošku pokazila jejich představení. Následovala kejklířská vystoupení, sokolnické ukázky,
rytířské turnaje, loutkové pohádky a trubadúrské
písně. Děti se mohly zapojit do jednotlivých představení, vyzkoušet si rytířskou zbroj a zašermovat
si s opravdovými rytíři. Několik stánků s tradičními
výrobky a řemesly a dobová krčma s pochutinami
dotvořily atmosféru starých dob. Po setmění jste
mohli shlédnout ohnivou show a velkolepý ohňostroj. Večer se v zatepleném stanu konal koncert
semilské skupiny Suffering Souls.
Pravidelná kyvadlová doprava a parkování
na spodním parkovišti přispěly ke spokojenosti
návštěvníků.
Bohužel neděle nás již neuvítala pěkným počasím. Od rána pršelo a byla zima. Přesto se přišlo svést několik otužilců na kolotoči.
Doufáme, že se Vám letošní pouť líbila a odnesli jste si hezkou vzpomínku.
Denisa Hančová
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Dluh města vůči Státnímu fondu
životního prostředí ČR
a České konsolidační agentuře
V průběhu roku 2004 došlo k dohodám mezi Městem
Rokytnice nad Jizerou a oběma největšími věřiteli, Státním
fondem životního prostředí (SFŽP) a Českou konsolidační agenturou (ČKA) o způsobu splácení závazků města.
K 31.12.2004 tak město dlužilo SFŽP částku 806.637,- Kč
a ČKA částku 32.883.244,40 Kč. V obou případech byl na
splácení těchto závazků sjednán odpovídající splátkový kalendář.
Dle předpokladu došlo během roku 2005 k úhradě
závazku města vůči SFŽP v plné výši. Částka 484.137,- Kč
byla získána prodejem bytových jednotek zastavených
ve prospěch SFŽP a částka 322.500,- Kč byla uhrazena
v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2005.
K 30.6.2005 tak byl závazek města vůči SFŽP uhrazen v plné výši.
V případě závazku města vůči ČKA bylo snahou zastupitelstva města docílit jeho splacení také ještě v tomto roce,
a to pomocí prodeje zbytného majetku města a pomocí
přijetí úvěru od některé z bank. Přijetí úvěru od Komerční
banky a.s. schválilo zastupitelstvo města usnesením č. 694
ze dne 27.7.2005. Smlouva o úvěru s Komerční bankou a.s.
byla podepsána dne 10.8.2005, přičemž výše splátek tohoto úvěru odpovídá částkám, na které jsou vystaveny směnky TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou ve prospěch města,
a rovněž termíny splátek odpovídají splatnosti těchto směnek. Po celou dobu splácení je sjednána pevná úroková
sazba ve výši 2,91% p.a..
V letošním roce tak byly městem na účet ČKA poukázány tři řádné čtvrtletní splátky každá ve výši 1.000.000,- Kč
(k 31.3.2005, k 30.6.2005 a k 30.9.2005), mimořádná splátka ve výši 100,44 Kč (k 3.8.2005), dále pak mimořádná
splátka ve výši 23.765.000,- (12.8.2005 – ﬁnanční prostředky z úvěru poskytnutého Komerční bankou), mimořádná
splátka ve výši 3.500.000,- Kč (24.8.2005) a dále pak mimořádná splátka ve výši 2.618.143,96 Kč (30.9.2005). Závazek
města vůči ČKA, který k 31.12.2004 činil 32.883.244,40 Kč,
tak byl k 30.9.2005 splacen v plné výši.
Přijetím úvěru od Komerční banky tak město sladilo splátky úvěru se splatností směnek TJ Spartak, čímž vyřešilo
vysoké ﬁnanční zatížení v letech 2006 – 2008, aniž by došlo
k navýšení celkových nákladů na úvěr – úroků, vlivem delší doby čerpání úvěru. Zároveň může dojít k odzástavnění
majetku města, který je ještě zastaven ve prospěch ČKA.
Petr Kadavý – místostarosta

Nová služební vozidla
Od 21.9.2005 má Město Rokytnice nad Jizerou v užívání dva nové služební vozy Škoda Fabia Combi Classic,
které nahradily dvě dosluhující vozidla Škoda Felicia. Tyto
nové automobily získalo město prostřednictvím Svazu
měst a obcí České republiky (jehož je členem) ve výrazně zvýhodněném pronájmu na 12 měsíců od společnosti
ŠkodaAuto a ŠkodaLEASE. Po uplynutí 12 měsíců bude
možné vozy odkoupit za 70% pořizovací ceny, eventuálně
pokračovat v nájmu s novými vozy.
K výměně stávajících služebních vozidel bylo přistoupeno především s ohledem na jejich stáří, jejich poruchovost,
nespolehlivost a vysoké ﬁnanční prostředky vynakládané
na jejich opravy a údržbu.
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Zásady pro poskytování ﬁnančních
prostředků (GRANTŮ) z rozpočtu města
na kulturní a sportovní akce, volnočasové
aktivity, vzdělávání a činnost zájmových
sdružení a místních spolků
Město Rokytnice nad Jizerou poskytuje každoročně různým subjektům příspěvky na pořádání kulturních a sportovních akcí jako jsou např. Sjezd pašeráků,
Rokytnické volejbalové dny, závody horských kol, Dřevosochařské sympozium Františkov atd. a také na činnost některých spolků a zájmových sdružení jako např.
Svaz důchodců, Svaz žen, činnost kroužku mladých hasičů atd.. Tyto příspěvky přiděluje rada města na základě
jednotlivých žádostí. Na poskytování těchto příspěvků
neexistovala doposud žádná pravidla a bylo i obtížné
v rozpočtu na tyto příspěvky vyčlenit odpovídající prostředky.
Z těchto důvodů bylo zastupitelstvu města dne
12.10.2005 navrženo, aby se rozdělování ﬁnančních příspěvků z rozpočtu města na kulturní a sportovní akce,
volnočasové aktivity, vzdělávání a činnost zájmových
sdružení a místních spolků řídilo tzv. „zásadami pro
poskytování ﬁnančních prostředků (grantů) města
na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity,
vzdělávání a činnosti zájmových sdružení a místních
spolků“.
Představa o objemu ﬁnančních prostředků, které by
byly na tyto příspěvky vyčleněny v rozpočtu na rok 2006,
je 100.000,- Kč. To znamená přibližně 50.000,- na akce
v 1. pololetí roku 2006 a 50.000,- na akce v 2. pololetí roku 2006. Přesná výše bude samozřejmě odvislá od
možností rozpočtu 2006.
Žadatelem o grant může být fyzická nebo právnická osoba, občanské sdružení, zájmový spolek, nadace, popř. jiný subjekt, který má působnost na území
města Rokytnice nad Jizerou, provozuje kulturní,
sportovní, zájmovou činnost na území města nebo
jinak přispívá k rozvoji a propagaci města.
Příspěvek nemůže být poskytnut organizaci zřizované
městem. Žadatel nesmí být dlužníkem města.
Termíny pro podávání žádostí:
1. kolo do 30.11. předchozího roku na akce konané
v 1. pololetí roku
2. kolo do 31.5. příslušného roku pro akce konané ve
2. pololetí roku
Schválené zásady a samotnou žádost o grant lze najít
buď na webových stránkách města www.mesto-rokytnice.cz,
nebo je lze obdržet přímo na městském úřadě.
Touto cestou bych rád upozornil všechny dosavadní
žadatele o ﬁnanční příspěvky, že tyto budou v budoucnu poskytovány pouze na základě schválených zásad
a doporučuji proto včas se o této věci informovat a včas
podat žádost v souladu s těmito zásadami. Finanční příspěvek nebude jinak poskytnut.
Ing. Petr Matyáš
starosta města

Sdružení města a podnikatelských subjektů pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou
Dne 14.9.05 proběhla v kulturním
domě veřejná prezentace projektu
„Založení společného Sdružení
města a podnikatelských subjektů
pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou“, která měla za
cíl seznámit podnikatelskou veřejnoust v rámci Rokytnice nad Jizerou
s tímto projektem a získat nové členy
do již založeného sdružení. Prezentace se zúčastnilo přibližně 30 podnikatelských subjektů z oblasti cestovního
ruchu.
Příprava projektu „Založení společného sdružení města a podnikatelských subjektů pro rozvoj cestovního
ruchu v Rokytnici nad Jizerou“ se rozběhla již na podzim roku 2004 z iniciativy města Rokytnice nad Jizerou,
TJ Spartak, ostatních provozovatelů
vleků a dalších podnikatelů v cestovním ruchu.
Hlavním cílem sdružení je podporovat a dále rozvíjet cestovní ruch
v Rokytnici nad Jizerou a jeho okolí
a také ﬁnancovat aktivity a projekty,
které tomuto hlavnímu cíli sdružení
napomáhají. Dalším motivem byla

snaha vytvořit samostatnou organizaci, která by v oblasti cestovního ruchu
jasnými pravidly zastřešovala spolupráci mezi městem a podnikatelskými
subjekty a mezi podnikatelskými subjekty vůbec a která by jasně stanovila pravidla pro sdružování ﬁnančních
prostředků a zároveň poskytla sdružovatelům dostatečnou kontrolu nad
použitím těchto ﬁnančních prostředků
a umožnila jejich spolurozhodování.
Členství ve sdružení by zároveň mělo
přinášet určité výhody tak, aby každý, kdo nějakým způsobem podniká
v cestovním ruchu, měl potřebu být
členem tohoto sdružení. Hlavním motivujícím faktorem pro vstup do sdružení by mělo být vytvoření slevového
systému mezi členy sdružení, který by
klientům (zákazníkům) členů sdružení
umožnil čerpání slev, a to jak na lyžařské vleky, tak na ubytování a stravování. Členem sdružení se tedy může stát
každý, kdo se ztotožňuje s cíli sdružení
a má zájem na tom, aby se v Rokytnici
nad Jizerou smysluplně a koncepčně
rozvíjel cestovní ruch nejenom v zimních měsících, ale především v létě.

Oznámení:
V souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Město
Rokytnice nad Jizerou na základě usnesení rady města ze
dne 19.9.2005, nabídku na
pronájem
části pozemkové parcely č.1987/8 v k.ú. Dolní Rokytnice, za účelem umístění prodejního stánku s občerstvením a zázemí k němu v období od 15.12.2005 do
15.4.2006
• Město Rokytnice nad Jizerou je vlastníkem ppč. 1987/8
v k.ú. Dolní Rokytnice, obec Rokytnice nad Jizerou, který je umístěn u spodní stanice lyžařského vleku na Studenově.
• Předmětem pronájmu je část ppč. 1987/8 v k.ú. DR o výměře cca 40 m2 za účelem umístění mobilního prodejního stánku s občerstvením a zázemí k němu v období
zimní sezóny 2005/2006, od 15.12.2005 do 15.4.2006.
• Minimální cena pronájmu za celé období byla stanovena
Radou města Rokytnice nad Jizerou ve výši 40.000,-Kč.
• Součástí nájemní smlouvy bude ujednání, že nájemné
bude uhrazeno při podpisu nájemní smlouvy, bude složena pořádková kauce ve výši 10.000,- Kč a po skončení doby pronájmu bude prodejní stánek neprodleně
odstraněn a pozemek řádně uklizen.
Do výběrového řízení budou zařazeny pouze písemné
nabídky zaslané na Městský úřad v Rokytnici nad Jizerou,
Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, v zalepené obálce, a to nejpozději do 27.10.2005, přičemž
rozhodující pro posouzení dodržení lhůty je datum podání
(razítko) na poště, či v podatelně MěÚ.
V levém rohu obálky uvede zájemce značku: 12/2005

Sdružení již v letošním roce v rámci
své činnosti zrealizuje několik aktivit,
jako je obnova turistických informačních tabulí, obnova orientačních map,
provoz panoramatické kamery, provoz skibusu, vydání propagačního
materiálu o Rokytnici atp.. Sdružení
má již zprovozněny internetové stránky www.rokytnice.com/sdruzeni, na
kterých případní zájemci získají veškeré informace.
Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou je zakládáno v rámci projektu města Rokytnice nad Jizerou „Založení společného
sdružení města a podnikatelských
subjektů pro rozvoj cestovního ruchu
v Rokytnici nad Jizerou“. Na tento
projekt získalo město podporu Libereckého kraje z grantového schéma
Libereckého kraje - Podpora služeb
cestovního ruchu pro veřejný sektor,
realizovaných Libereckým krajem
v rámci SROP.
Petr Kadavý
místostarosta

Písemná nabídka musí obsahovat:
• přesnou identiﬁkaci uchazeče,
• cenovou nabídku za pronájem pozemku za celé období, minimálně však 40.000,- Kč
• podnikatelský záměr
Nabídky, které nebudou splňovat podmínky výběrového řízení, nebudou do výběru zařazeny !
• Otevření obálek a vyhodnocení výběrového řízení bude
provedeno na tom zasedání rady města, které nejblíže
následuje od uplynutí 15-ti denní lhůty od vyvěšení záměru na úřední desce. Otevírání obálek je neveřejné.
• Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného
zájemce a předmět řízení nabídnout k novému výběrovému řízení.
• Vyhlašovatel oznámí výsledek výběrového řízení písemně všem zájemcům.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Město Rokytnice nad Jizerou hledá vhodnou adeptku do soutěže „Královny regionů“
pro reprezentaci regionu na 9. Ročníku soutěže o královnu regionů České a Slovenské republiky REGION REGINA
2006, pod záštitou ministerstva pro místní rozvoj.
Soutěž bude probíhat dne 24. 11. 2005 na brněnském
výstavišti v rámci mezinárodního veletrhu REGIONTOUR.
Adeptky na tento titul musí ve čtyřech disciplínách prokázat dobrou znalost svého regionu, zvýraznit jeho historii,
kulturní tradice, turistické zajímavosti, přírodní krásy apod.
ve spojení s pohotovostí projevu a osobním šarmem.
Město za tímto účelem hledá mladou šarmantní
dívku, která by dokázala Rokytnici nad Jizerou na této
soutěži prezentovat. Zájemkyně se mohou hlásit nejpozději do 27. října 2005 u tajemnice městského úřadu
(kancelář č.19 I. patro), tel. 481549319.
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Rada města informuje
Rada města – 25.7.2005
1. Obecní pozemky
RM byla předložena opětovná
žádost studentky Terezy Klinerové,
Praha 4 o pronájem části ppč. 285/1
k.ú. Rokytno v Krkonoších za účelem
výzkumných činností pro vyhotovení
diplomové práce. RM po novém posouzení schválila užívání toho pozemku po dobu 3 let.
2. Záležitosti města
Starosta města informoval RM o výběrovém řízení na opravu požárního
automobilu AVIA A31DA 12. Nabídka
byla zaslána spol. THT, s. r. o. Polička a ﬁrmou Jana Soukupa, Hasičská
technika a zařízení, Plzeň. Společnost
THT, s . r. o. zaslala nabídku na celkovou rekonstrukci vozidla ve výši Kč
1.644.700,- včetně DPH. Pouze ﬁrma
HTZ pana Soukupa zaslala nabídku
na provedení opravy dle zadání zakázky, a to za cenu Kč 370.000,- bez
DPH. V rozpočtu města pro rok 2005
bylo počítáno s částkou 170.000,- a ze
strany Libereckého kraje byla poskytnuta dotace ve stejné výši. Starosta
města navrhl, aby chybějící ﬁnanční
prostředky byly získány úsporou jiných položek požární ochrany v rozpočtu. RM tento záměr schválila.
RM neschválila poskytnutí ﬁnančního příspěvku na měsíčník Krkonoše,
neboť příslušná rozpočtová položka
byla pro tento rok vyčerpána.
RM schválila uzavření dodatku č. 3
ke smlouvě o dílo se spol. SAUL, s.r.o.,
Liberec ohledně prodloužení lhůty pro
dokončení konceptu Územního plánu
obce do 30.9.2005 a zároveň pověřila
starostu města jeho podpisem.
RM schválila zadání vypracování
projektové dokumentace ke stavebnímu řízení pro akci „Dětské hřiště
v Horní Rokytnici“ sdružení projektantů TOINSTA, Jablonec nad Nisou ,a to
za cenu 10 400,- Kč.
RM schválila zadání opravy místní komunikace v Horní Vsi (u Šístků)
společnosti STRABAG, s.r.o., Liberec
za cenu Kč 299.948,- včetně DPH
a pověřila starostu města podpisem
smlouvy o dílo.

Rada města – 8.8.2005
Záležitosti města
Rada města byla informována
o záměru opravy cesty u BD obchodu v Dolní Rokytnici a o poskytnutí
příspěvků 3 majitelů, kteří tuto cestu
využívají a mají zájem na její opravě.
Příspěvek ve výši 10.000,- Kč by poskytl pan Václav Pacholík, DR 257,
Jan Samohel, DR 153 a BD obchod
– Domorádová Hana, Beranová Jiřina, DR 457. Zbývající částku opravy
by uhradilo Město Rokytnice nad Jizerou. Plánovaná cena opravy je cca.
Kč 60.780,- bez DPH. RM schválila
opravu této cesty a zároveň uzavření
smlouvy o poskytnutí příspěvku s uvedenými subjekty.

Rada města 22.8.2005
RM byla seznámena se zůstatkem
na účtu společnosti Vodovody a kanalizace města Rokytnice nad Jizerou, s.r.o. Podle posledního výpisu
z běžného účtu této společnosti, číslo
výpisu 28 ze dne 7.8.2005 je konečný
zůstatek Kč 931.724,54. RM vzala toto
na vědomí a pověřila jednatele a likvidátora společnosti Ing. Jaromíra Berana zajištěním převodu částky ve výši
900.000,- Kč na příjmový účet Města
Rokytnice nad Jizerou.
RM schválila pronájem zadní strany
vývěsních vitrín na ppč. 3061/1 v k.ú.
DR, a to Ing. Vladimíře Krejčí – Hotel
Starý Mlýn, Rokytno 17, Rokytnice nad
Jizerou za účelem umístění reklamního poutače o rozměru 1,5×2,5 m2
a stanovila nájemné ve výši 100,-Kč/
m2/měsíc nebo 1.000,-Kč/m2/rok.
RM vzala na vědomí uhrazení dluhu
města ve výši Kč 23.075.000,-, který byl
převeden z úvěrového účtu Komerční
banky přímo na účet České konsolidační agentury, a dále bere na vědomí, že ze strany Města Rokytnice nad
Jizerou bude dále uhrazena mimořádná splátka ve výši Kč 3.700.000,-.

Rada města – 5.9.2005
1. Obecních pozemky
RM schválila pronájem ppč. 3268/1
v k.ú. HR paní Zdeňce Šmotkové, bytem Praha 10, za 4,- Kč/m2.
RM schválila pronájem ppč. 781
v k.ú. Rokytno v Krkonoších paní
Zdence Langové, bytem Mladá Boleslav, s tím, že nájemní smlouva bude
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podepsána po provedení pokládky
zemního kabelového elektrického
rozvodu k panoramatické kameře TJ
Spartak Rokytnice nad Jizerou.
RM souhlasí s pokládkou zemního kabelového elektrického rozvodu
k panoramatické kameře TJ Spartak
Rokytnice nad Jizerou na ppč. 780
v k.ú. Rokytno v Krkonoších.
RM schválila pronájem ppč. 156,
části ppč. 157/2, části ppč. 158 a části ppč. 157/1 v k.ú. HR panu Milanu
Udatnému, Horní Rokytnice 565 a panu Petru Udatnému, Horní Rokytnice 640, a to za cenu 20,- Kč/m2/rok.
RM schválila pronájem části ppč.
157/2 a části ppč. 158 v k.ú. HR manželům Robertovi a Vratislavě Fremrovým, bytem Praha 10 a manželům Jaroslavovi a Světluši Fukovým, bytem
Praha 10, a to za cenu 4,- Kč/m2/rok.
2. Záležitosti města
RM pověřila starostu města ve spolupráci s investičním úsekem zpracovat nařízení obce o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad
ve schůdnosti místních komunikací
a průjezdních úseků silnic a nařízení
obce o vymezení úseků silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
ve správním obvodu města Rokytnice
nad Jizerou.
RM schválila zadání zakázky na
opravu místní komunikace od Hotelu
Starý Mlýn k Chatě Dvoračky společnosti SOVIS, s.r.o., Hradec Králové za
cenu 700.000,- Kč včetně DPH s tím,
že oprava komunikace bude provedena v hodnotě 800.000,- Kč, přičemž
v hodnotě 700.000,- Kč bude provedena souvislá oprava komunikace,
v hodnotě 50.000,- Kč budou pořízeny
svodnice a v hodnotě 50.000,- Kč tzv.
záplatování děr v komunikaci.
RM schválila uzavření smlouvy o ﬁnančním příspěvku na opravu místní
komunikace k Chatě Dvoračky s Chatou Světlanka – Holan Petr ve výši
50.000,- Kč, s Chatou Švadlenka, a.s.
ve výši 50.000,- Kč, s Horskou boudou
Dvoračky – Milan Starý ve výši 50.000,Kč a s Chatu Pod lipami – JUDr. Zdeněk Mika ve výši 50.000,- Kč.
RM schválila záměr na zhotovení
projektové dokumentace „Rekonstrukce Kulturního domu“ v čp. 181
v Horní Rokytnici a schvaluje obeslání
13 ﬁrem o podání nabídky.

RM schválila pokácení topolů podél
hlavní komunikace II. třídy v k.ú. Rokytno v Krkonoších a pověřuje investiční úsek zajištěním pokácení těchto
stromů.
RM schválila zadání zakázky na
nátěr střechy Mateřské školy v Horní Rokytnici čp. 555 ﬁrmě K@K pana
Milana Kočárka za cenu 72.160,- Kč
včetně DPH.
RM schválila pronajímání sálu kulturního domu a hasičské zbrojnice ke
komerčním účelům za cenu 250,- Kč/
hod. v mimotopné sezóně a za cenu
300,- Kč /hod. v topné sezóně.
RM schválila záměr pronájmu centrálních parkovišť v Horní Rokytnici
a dále záměr pronájmu obslužného
objektu včetně veřejných WC – jako
celku, za účelem provozování bezplatného veřejného parkoviště pro návštěvníky lyžařského areálu v Horních
Domcích v období od 15.12.2005 do
30.4.2006 za minimální cenu nájemného 250.000,- Kč a za podmínky provozování veřejných WC v obslužném
objektu a za podmínky zajištění parkování pro vlastníky bytů na Horním
náměstí.
RM schválila termín pracovního
jednání zastupitelstva města dne
5.10.2005 a veřejného jednání zastupitelstva města dne 12.10.2005.

Rada města 19.9.2005
RM byla informována o prověření
stavu přístupových komunikací dle žádostí z minulého jednání RM:
a) Přístupová komunikace na „Hrušov“ – jedná se o opravu části příjezdové komunikace 4. třídy v délce 130 m
nacházející se na Hrušově. Povrch této
cesty v jejím největším strmém stoupání je silně narušený a jsou zde vymleté
hluboké příčné výmoly, které značně
ztěžují jak průjezd osobních automobilů tak i samotný průchod. Investiční
odbor navrhl provést v letošním roce
drobnou opravu tohoto úseku, která
by spočívala ve vysypání cesty štěrkopískem a zpevnění povrchu. Generální
oprava strmého úseku by byla navržena do rozpočtu na rok 2006.
Usnesení:
RM vzala na vědomí zjištěné skutečnosti o stavu komunikace na „Hrušov“
a schválila nezbytně nutné opravy
spočívající ve vysypání cesty štěrkopískem a zpevnění povrchu.
RM zároveň doporučila zahrnout
do rozpočtu na rok 2006 částku na
generální opravu části této cesty.

REALITY KRKONOŠE

spol. s r.o

I. KRKONOŠSKÁ REALITNÍ

spol. s r.o.

Vrchlabí, Krkonošská 186, tel./fax: 499-422392,
mobil: 737-131380, e-mail: pkrkvrchlabi@volny.cz

zprost�edkování prodeje/koup� nemovitosti,
znalecké posudky, ocen�ní majetku, finan�ní služby HYPOTÉKY, právní servis, dražby, výb�rová �ízení …

Http://www.pkrktrutnov.cz
b) Přístupová komunikace ppč.
985/3 v k.ú. Rokytno v Krkonoších
– jedná se o opravu v délce 600 m od
hlavní silnice. Podle zjištění investičního oddělení je komunikace ve špatném stavu a pro letošní rok je nutné
její částečné opravení vysypáním štěrkem a uválcováním.
Usnesení:
RM vzala na vědomí zjištěné skutečnosti o stavu komunikace ppč. 985/3
v k.ú. Rokytno v Krkonoších a schválila nezbytně nutné opravy spočívající
v provedení zásypů příčných výmolů
a jejich následné uválcování.
Záležitosti města
Bytové domy „A“ a „B“ v Horním
Koutě nebyly dosud v rámci reklamačního řízení opraveny. Jednání se společností Národní stavební společnost
Jablonec nad Nisou sice proběhlo
několik, ovšem ze strany dodavatele
stavby nebyly dosud reklamační závady odstraněny.
Právní zástupce Města JUDr. Poláček zaslal spol. NSS, a.s. dopis,
ve kterém je uvedeno – pokud práce
nebudou provedeny do 30. 9. 2005,
provede je Město Rokytnice nad Jizerou na svůj náklad a příslušnou částku
bude po spol. NSS, a.s. vymáhat.
Radě města byl zároveň předložen
protokol o otevření obálek zakázky na
provedení těchto prací. V řádném termínu se přihlásila pouze spol. Janda,
s.r.o. Jablonec nad Jizerou.
RM schválila zadání prací této společnosti a pověřila starostu města
jednáním ohledně uzavření smlouvy
o dílo.
Radě města byla předložena žádost paní MUDr. Puskarčíkové a pana
MUDr. Puskarčíka o pronájem nebytových prostor v objektu Základní školy
Horní Rokytnice nad Jizerou čp. 506
za účelem provozování lékařské praxe
– praktický lékař pro dospělé.
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RM schválila záměr pronájmu suterénních prostor objektu školy s tím, že
do doby provedení stavebních úprav
budou nájemci nabídnuty náhradní
prostory v I. NP školy. Ze strany nájemce bude poskytnut na provedení
stavebních úprav jednorázový ﬁnanční
příspěvek, který bude v dalším období
započítán s cenou nájemného.
Nová ordinace by měla být
otevřena od 1.12.2005
RM byla informována o poskytnuté
dotaci na zpracování územního plánu
obce. Zastupitelstvo Libereckého kraje
dne 30.8.2005 číslo usnesení 206/05/
ZK schválilo pro Město Rokytnice nad
Jizerou účelovou dotaci z Grantového
fondu Libereckého kraje ve výši Kč
50.000,- pro letošní rok a Kč 50.000,pro rok 2006.
Radě města byl předložen návrh
smlouvy o dílo s ﬁrmou REPOS na
přesunutí plynové kotelny do budovy
Základní školy, Dolní Rokytnice 172.
Financování je řešeno dodavatelským
úvěrem, kdy částka ve výši 1.000.000,Kč včetně DPH by byla uhrazena v letošním roce a zbývající částka ve výši
Kč 972.839,- včetně DPH v roce 2006.
RM schválila uzavření smlouvy s ﬁrmou REPOS a pověřila starostu města
jejím podpisem.
RM schválila zřízení Školské rady
Základní školy, Rokytnice nad Jizerou,
okres Semily s účinností od 1.1.2006
a stanovila počet členů školské rady
ve výši 6ti osob.
RM zároveň schválila Volební řád školské rady s účinností od
20.9.2005.
RM schválila zřízení Školské rady
Základní školy praktické a Základní
školy speciální, Rokytnice nad Jizerou
s účinností od 1.1.2006 a stanovila počet členů školské rady ve výši 3 osob.
RM zároveň schválila Volební řád školské rady s účinností od
20.9.2005.

Zprávy z úřadů
Občané narozeni před 1. lednem 1936
nemusí mít nový občanský průkaz
Dne 1. října 2005 byl ve sbírkách zákonů vyhlášen zákon č.395/2005 Sb., kterým se mění zákon č.328/1999 Sb.,
o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
Touto změnou bylo schváleno, že občané narozeni před
1. lednem 1936 nemusí žádat o vydání nového občanského průkazu.

Orální vakcinace lišek proti vzteklině
Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj oznámila,
že bude provedena orální vakcinace lišek k předcházení
vzniku a šíření nebezpečné nákazy – vztekliny. Vakcinace
proběhne od 17.10. do 21.10. tohoto roku na celém území Libereckého kraje (v závislosti na klimatických podmínkách).
Vakcinovat se bude shozem návnad z letadla.
Dodržujte prosím tyto pokyny:
• Poučit děti
• Nedotýkat se návnad
• Nenechat volně pobíhat psy
• Nepoužívat k výkonu práva myslivosti lovecké psy
po dobu 3 týdnů po vakcinaci
• V případě potřísnění kůže očkovací látkou (je tekutá
a je uložena v ampuli), je třeba umýt zasažené místo
mýdlem a vodou a dezinﬁkovat. Pokud se očkovací látka dostane do oka, úst či čerstvého poranění,
je nezbytně nutné vyhledat okamžitě lékařskou pomoc.

Nový televizní poplatek – domácnost
• Poplatníkem televizního poplatku je dle zákona č.348/
2005 Sb., fyzická osoba, která je vlastníkem televizního
přijímače nebo jeho uživatelem, pokud není poplatníkem
vlastník.
• Televizní poplatek platí fyzická soba z jednoho televizního přijímače, z druhého a každého dalšího televizního
přijímače se poplatek neplatí. Poplatek se neplatí rovněž z televizního přijímače, který je v držení fyzických
osob žijících s poplatníkem v téže domácnosti (dle § 115
občanského zákoníku – domácnost tvoří fyzické osoby,
které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své
potřeby).
• Poplatník je povinen
oznámit veškeré změny
související s evidencí poplatníka a televizního přijímače do 15ti dnů ode dne
jejich vzniku. Tato oznamovací povinnost a lhůta
se vztahuje i na odhlášení
přijímače z evidence.
• Co se televizního poplatku týká, nejzřetelnější
změnou je jeho zvýšení
ze 75,- Kč na 100,- Kč, a to od října 2005. Je proto
nutné změnit si svůj trvalý příkaz (poplatníci platící přímo
na účet ČT, podnikatelé a právnické osoby), případně
doplatit rozdíl (platí pro ty, kteří platí poplatek na delší
období dopředu). V dalších letech bude postupně po-

platek navyšován. Od roku 2007 bude poplatek ve výši
120 Kč a od roku 2008 135 Kč.
(Poznámka: u poplatníků, platících televizní poplatek
prostřednictvím SIPO budou změny provedeny automaticky, a nemusí proto v tomto směru podnikat
žádná opatření.)
• Další zásadní změnou je, že domácnosti a podnikatelé, kteří nejsou v současné chvíli evidováni jako plátci
televizního poplatku, se stanou ode dne platnosti zákona
poplatníky, pokud jsou připojeni k elektrorozvodné síti.
Pokud na výzvu ČT nebudou moci doložit, že nevlastní
ani neužívají televizní přijímač (nebo jakékoli jiné zařízení
schopné přijímat televizní vysílání), vystavují se podnikatelé nebezpečí sankce ve výši 10.000,- za každý nepřihlášený televizní přijímač a domácnosti sankce ve výši
10.000,- Kč (bez ohledu na počet TV přijímačů).
• Bližší informace najdete na www.tvpoplatky.cz

Omezení spojů veřejné linkové dopravy
dne 18.11.2005
Jak jistě víte, 17. listopad je vyhlášen státním svátkem.
V letošním roce připadá na čtvrtek. V rámci kvalitní koordinace jízdních řádů veřejné linkové dopravy a s tím související účelné vynakládání ﬁnančních prostředků na zabezpečení základní dopravní obslužnosti bylo ze strany Krajského
úřadu Libereckého kraje sděleno, že dle platných jízdních
řádů bude dne 18. listopadu 2005 omezen provoz spojů
veřejné linkové dopravy, které zajišťují dopravu dětí do
škol.

Výtvarná soutěž O pohár
Hejtmana Libereckého kraje
Již druhý ročník výtvarné soutěže O pohár Hejtmana
Libereckého kraje vyhlásil Liberecký kraj, tentokrát na téma
„Silnice není závodní dráha“. Této výtvarně laděné soutěže se mohou zúčastnit děti od 4 do 15 let, které mohou
použít ke zpracování libovolnou techniku. Může se jednat
např. o malbu, kresbu nebo i koláž. Bude se soutěžit ve
třech kategoriích, a to mateřské školy, I. stupeň a II. stupeň
základní školy.
Nejpozdější termín pro odevzdání prací je 30. listopad
2005, a to na Dětské dopravní hřiště v České Lípě, Jablonci
nad Nisou, Liberci, ISŠ Vysoké nad Jizerou, popřípadě je
možné je zaslat na adresu Krajského úřadu Libereckého
kraje, odbor dopravy, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec.
Veškerá letošní díla vyhodnotí během prosince 2005
komise, která bude složena z osob působících v oblasti
dopravy, dopravní výchovy a z oblasti výtvarné. Vítězové
obdrží kromě poháru Hejtmana Libereckého kraje také
výtvarné pomůcky a další zajímavé ceny.
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inzerce
VYČISTĚTE SI SVŮJ KOBEREC
NEBO SEDACÍ SOUPRAVU
PROFESIONÁLNÍM PŘÍSTROJEM KÄRCHER
To vše za půjčovné 220,- Kč vč. DPH / 24 hod.
Dodáme kvalitní čistící prostředky.
Informace na tel.: 481 523 352, 604 480 612

PRODEJ – PRONÁJEM
OBCHODNÍ PROSTORY
V RESIDEN�NÍM PROJEKTU ROKYTKA
Nabízíme 2 obchodní prostory k prodeji nebo k pronájmu v novém
residen�ním projektu „ROKYTKA“, v Horní Rokytnici nad Jizerou,
v blízkosti „Horního nám�stí“, hotelu „Modrá hv�zda“,
autobusového nádraží a ski-areálu „Sachrovka“.
1.)

Obchodní jednotka: 78 m2
� Mezonet, z toho 43 m2 na 1NP
� P�ímý vchod z k�ižovatky „Modrá hv�zda“ / ski-areál „Sachrovka“
� Vhodné zejména k využití pro: obchod, služby, lyža�skou školu / p�j�ovnu apod.

Orienta�ní nabídková cena, nejvyšší nabídce:
�
�
�
2.)

CELORO�NÍ NÁJEM: 290,- K� / m2 + DPH + služby, na dobu min. dvou a více let
SEZÓNNÍ NÁJEM: 590,- K� / m2 + DPH + služby za období od 12/05 do 04 / 06
PRODEJ: 28.000,- K� / m2 + DPH

Obchodní jednotka: 67 m2
� Mezonet, z toho 27 m2 na 1NP
� P�ímý vchod z k�ižovatky „Modrá hv�zda“ / ski-areál „Sachrovka“
� Vhodné zejména k využití pro: obchod, služby, lyža�skou školu / p�j�ovnu apod.

Orienta�ní nabídková cena, nejvyšší nabídce:
�
�
�

CELORO�NÍ NÁJEM: 290,- K� / m2 + DPH + služby, na dobu min. dvou a více let
SEZÓNNÍ NÁJEM: 590,- K� / m2 + DPH + služby za období od 12/05 do 04 / 06
PRODEJ: 28.000,- K� / m2 + DPH

Kritérium rozhodné pro výb�r zájemce:
1. Zám�r využití
2. Nabízená cena

Prodejce:
SLAVIA Real Estate,s.r.o.
Újezd 1/600
150 00 Praha 5
tel: 737 737 737
e-mail: prodej @slavia-sro.cz
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Všichni víme, že Rokytnici chybí v létě koupaliště
a další zařízení pro letní sportovní aktivity. Město prodalo pozemek. Co brání stavebnímu úřadu vydat novému
majiteli stavební povolení pro vybudování areálu? Ze
strany Spávy Krnap bylo zřejmě řešení navrženo.
Vydání územního rozhodnutí brání ta skutečnost, že
navržená výstavba je zde v rozporu se stávajícím územním
plánem města. Jaké řešení bylo ze strany Správy Krnap navrženo, nám bohužel není známo. S tímto dotazem je třeba
obrátit se přímo na tuto instituci. Lze pouze logicky dovodit,
že investor může v této věci jednat se Správou KRNAP, a to
především s ohledem na vytvářející se nový územní plán,
který by jeho situaci mohl řešit.
Pro úplnost – Město Rokytnice nad Jizerou tento pozemek neprodalo, pozemek byl součástní nedobrovolných
dražeb majetku města v roce 2002.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
FOTOGRAFIÍ ZE SVĚTA
„My Passion“
(Moje vášeň)
autor Karel Piršel, PhDr.
(20.6.1954 – 17.9.2000)
Fotograﬁcky zachycené krásy
různých končin světa, které již byly
vystaveny v Mladé Boleslavi, jsou
nyní instalovány zde v Rokytnici nad
Jizerou.
Výstava se koná v roubené chalupě „U Tří Karlů“ z Kanady na Letní
straně čp. 129 vedle požární nádrže
(přestavěná dřívější stodola). Rodina se rozhodla nabídnout fotograﬁe
tragicky zesnulého syna Karla II.
k nahlédnutí v Rokytnici – v místě,
které měl Karel tolik rád.
Naše soukromá výstava byla otevřena 17.9.2005 – v den 5. výročí
synova úmrtí. V prvním roce po jeho
smrti byla zpráva v Rokytnickém
zpravodaji o jeho práci a aktivitách.
Karel působil v Kanadě jako psycholog. Byl všestranným sportovcem,
s láskou k přírodě, členem Mezinárodní organizace horské služby. Pomáhal lidem a na důvěřivost zaplatil
svým životem při potápění.
Věříme, že Karlovy fotograﬁe,
umělecky vysoce ohodnocené
v Mladé Boleslavi, budou kladně přijaty i zde v Rokytnici nad Jizerou.
Výstava je denně volně přístupná, a to až do 15.10.2005 od 15.00
– 18.00 hodin. Na požádání je možno prohlédnou fotograﬁe i v jiné
době a v jiném termínu až do konce měsíce října.

Proč jsou v některých částech Rokytnice vyměřovány
nové trasy pro vedení kanalizace, přestože tam již kanalizační přípojky byly vybudovány a jsou v provozu.
Původní kanalizační síť v části obce Berlín byla napojena
do nově budovaného kanalizačního řadu jako provizorium.
Neodpovídá zejména dimenzí (vnitřním průměrem), použitými materiály (mnohde ještě osinkocementové provedení),
nejsou provedeny tlakové zkoušky (jejich provedením by
mohlo dojít k havarii potrubí) a dochází k zatékání balastních vod do potrubí. Celý tento soubor závad lze odstranit
jen vybudováním nového kanalizačního řadu s přípojkami
v dané lokalitě. Celou akci zajišťuje Vodohospodářské sdružení z prostředků dotovaných EU na akci „Čistá Jizera“.
Ing.Tomislav Procházka
invest.oddělení MěÚ

Aktivní život v Domově důchodců v Rokytnici nad Jizerou
Domov důchodců – pro mnohé z nás jsou tato dvě slova synonymem
smutku, samoty, opuštění, beznaděje. V minulosti tomu tak i zhusta bylo.
Dřívější ústavní péče o seniory měla výhradně materiální charakter a zaměřovala se na naplňování základních tělesných potřeb. Všichni měli svou postel,
žili v teple, čistotě a měli co jíst. Člověk na sklonku života potřebuje víc než jen
nakrmit, vyměšovat, umýt a uložit do postele. Co prožívá takový člověk, který
vyměřuje svůj den jen od snídaně do oběda a od oběda do večeře? Mnohé se
v domovech důchodců změnilo a poskytování péče se týká celého člověka,
nejen jeho tělesných potřeb, ale také duševních a duchovních.
Strategií našeho domova je maximální zachování jedinečnosti a identity
každého člověka, která bývá v ústavech tohoto typu často potlačena. Proto
ihned po nástupu nového klienta vypracujeme s jeho pomocí tzv. individuální
plán, v němž zjišťujeme jeho zájmy, koníčky a přání. Jen tak můžeme zmapovat individuální potřeby našich klientů a podle toho zacílit naši nabídku služeb.
Díky tomu se podařilo vytvořit pravidelný týdenní program, během kterého se
klienti schází ke zpívání, do kina, k biblickým hodinám, dvakrát do týdne se
v kapli slaví bohoslužby. Denně je pro šikovné k dispozici dílna. Využíváme
každé kulturní příležitosti, která se v okolí vyskytne. O letošních prázdninách
jsme se vypravili s našim lidmi na výlet do jejich rodných měst, navštívili jsme
Jilemnici, Vysoké nad Jizerou i s jejich muzei a cukrárnami, absolvovali jsme
exkurzi v harrachovském pivovaru. Pokud bylo hezké počasí, senioři společně
se zaměstnanci opékali na zahradě špekáčky. Všechny činnosti jsou dobrovolné, klienti jsou k jejich účasti zváni a nikdo není nucen.
Možná se to na první pohled nezdá, přesto něco našim seniorům chybí.
Velká většina našich lidí celý život žila v okolních obcích – Rokytnici, Jablonci, Harrachově, Vysokém či Jilemnici. Třebaže je domov situován v krásném
prostředí s panoramatem Krkonoš, je na samotě, izolován od života města
a vesniček, kde lidé prožili svůj život. Zvolna se vytrácí zájem o dění v jejich
rodných městech a vesničkách, o známé, přátele a sousedy. Jsou to vazby,
které v každém člověku posilují vědomí vlastní jedinečnosti, vědomí, že odněkud pochází a někam patří.
Rádi uvítáme všechny přátele, známé a bývalé sousedy klientů v našem domově, aby jim nabídli svou přítomnost, povyprávěli jim novinky z jejich města,
přečetli jim noviny, nebo šli s nimi na procházku. Udělá-li pro mě něco člověk,
kterého znám, protože chce (byť s rozpaky), udělá mi jeho čin větší radost,
než perfektní profesionální práce našich zaměstnanců.
Dveře našeho domova jsou všem lidem dobré vůle otevřeny dokořán.

rodina Piršelova

JK
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Otázky pro ředitelku Domu dětí
a mládeže Pod střechou v Rokytnici
nad Jizerou Mgr. Blanku Nechanickou
připravila Eva Martínková.
Do Rokytnice jste před lety nastoupila jako učitelka matematiky
a výtvarné výchovy. Proč jste se rozhodla pro změnu, nestýská se vám
po matematice?
Nestýská, protože vždy jsem byla
duší víc výtvarník než matematik.
Změna přišla nenásilně nástupem
do zaměstnání po mateřské dovolené. Lákalo mne to, že zde bude větší
prostor pro ostatní výtvarné aktivity ne
jenom pro školní výtvarnou výchovu,
kde nebyla specielní pracovna ani
žádné pomůcky a nové materiály. Prostě jsem se chtěla pustit do něčeho
nového, kde to bude záležet ze začátku především na mně, které výtvarné
či jiné aktivity zvolím pro práci v DDM.
Samo sebou ani zde nebylo žádné
zařízení. Ale to byla v tomto případě
výhoda, protože vše se muselo teprve
zařídit, obstarat a koupit.
V jaké podobě jste dům dětí v roce
1989 přebírala, na co byla jeho činnost tenkrát převážně zaměřena?
Budova DDM byla po dlouhé 10ti
leté rekonstrukci, tedy nově opravena. Původně měla sloužit jako dům
pionýrů, ale protože v listopadu 1989
se změnil režim, tuto funkci vůbec
nezačal plnit. Po listopadu 1989 si
svoje zaměření i funkci teprve začal
hledat. Já jsem nastoupila jako ředitelka 1.12.1989.
Do jaké míry Váš obor výtvarnice ovlivnil další činnost Domu dětí
v Rokytnici, kde se děti více věnují
sportu než kulturnímu vyžití?
Konečně na tuto otázku jsem
v kostce již odpověděla v minulé otázce. Výtvarný obor je můj koníček a já
jsem se těšila, že zde mohu realizovat
i jiné výtvarné činnosti, než je školní
výuka malování. Lidová řemesla našich předků by se neměla zapomenout, navíc to jsou moc krásné výtvarné činnosti. Dnes mohu říci, že do
jisté míry se to povedlo, protože mimo
výtvarných kroužků zde máme dobře
fungující kroužky keramiky a točení na hrnčířském kruhu, máme lis na
graﬁcké techniky, vyučujeme pletení
z proutí, tedy základy košíkářství, dle
potřeby keramiky i základy drátování,
malé děti si připravují šikovnost rukou

v kroužcích Dovedné ruce, děti se
mohou seznámit se základy lidových
řemesel – jako je tkaní, batikování,
malování na látku atd. Kupodivu např.
kroužek lidových řemesel navštěvuje
víc chlapců než dívek.
Co se týče ostatních, především
pohybových aktivit, ty se snažíme
také zařadit do naší nabídky. Ne proto, že bychom byli na horách, kde děti
sportují, to bych řekla, že není dnes
pravda, ale proto, že je moc potřeba,
aby se děti hýbaly. Dnešní svět počítačů moc tělesnému rozvoji a zdraví
nesvědčí, a tak jsme chtěli něco nabídnout alespoň těm, kteří by se chtěli
pohybovat. Víme, že základ mnoha
sportů v Rokytnici nabízí TJ Spartak.
Přece jen to není naše parketa, ale
se Spartakem vycházíme moc dobře a díky TJ Spartak, základní škole
a mateřským školkám můžeme nabídnout dětem i některé pohybové aktivity, které tyto instituce nenabízejí.
Mnozí dospělí si stěžují, že dnešní
děti sedí buď u televize nebo v lepším případě u počítače a nic jiného
je nezajímá. Musíte chlapce a dívky
přemlouvat, aby se hlásili do kroužků, které pro ně připravujete, nebo je
větší zájem, než můžete přijmout?
Od začátku je naše zásada nikoho nepřemlouvat. To by jejich práce
tady asi neměla smysl. Děti sem chodí samy a hlásí se do toho kroužku,
který si vyberou a který by se jim líbil. O některé kroužky je zájem velký,
o jiné menší, ale při pohledu vcelku si
myslím, že zájem je značný. Například
v loňském roce jsme zde měli 410 přihlášených osob, z čehož bylo 33 dospělých. To asi mluví samo za sebe,
když si uvědomíme, kolik dětí dnes
v Rokytnici žije. Když jsem já přišla
do rokytnické základní školy, navštěvovalo ji téměř 500 dětí. Dneska jich
je asi polovina. Myslím, že do kroužků
se hlásí maximum dětí, že už víc to ani
není možné. Jsou i takové děti, které
nechodí nikam, a jsou takové děti,
které jsou přihlášeny do 2 nebo do 3
kroužků. Ale s tím se nedá nic dělat, to
je věc výchovy v rodině, která je velmi
důležitá.
Hlásí se více malé děti nebo ti
starší? A co kluci?
Kluci se hlásí, máme-li něco, co je
zajímá. Najít zajímavé aktivity pro ně
není jednoduché, protože málokterý
muž je ochoten vést kroužek. Myslím
si, že při dnešní feminizaci školství by
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to bylo moc dobré. Většinu našich
kroužků vedou ženy, tím je také nabízeno víc aktivit pro dívky a z toho vyplývá, že mezi přihlášenými jsou dívky
v převaze.
Malé děti pochopitelně hlásí do
kroužků rodiče. Jistě je těžké v útlém
věku odhadnout, která činnost bude
pro dané dítě ta nejvhodnější, ale má
to velký význam proto, že rodiče tím
ukáží dítěti cestičky a ono později
snadněji vybere pro sebe tu správnou.
Myslím, že jejich počet je vyvážený,
možná těch mladších je o něco víc.
Mohla byste čtenáře RZ seznámit
se statistikou DDM?
To mohu snadno. Nyní jsme na začátku školního roku a počet přihlášených není ještě konečný. Mohu říci,
že v letošním školním roce pracuje 40
kroužků a 1 je v jednání. Tyto kroužky
vedou interní i externí vedoucí. Interní
pedagogové jsme 4 a externích vedoucích máme v letošním roce 16.
Pro přehled mohu uvést statistiku
z loňského školního roku. K 5.11.2004
jsme měli 410 přihlášených účastníků
zájmových útvarů, tedy kroužků a kurzů, z toho 33 dospělých. Zájmových
kroužků běželo 42.
Nedávno jste si ke svému označení přidali název Pod střechou.
Proč?
Je to víc osobní, důvěrné, hřejivé.
Krom toho většina domů dětí má svůj
název, a tak jsme ho chtěli mít také.
Když se na přehlídce ozve z mikrofonu, že vystupuje Dům dětí a mládeže
Pod střechou, je to příjemnější a identiﬁkace je lepší.
Jste nezisková organizace s právní subjektivitou. Co vám tato změna
přinesla, nebylo to dříve pohodlnější
– někomu jste patřili, někdo se o vás
staral?
Změna nám přinesla spoustu nové
práce. Musíme hospodařit sami, musíme počítat, jak ﬁnančně vyjdeme,
musíme hlídat rozpočet, mzdy, nákup
materiálu, učebních pomůcek, nákup
DKP, vybavení pracoven, zápisné dětí,
opravy budovy atd. Je toho hodně
dalšího. V podstatě všechno můžeme
sami, ale za všechno si také sami můžeme. Rozpočet máme omezený, což
není zcela jednoduché.
Dříve to bylo pohodlnější, ale stále jsme se museli někomu zpovídat,
o něco žádat, vysvětlovat. Myslím, že

nyní je to lepší, i když práce je nesrovnatelně víc.
Většina ředitelů škol a ostatních
zařízení pro mládež si stěžují na velké „papírování“. Zbývá Vám čas věnovat se i výtvarné výchově dětí?
„Papírování je neskutečně rozbujelé. Za celý život jsem nezažila něco
podobného. Papír, čili směrnice nebo
předpis musí být úplně na všechno.
Zdá se to už zcela nepochopitelné.
Mám pocit, že píši směrnici i na to,
abych mohla napsat směrnici.
Abych odpověděla na otázku a řekla pravdu – nezbývá. Alespoň ne tak,
jak bych chtěla, jak by se mi to líbilo
a s čím bych byla spokojená. Vedu 2
výtvarné kroužky a to je ten nejlepší
a nejpříjemnější čas mezi ostatní prací. Člověk dělá něco, o čem ví, že to

nikdo nezastrčí do spodní zásuvky
bez čtení. A děti, především ty malé,
jsou za každý poznatek vděčné.
Sama malujete, restaurujete také
obrazy. Nemáte někdy chuť nechat
„ředitelování“ a věnovat se jenom
své profesi výtvarnice?
Ty chutě jsem měla, to se přiznám.
Ale neuměla jsem si představit, že
budu zavřená doma ve studiu a budu
stále pracovat sama, bez kontaktů
s lidmi. Moc by mi to chybělo. Svoji
práci mám ráda, i když svého koníčka
také. Restaurování hold musí počkat
na volné chvíle, na soboty a neděle.
Člověk nemůže stihnout všechno, co
by chtěl.
Z čeho máte ve své práci největší
radost?

Turistické linky mají úspěch
Podle ČSAD Semily, jednoho z provozovatelů Krkonošských turistických linek, byla v červenci páteřní linka přes
Krkonoše desátou nejúspěšnější z pětašedesáti provozovaných, které tento dopravní podnik zajišťuje na území bývalého okresu Semily.
Jednou z podmínek úspěchu krkonošských cyklobusů
je propagace a informovanost veřejnosti. Krkonoše – svazek měst a obcí, garant projektu, rozeslal poděkování subjektům, kteří jakýmkoliv způsobem spolupracují s cílem
informovat veřejnost a potencionální návštěvníky Krkonoš.
Krkonošské turistické linky během prázdninových
měsíců jezdily podle jízdních řádů každý den, během
září o víkendech. Bližší info na webových stránkách
www.ergis.cz/krkonose, www.holidayinfo.cz.
Pokud máte i vy náměty, jak projekt dále zlepšit, a tím
pomoci rozvoji cestovního ruchu v krkonošském regionu,
napište na elektronickou adresu: info-ﬂora@benecko.com.

Vstupné do Krkonoš ??!
V deníku Právo vyšel dne 1. září 2005 článek s titulkem
„Starostové chtějí zavést vstupné do Krkonoš“, ve kterém
autor konstatuje, že: „….Vstupné do nejpřísněji chráněné
zóny Krkonošského národního parku (KRNAP) podpořila
na úterní schůzce většina starostů Svazku měst a obcí
Krkonoše.“
Část textu je nepřesná, konstatuje Michal Vávra, manažer Svazku Krkonoš: „Tato zavádějící informace může
citlivé otázce spíše uškodit. Musím proto uvést na pravou
míru článek redaktora Vladimíra Prouzy o přístupu Krkonoš – svazku měst a obcí k myšlence vstupného do první
zóny Krkonošského národního parku a tím předejít spekulacím a předčasným závěrům. Rada Svazku, čítající devět
osob, se na svém pravidelném jednání 30.8.2005 seznámila s touto myšlenkou z úst Jiřího Nováka, ředitele Správy
KRNAP. Přítomní radní, potažmo starostové o vstupném do
národního parku v žádném případě nerozhodovali! Pouze
ve volné debatě připustili, že by tato idea mohla za určitých
podmínek sloužit rozvoji regionu. V tuto fázi však není ještě vůbec zřejmé, jestli výběr vstupného bude povolen na

Ze všeho, co se povede. Když mám
pocit dobře vykonané práce, když
vidím v DDM děti, které se smějí, když
se k nám po letech přijdou podívat,
když se k nám hlásí na ulici, když maminky chválí práci dětí, když se k nám
hlásí děti i z jiných obcí, když jsou
spokojené děti i vedoucí. To je moc
důležité. I externí vedoucí musí mít
svoji práci rád a tím ji také dělá dobře.
Všem za to moc děkuji. Myslím, že teď
jsem mluvila i za svoje kolegyně, Lenku Mařasovou, Danu Svatou a Mgr.
Hanu Hájkovou.
Nenechám si ujít příležitost a apeluji na muže, nechcete svého koníčka či
svoji oblíbenou činnost také předávat
dětem? Ozvěte se!!
Děkuji za rozhovor
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celostátní úrovni, či nikoliv. Teprve potom by bylo teoreticky možné, se vážněji zabývat praktickými podrobnostmi.
V tom případě Rada Svazku považuje za správné, že krkonošské obce musí mít příležitost do řešení těchto otázek
zasahovat a efektivně je ovlivňovat. Vstupné však rozhodně
nesmí vést k odrazování turistů od návštěvy Krkonoš a musí
výslovně sloužit pouze pro rozvoj veřejných služeb v oblasti
cestovního ruchu. Jestli je tento princip vůbec reálný, není
v současnosti zřejmé. Pokud další vývoj a poznatky ukáží,
že nikoliv, tak nemá smysl v úvahách na téma vstupného
dále pokračovat. Rada Svazku doporučila, aby se celá věc
řešila např. na platformě Regionální sekce Rady KRNAP,
kde mají své místo všechny obce ležící na území Krkonošského národního parku“, uzavřel Michal Vávra, manažer
Krkonoš – svazku měst a obcí.
D. Palátková

Přírodní zajímavosti Krkonoš – IV. díl
Stará řemesla
Navštivte Muzeum krkonošských řemesel v Poniklé.
Soukromé muzeum manželů Pičmanových je v horní části
obce nedaleko kostela se hřbitovem a základní školy. První expozice hospodářských strojů a zobrazení dřívějšího
života v Podkrkonoší byla zpřístupněna právě před pěti lety
v původní roubené stodole. Nová část je otevřena od poloviny letošního roku. Shromažďuje ukázky řemesel i spolkových činností a přibližuje významné osobnosti a rodáky Poniklé. Na své si také přijdou milovníci ručních prací,
vystaveny jsou např. techniky zdobení textilu. Odpočnout
si můžete v příjemné světničce u ,,dobrýho kafe”. Pro skupiny je možné zajistit předvádění řemesel. Výlet můžete
spojit s návštěvou vedlejšího závodu Rautis, kde vyrábějí
vánoční ozdoby.
Památník obětem hor
…připomíná špatnou pověst, jaké se tato oblast v hřebenové partii hor „těší“ zásluhou častých mlh a sněhových
bouří. Sedlo mezi Luční a Studniční horou se v historii stalo
osudným řadě lidí. Prožili tu svoji poslední chvilku než umrzli. Stará a frekventovaná cesta z Luční boudy k Vrchlabí je
lemována pomníky a kříži i památkami na horské tragédie.

– 10 –

Kaplička nedaleko Luční boudy, upravená v roce
1957, je nejenom památníkem obětem hor, ale
pietní vzpomínkou a především varováním před
zrádností horského počasí.
Medvědí mléko u Sosnů
Každý výlet má svůj cíl. Na Valšovky u Velké
Úpy do mléčné farmy může být cílem dokonce
lahodným. Nahoře pod lesem najdete horskou
farmu Sosna, kde bydlí rodina majitelů, krávy,
ovce, koník. Hospodář David s hospodyní Věrou dvakrát denně krávy podojí a z mléka vyrábí
„obyčejné“ a přece jiné mléčné výrobky. Každý
den, kromě pondělí, si můžete dát domácí jogurty, borůvkové koláče, buchty a chleba s tvarohem, mléko a dospělí specialitu vymyšlenou
na Severce v Peci pod Sněžkou známou jako
medvědí mléko. Posezení je u chalupy venku na
dřevěných lavicích, při nepohodě ve verandě.
Otevřeno je od 11 hod. do vyprodání zásob.
Na koních
Vyjížďky v sedle na koních volnou přírodou
Krkonoš, ale i v jízdárně jsou nezapomenutelné.
Farma Hucul na Janově hoře ve Vítkovicích je
známá chovem huculských koní. Ve vsi Kněžice
mezi Beneckem a Vrchlabím jsou další dvě jízdárny. Ve Smejkalově boudě, kde chovají jezdecké koně. Kněžická chalupa je určená pro klidnou
rodinnou návštěvu s dětmi. Farmy pořádají vyjížďky do krásného okolí pod horou Žalý. Další
jízdárnu Strážné Sedlo najdeme ve Strážném
u Vrchlabí. Poznáte nejenom jak sednout na
koně, ale i školu opravdové jízdy. Pro děti a začátečníky na farmě chovají huculy a poníka. Praví
jezdečtí koně z plemene českého teplokrevníka
jsou pro náročnější jezdce. Do kočárů zapřažených koňmi nastoupíte ve Špindlerově Mlýně
u bílého historického mostu.
Slezská stezka
V dobách před pěti sty lety, kdy hřebeny hor pokrýval
souvislý porost kosodřeviny, tudy vedla nejstarší stezka
přes hlavní krkonošský hřeben. Mohla vzniknout na konci
prvního tisíciletí, podle historiků je její existence doložena
už před rokem 1200. Spojovala Čechy přes Podkrkonoší
se Slezskem, odtud její jméno. Dnes po stejné trase vede
cesta od Vrchlabí přes Strážné a Rennerovky k Výrovce,
prudce stoupá do nejvyššího bodu v Lučním sedle, přechází Bílou louku a klesá kolem Hampelovy boudy (Strzecha
Akademicka) na severní slezskou stranu hor. Na Hüttelově obrazové mapě Krkonoš, která pochází zhruba z roku
1578, je namalovaná jako hlavní cesta přes hory. Je plná
krosnařů, poutníků, dokonce vyšňořeným jezdcem na
koni. Na Globicově mapě z roku 1668 je Slezská stezka na
vrcholu Luční hory opatřena zřetelným tyčovým značením,
stejným, jaké se používá pro orientaci v zimě i dnes.
Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou
V roce 1980 byl začleněn pod Správu Krkonošského
národního parku. Expozice seznamuje s bohatými kulturními tradicemi obce obohacená výstavou krkonošské houslařské školy.
Krkonošské muzeum v Jilemnici
Bylo založeno v roce 1891 z iniciativy tehdejšího starosty Františka Jerie. Zásluhu na vybudování bohatých fondů
náleží Jáchymu Metelkovi.

Modrý důl
Horské údolí ledovcového původu, ležící na úpatí Studniční hory, v těsném sousedství Obřího dolu ve výšce
1.000 – 1.300 metrů nad mořem. První zmínky pocházejí ze
XVII. století a jsou spojené s těžbou rud. Nejznámějším byl
Důl Adolf. S příchodem Švůcrů (dřevařů a boudařů) začalo
osídlování horských oblastí Krkonoš. Modrý důl v té době
spojený s Pecí p. S. starou železnou stezkou, kterou se
přes Obří důl odnášela v nůších ruda, osídlil rodinný klan
Meergansů. Obyvatelé Modrého dolu vystavěli roubené
krkonošské chalupy, kterých se do současnosti zachovalo
sedm (z nichž nejmladší Modrodolská bouda je z r.1935).
Horních pět Studničních bud sloužilo jako letní při pastvě
dobytka. Pro boudy Modrodolskou a Na Výsluní zůstaly
v lese dřevěné žlaby na vodu v délce 125 m. V původní podobě sloužily až do r. 2003, kdy byly znovu tehdejší tradiční
technikou ručně vydlabány.
Horské boudy v Modrém dole jsou od 1. ledna 2005
vyhlášeny Památkovou zónu lidové architektury. Modrý důl
je jedním z nejméně navštěvovaných míst v Krkonoších
a to jak v dobách minulých, tak i v současnosti. Najdeme
tu proslulou mapu republiky, kde se obvykle drží sníh až
do začátku srpna. Navštívíte-li Modrý důl, nenechte si ujít
interiér boudy Na Výsluní (1050m n.m). Jedna z nejzachovalejších krkonošských chalup, jejíž pokoje mají původní
vybavení z r. 1900 a slouží k ubytování milovníků Krkonoš,
byla prohlášena Kulturní památkou.
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Městské KINO
Jablonec nad Jizerou
Divadelní soubor Tyl v Slaná

zve na představení Johna Patricka

ŘÍJEN / LISTOPAD 2005
sobota 15.10. v 19.45, neděle 16.10. v 17.15

3:15 ZEMŘEŠ
Americký horor od tvůrců Texaského masakru motorovou
pilou (90 min.). Vstupné 60,- Kč, přístupný (12).

středa 19.10. v 19.45

DŮM VOSKOVÝCH FIGURÍN
Americký thriller (113 min.). Chytit. Zabít. Vystavit. Vstupné 60,- Kč, přístupný (12).

sobota 22.10. v 19.45, neděle 23.10. v 17.15

MOJE KRÁSNÁ ČARODĚJKA
Americká komedie (102 min.) s Nicole Kidman a Willem
Farrellem v hlavních rolích. Nudíte se? Začněte randit s čarodějkou. Vstupné 65,- Kč, přístupný.

středa 26.10. v 19.45

PŘÍŠERNÁ TCHÝNĚ

KD Rokytnice nad
Jizerou
29. ŘÍJNA 2005

od 19.30 hod., vstupné 45,- Kč
Přijďte se podívat s celou svojí rodinou,
lidmi vám blízkými i přáteli, a prožijte tak
příjemně strávený společný večer.

více informací naleznete také na internetových stránkách www.dstyl.net

Prodej vstupenek přímo v Kulturním domě.

Širokoúhlá americká komedie (102 min.) s Jennifer Lopezovou a Jane Fondovou v hlavních rolích. Tchýně a uzený
nejlepší jsou studený... Vstupné 60,- Kč, přístupný (12).

sobota 29.10. v 19.45, neděle 30.10. v 17.15

LEGENDY Z DOGTOWNU
Americké akční drama (104 min.). Skateboarding se pro
ně stal životním stylem. Vstupné 70,- Kč, přístupný.

středa 2.11. v 18.00

KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU
Americký rodinný ﬁlm v českém znění (115 min.). Připravte se na sladkou příchuť dobrodružství. Vstupné 60,- Kč,
přístupný.

sobota 5.11. v 19.45, neděle 6.11. v 17.15

Mr. & Mrs. SMITH
Širokoúhlá americká akční komedie (120 min.) s Bradem
Pittem, Angelinou Jolie a Vincem Vaughnem v hlavních
rolích. Jak vyřeší manželé situaci, v níž je jejich zvláštní
pracovní povinnosti staví proti sobě? Vstupné 60,- Kč,
přístupný (12).

středa 9.11. v 19.45

NOČNÍ HLÍDKA
Akční horor (115 min.). Mrazivé jako peklo. Vstupné 55,Kč, přístupný (15).

IKC Jilemnice

sobota 12.11. v 19.45, neděle 13.11. v 17.15

17. října
Chvilková slabost
od 19.30 hod.
Současná anglická hra na téma známých a nevyčerpávajících situací v manželství. Hrají: Radoslav Brzobohatý, Hana Maciuchová, Sandra Pogodová.

Širokoúhlý americký ﬁlm sci-ﬁ (106 min.). Připrav se na
vše fantastické a nenechej si ujít fantastickou podívanou.
Vstupné 55,- Kč, přístupný.

22. října
Pohádkový kočičí podzim III. – Kocour v botách od 14.30 hod.
Francouzská lidová pohádka v krásném výtvarném i hudebním zpracování divadla Mladá scéna Ústí nad Labem.

středa 16.11. v 19.45

25. října
Kaleidoskop
od 19.30 hod.
Pestrá přehlídka všech věkových skupin tanečního souboru PAUL DANCE jistě
potěší všechny příznivce svým originálním a profesionálním provedením.
14. října – 20. listopadu Výstava z díla Marie Kubátové
Krkonošské muzeum Jilemnice

Kulturní centrum GOLF Semily
21. – 22. října Semilský paroháč
7. ročník přehlídky amatérských i profesionálních divadelních souborů bude
probíhat v sále radnice i v sále KC.
– 12 –

FANTASTICKÁ ČTYŘKA

KLÍČ
Širokoúhlý americký horor (105 min.). Některé dveře by
měly zůstat zamčené... Vstupné 55,- Kč, přístupný (15).

sobota 19.11. v 19.45, neděle 20.11. v 17.15

BATMAN ZAČÍNÁ
Americký širokoúhlý fantastický rhriller (140 min.). Zrození
legendy o temném rytíři města Gotham. Vstupné 60,- Kč,
přístupný (12).
Ve vstupném je započítán příplatek 1,- Kč, určený ve prospěch Státního fondu pro rozvoj české kinematograﬁe.
Filmy značené symboly (12, 15, 16, …) jsou mládeži přístupné, pro děti do 12, 15, 16 … let jsou však nevhodné.
Změna programu a výše vstupného vyhrazena.
Program KINA též na adresách: www.jablonecn.j.cz, www.
krkonose-smo.cz, www.kina.365dni.cz.
Telefon: 481591437, 481591106 mobil: 604274911.

28. října
Koncert
od 19.30 hod.
Slavnostní koncert k výročí založení republiky a ke 145. výročí založení Pěveckého spolku Jizeran. Účinkují: Pěvecký spolek Jizeran a Komorní symfonický
orchestr Krkonošského metra
5. listopadu Přehlídka dechových hudeb

Kulturní dům Střelnice Vrchlabí
15. října
Punkovej večírek
od 18.30 hod.
Kohout plaší smrt (Liberec), Punk Floid (Zábřeh), Spínací špendlík (Most), Nepřijatý hovor (Harrachov), VHS (punk z Krkonoš).
19. října
Skandovat oranž
Klub Kotelna ve 20. hod.
Koncert jazz-rockové skupiny v čele s vrchlabským trumpetistou Karlem Pičmanem nejmladším. Vstup 100,-Kč.
22. října
Festival dechových hudeb
od 17.00 hod.
K tanci i poslechu vám zahrají vrchlabská Horalka, Javorka z Lázní Bělohrad.
Táborka z Lomnice nad Popelkou, Broďanka z Železného Brodu. Vstupné 50,Kč.
23. října
R. Tirnner: Drahouškové
Divadelní spolek Jiří z Poděbrad. Vstupné 80,- Kč.

od 19.30 hod.

Vysoké nad Jizerou – Vlastivědné museum
Egypt očima dětí
výstava prací Základní umělecké školy Jablonec nad Jizerou (od 9.9. do
27.11.2005)
80 let budovy „Krakonoš“
výstava k výročí sídla velké i loutkové scény vysockého ochotnického divadla
(od 9. 9. do 27. 11. 2005). Výstava připomíná obdivuhodný stavební výkon,
kdy si vysočtí divadelní ochotníci po více než čtvrt druhého století postavili
vlastní budovu, jejíž základní kámen byl položen 31. května 1925. Budova byla
slavnostně otevřena již 25 října téhož roku. V budově se od těch dob každý rok
hrálo a řadu let v ní probíhávají i známé divadelní přehlídky.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Poudačka
Von to ví.

Kerkonošský hodiny se poznaj na
perní merknuti. Nedá se nim věřiť.
Taky sem s takovejma vyrůstal. Raﬁčky se točily, kindáček kindal, ale kolik je dovopraudy, to si musel jeden
sesumírovať. V každym baračištěti to
bylo na jenno berdo, všechny šly napřed. Jen hospodář si byl najistym (ale
vono i tolle mohlo bejť často vaklavý)
vo kolik se pletou. Tý naše doma třá
i vo třištvertě nebo vo hodinu. Toť dá
rozum, že se nám to musilo jennou
vymstiť.
Do práce mě každej den rasil táta.
Klepe se mnou, že prej je čas. Posnídali sme a vykrůčli.
Co se kolem nneska děje? Zbláznil
se sjet? Mý snad čábrujem jinou Rokenicej. Všelijaký vosoby choděj k autobusu, ale tejdě třeci žánnej nejede.
Arnošte,derž se, von jel! Potkáváme tý,
kerý tu toulle dobou maj nebejť...V makovicích se nám rozsvítilo tepru dyž

sme na dolní kalcouce merkli na raﬁky.
Bude pět, deme vo hodinu dřiu!
Vrátnej s tim ďál jak s teplou bábou.
Každýmu to musil eště za tepla vyslepičiť. Přejícný smíšky, co se vo nás
ten den votřeli nepravou hubou, sme
mohli pytlovať. Přál bych vám merčiť
tý jejich protážený deržky, dyž sme
šli s tátou ke domu z práce vo hodinu dřiu. No a? Vod rána sme třeci měli
naddělaný.
Vostaňme nnes u hodin. Ten rok
byla začátkem serpna prasecká prahuť. Tejr tek ze třech jak povilla. Vobilí
zasychalo vodspodu a kolem polenne
se ani mouchám lítať nechtělo. Jen
nad štráfkama zelí střečkovaly hejna
bílejch motejliku. Čert aby do nich
i s jejich housenkama. Teplem zmundaný kerkonošáci se v polenne bakovali do sennic, aby ňák přebyli ten
nejhorší spár.
Jako by toho uterpeni už samo vo
sobě nebylo dost. Naverch tý vší nekaloty eště přestalo strejčkoj Ambro– 13 –

žoj šmakovať, aleberž se mu zmehly
hodinky.
Tý hodinky byly strejčkova pejcha.
Měl je po tátoj, kerej je dostal darem
vod samotnýho Harracha. Ambrož je
nosil na vyblejněnym řetězu, v kapsičce u božíhodový kalikový vesty.
Nosil? Nadejmal se nad níma pejchou
tak, že mu málem prask pupek. Kasal
se s níma nemrauně. Před kostelem,
v hospodě, na pobyti, všude kde něco
na zdi nebo na věži tikalo a bimbalo,
vytahoval ten svuj vorloj a petrachtoval zda-li tý druhý vokazujou dobrej
čas. Že je strejček na čas akurátní, věděl každej krosnovák.
No a najennou... Památečný hodinky v perdeli!
Mladí smejčili po baráku vod verchový latě až po grunty. Chasa se
dušovala, že vo cibule ani vokem
nebernkla. Kde nic neni, ani smert
nemuž bráť. A strejček Ambrož nejed,
nepil, nepout ani titěrnej bandůrek!
Tak se mu stejskalo. Kámen by se nad
nim usternul.
Tu jeho zítoj blejsklo v makovici:
„Tatinku, mužte nám asi vypodomniť,
co ste vonen den kvečerou ďál?“
„Zamet sem ve stodole mlat,“ lezlo
z dědka jak z chlupatý deky, „a pak
sem posed na lavičku pod zahrádkou,
báňal fajfku a čuberněl po hjezdách.“
I pro pánajána, to byl tumel. Všichni
hemovali k lavičce. Zíta se vohnul, inu
toť, sláva! Hodinky tu. Dal je k uchu
a kerve by se v něm nedořezal. Ticho!
Pruboval je natáhnouť a málem s nim
ﬂáklo vo dern. Maj prasklý péro!
Co čloujek někdy nadělá? Dyž překročili práh do sennice bylo nim jak vo
funuse. Tram, tramtáda, dam. Perdýlky
strachem seuřený, že by sirku neprosterčil. Takový škody! Musej na strejčka
ňák vopaterně, aby ho eště nemusili,
nedej Bože, dávať do truhly.
„Tatinku,“ pochlapil se zíta, „našli
sme je, ale... Nelekejte se, maj přeteržený péro.“
Strejček Ambrož se tý novině šklíbí
jak dyby zrouna dostal vod Kristyndlika cukerkandel a pár šíšat. „Hochu
velezlatej, to mně spad kámen ze serce. Já vim, že stojej. Jak je táta poperve natahoval, byl doklamola vožralej
a hodinky přetáh. Vod tý doby nám
byly naperd. Tejdě mně bylo mumlavo
a ternul sem hrůzou, jen aby je nenašel někdo cizej. Pro vostudu bych pak
už do smerti nemoh v Krosnouje ani
ferňák vysterčiť.“ Vzal hodinky, sterčil
je do kapsičky a vodsůp si, že celá patálije vzala takovej kalej konec.
Miroslav Jon

HLEDÁME SPRÁVCE
„RESIDEN�NÍHO BYTOVÉHO DOMU ROKYTKA“
SPOLE�NOST HORNÍ ROKYTKA, S.R.O., I�: 27168336, SÍDLEM ÚJEZD 1/600, 150 00 PRAHA 5
E-MAIL: INFO@SLAVIA-SRO.CZ

NABÍDKU NA P�EDLOŽENÍ ZÁJMU O PERSPEKTIVNÍ UPLATN�NÍ P�I
VYPISUJE
SPRÁV� A ÚDRŽB� BYTOVÉHO DOMU ROKYTKA, ROKYTNICE NAD JIZEROU, P�I
P�EDPOKLADU PROFESIONÁLNÍ �INNOSTI NA VLASTNÍ ŽIVNOSTENSKÝ LIST.
Správce bude zejména povinen zajistit �ádn� a v�as služby spojené se zajišt�ním správy, provozu, oprav a údržby
spole�ných �ástí domu a pozemk�, vymezených dle zákona �. 72/1994 Sb a p�ilehlých pozemk�, zabezpe�ovat
poskytování služeb spojených s užíváním domu a vedení ekonomické a právní agendy v rozsahu stanoveném p�íkazní
smlouvou, prohlášením vlastníka a jinými závaznými dokumenty vymezenými v pr�b�hu �asu.
Správou a údržbou domu se zejména rozumí následující soubor prací správce:
1)

zajiš�ování provozu domu a pozemk� v�etn� technických za�ízení a spole�ných �ásti technických sítí, a to
tak, aby spole�né �ásti domu byly trvale provozuschopné a sloužily k jejich �ádnému užíváni a k �ádnému
užíváni byt� a nebytových prostor� v dom�,

2)

zajiš�ování oprav a rekonstrukcí spole�ných �ástí domu v�etn� havarijní údržby,

3)

zajiš�ováni protipožárního zabezpe�eni domu, jeho revize a opravy,

4)

zajiš�ování revizí a oprav rozvod� plynu a elektrické energie ve spole�ných �ástech domu., svislých a
vodorovných rozvod� vody a odvod� odpadních vod ve spole�ných �ástech domu, spole�né televizní a
rozhlasov� antény a ostatních systém� k p�íjmu a rozvodu televizního a rozhlasového signálu, elektrických
sd�lovacích za�ízeni v dom� a hromosvod�,

5)

zajiš�ování prohlídek a �išt�ní komín�,

6)

pln�ní dalších povinností, pokud vyplývají nebo vyplynou vlastník�m jednotek ze zvláštních právních
p�edpis� v souvislosti s jejich spoluvlastnictvím ke spole�ným �ástem domu,

7)

zajiš�ováni administrativní a operativn� technické �innosti spojené se správou domu a vedení p�íslušné
technické a provozní dokumentace k domu,

8)

zajiš�ování oprav a rekonstrukcí spole�ných �ástí domu, v�etn� havarijní údržby,

9)

zajiš�ování protipožárního zabezpe�ení domu, v�etn� revizí v �ádném termínu - zajiš�ování p�ípadných
oprav,

10)

vedeni technické a provozní dokumentace týkající se správy spole�ných prostor domu,

11)

kontrola a sjednávání dodržování domovního �ádu a napl�ování prohlášení vlastníka,

12)

zajiš�ování funkce kotelníka,

13)

okamžité zajiš�ování úklidu a likvidace sn�hu, námraz a dalších zejména p�írodních jev� z budovy,
pozemk� a komunikací,

14)

vedení ú�etnictví domu podle zákona �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví (podvojné), ve zn�ní pozd�jších
p�edpis�, s odd�leným ú�továním na jednotlivé jednotky (byty a nebytové prostory) a sledováni náklad� a
výnos� v p�íslušném ú�etním období,

15)

zajiš�ování vyú�tovaní zálohových plateb na úhradu za služby pro jednotlivé vlastníky jednotek,

16)

a další.

SMLUVNÍ

ODM�NA ZA SPRÁVU A ÚDRŽBU DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V ROZSAHU POŽADOVANÉM
VYHLAŠOVATELEM A SMLOUVY P�ÍKAZNÍ NEP�ESÁHNE 20.000,-K�/KALENDÁ�NÍ M�SÍC. DALŠÍ VYVOLANÉ
NÁKLADY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY BUDOU DÁLE P�EÚ�TOVÁNY VE VÝŠI SKUTE�N� VYNALOŽENÝCH
NÁKLAD� .

PODROBNOU NABÍDKU S POPISEM, ROZSAHEM A CENAMI VÁMI NABÍZENÝCH SLUŽEB, S ROZLIŠENÍM A
IDENTIFIKACÍ „VLASTNÍMI SILAMI“ A „DÁLE NAJÍMANÝCH“ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB A DALŠÍ DOKLADY,
ZASÍLEJTE DO 11.11.2005 NA VÝŠE UVEDENOU ADRESU.
P�EDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ SPRÁVY:

12/2005
– 14 –

Noví čtenáři, kteří se zaregistrují
v městské knihovně v době od září do
prosince 2005, zaplatí snížený poplatek:
Děti do 15-ti let
Dospělí

30,-Kč
60,-Kč

K registraci dospělých osob je nutný občanský průkaz. Přihlášku dětí
potvrzují rodiče podpisem. Knihy se
půjčují na 1 měsíc.
Nové knihy jsou vystaveny začátkem každého měsíce. Nabídku nových knih si můžete přečíst v městské
knihovně na nástěnce, v Rokytnickém zpravodaji (zpětně za dva měsíce), ale také na webových stránkách
města www.mesto-rokytnice.cz odkaz
KNIHOVNA. Dozvíte se zde také základní informace o službách knihovny,
otevírací dobu, ceník apod. Seznam
nových knih pro děti a mládež je vyvěšen v knihovně a na chodbě základní
školy (nástěnka u ředitelny).
Nové knihy na září
Česká próza:
Viewegh – Lekce tvůrčího psaní
Urban – Poslední tečka za rukopisy
Stýblová – Lužanská mše
Procházková – Frišta
Švecová – Mé slzy zůstaly v Iráku
Frýbort – Dohazovač. A po nás potopa
Brabcová – Už se o mě neboj
Vzpomínky, životopisy,cestopisy:
Kaltsogianni – Psychopat (Po hlavě mi
nikdo skákat nebude)
Pavlíček – Konec patriarchátu
Halík – Co je bez chvění, není pevné
Saudek – Svobodný, ženatý, rozvedený, vdovec
Ulč – Čech částečným Číňanem
Althammer-Švorčíková – Češi jsou
vlastně docela milí
Romány pro ženy:
Pilcher – Hledači mušlí
Abert – Spoutaná duše
Tan – Felčarova dcera
Steel – Výkupné
Fielding – Ztracená
Small – Kadin, sultánova žena
Kleypas – Tajemství letní noci
Deveraux – Stále…
Garwood – Slitování
Plaidy – Vítězná Viktorie
Wassmo – Kniha Dinina
Swann – Azurový vítr
Napětí, dobrodružství, detektivky:
Deaver – Iluze

Sheldon – Bojíš se tmy?
Piňol – Studená kůže
King – Osvícení
Cussler – Sahara
Smith – Oko tygra
Patterson – Čtyři slepé myšky
Pearson – Staré hříchy
Howard – Začátek sezóny
Parker – S chladnou hlavou
James – Povolání pro ženu nevhodné
Brown – Andělé a démoni
Další próza:
Coelho – Záhir
Maier – Lenosti… buď pozdravena!
Ellis – Wales, můj domov
Updike – Králíku, utíkej!
Harrison – Legendy o vášni
Payne – Mládí v hajzlu 1.,2.
Naučná literatura pro dospělé:
Nakonečný – Psychologie téměř pro
každého
Koubská – Příběhy české vědy (úspěchy českého výzkumu)
Syruček – Diplomatické maléry (humorné příběhy z dějin diplomacie)
Hobhouse – Šest rostlin, které změnily
svět
Tepperwein – Pryč s kyselostí! Jak
udržet kyselé a zásadité látky v těle
v rovnováze.
Balkonové rostliny. Rostliny v bytě
Přestavba střechy. Venkovní dlažby.
Poruchy a rekonstrukce staveb.
Lalvani – Základy jógy
Zítko – Fit sestavy
Mudrová - Kam značky nevedou
(a další náměty k výletům)
Milton – Na dvoře japonského vládce (Dobrodružství prvních Evropanů
v ostrovní říši)
Brown – Horolezkyně (osudy prvních
žen – horolezkyň)
Kudrna – Když nelétali (Život našich
letců v Polsku, Francii a Británii za
2. svět. války)
John – Březen 1939 (okupace Československa, Mnichov, Slovenský štát,
armáda)
Zeman – Jak jsem se mýlil v politice

Dobrodružné, válečné, historické
romány:
Thiery – Podivný osud doktora Tillaka
Murphy – Návrat z pekel
Jarošová – Svatí kacíři
Ball – Říše písku
Wells – Válka světů (sci-ﬁ)
Napětí, detektivky, thrillery:
Deaver – Prázdné křeslo
Chase – Naslouchám chvění země
Patterson – Tichý svědek
Lehane – Tajemná řeka
Zorke – Kdo za to může
Fairstein – Přesný zásah
Rottová – Záběr na klidnou tvář
MacDonaldová – Ztracená nevinnost
Další próza:
Kazantzakis – Řek Zorbas
Bukowski – Poštovní úřad
Paasilinna – Stará dáma vaří jed
Chistensen – Poloviční bratr
Naučná literatura pro dospělé:
Ruiz – Láska, vztahy a přátelství
Kadlecová – Jméno a numerologie
Holinger – Co říkají děti, než se naučí
mluvit
Paccalet – Tajemný život delfínů
Jak na to – Rukověť praktické ženy
Damilano – Hory – vášeň a profese
Moody – Dějiny Irska
Součková – Psáno osudem a politikou
Verecký – Kdo víc vsadí, ten víc bere
aneb Pravdivé příběhy a jiné výmysly
o Michalu Horáčkovi
Navara – Příběhy železné opony
Hale – Himmlerova křížová výprava

Nové knihy na říjen
Romány pro ženy:
Láska ve Skotsku (romantické novely)
Deveraux – Anděl pro Emily
Swann – Azurové štěstí
Garwood – Vždy přijde jaro
Javořická – Fantazie na dovolené
Keleová-Vasilková – Střípky
Vrbová – Obrácené srdce
Newman – Deník postarší prvorodičky
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Soňa Valášková

inzerce
Hledám spolehlivou paní
na pomoc při víkendovém
úklidu v zimní sezóně,
vždy v sobotu od 10 hodin,
asi na 3 – 4 hodiny, od ledna.
Rokytno. Tel. 603 849 633

Zlatou svatbu

Poděkování:
Děkujeme všem, kteří s námi vzpomínají na
naši maminku paní Oldřišku Pavlatovou, od jejíhož úmrtí (dne 25.3.2005) již uplynulo 1/2 roku.
Naše maminka se narodila 11.2.1924 v Horních
Štěpanicích, což je část obce Benecko, kde bydlela
do roku 1946, kdy se přestěhovala do domku v Dolní Rokytnici. Tam bydlela po zbytek života, kromě
posledních měsíců, kdy z důvodu zhoršeného zdravotního stavu, který jí nedovoloval sama se o sebe
postarat, se přestěhovala do Brna. V roce 1947 se
provdala za našeho tatínka pana Bedřicha Pavlatu, který zemřel v roce 1982.
Měli nás doma 3 dcery – Alenku, Hanu a Janu, časem přibylo 8 vnoučat
a 2 pravnoučata. Třetí pravnučky se maminka již nedožila. Celý život pracovala jako kuchařka. Nejprve v místním domově důchodců a potom v základní
škole na náměstí. Maminka to neměla v životě vůbec lehké, měla vždy plno
práce kolem domku, zahrádky, k tomu zaměstnání a starost o rodinu. Vzhledem ke své dobré a optimistické povaze všechno zvládla a ještě si našla čas
na cvičení jako členka SOKOLA a potom v TJ Spartak. Zajímala se též o kynologii. Velkou radost jí činilo být členkou Sboru dobrovolných hasičů v Rokytnici, a to již od roku 1962. Byla zakládající členkou soutěžního družstva žen
a aktivně se vždy zúčastňovala práce v tomto sboru.
Maminka milovala tento náš kraj, hory a Rokytnici nad Jizerou a jejím přáním bylo mít zde i rozloučení. Osudem jí to však nebylo dopřáno. Proto tak
činíme dodatečně alespoň tímto způsobem.
Děkujeme ještě jednou všem sousedům, přátelům, známým a ostatním za
vše dobré, co pro naši maminku vykonali.
S láskou vzpomínají

Alenka Svárovská a Hana Stránská s rodinou

50 let společného života
oslavili:
v měsíci červenci manželé

Milena a Zdeněk Salačovi
z Malé Rokytnice,
v měsíci říjnu manželé

Alena a Karel Prajzlerovi
z Vilémova.

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Životní jubilea
slaví v měsících září a říjnu tito naši
spoluobčané, včetně občanů odjinud
v místním domově důchodců:
80 let

Osmisměrka
V osmisměrce je 25 říjnových a listopadových jmen, po jejich vyškrtání
zůstane 32 písmen, která vám dají tajenku a zároveň přání redakční rady vám,
čtenářům RZ.
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82 let
84 let
85 let
86 let
87 let
90 let
91 let
93 let
94 let
95 let
97 let

Hladíková Jiřina
Malík Josef
Novotný Štěpán
Martinková Ludmila
Hejralová Vlasta
Ryplová Zdenka
Doubková Růžena
Pitrmanová Božena
Jindřišek Antonín
Šebová Marie
Schmidová Zdeňka
Bouzková Herta
Ležáková Marta
Kaprasová Věra
Kašťáková Františka
Nejdlová Zdeňka
Pacholík František
Hančová Emma
Schoberová Ida
Kvapilová Marie
Blažek Miloslav

Srdečně blahopřejeme.
••••••••••••••••••••••••••••••••••

Jak se dříve žilo???
Mléko za necelé dvě koruny, máslo
za deset, hovězí za 24 korun, pivo za
korunu čtyřicet, kino za šest. Jó, to byly
časy! Také si to občas řeknete, když
v obchodě prakticky „za nic“ necháte
pětistovku a taška ani není plná? Ale
bylo opravdu kdysi, za bolševika, tak
levně, jak se nám to dnes jeví?
Pohled na ceny z roku 1965 je až
nostalgicky úsměvný: kilo chleba za
2,60, mouka 3,20, kilo eidamu 19, litr
bílého vína za 17... To se to tenkrát
žilo, říkáte si možná. Jenže! Průměrný měsíční plat byl tehdy pouhých
1.493,- korun hrubého, zatímco v roce
2003, z kterého jsou zatím poslední
kompletní statistické údaje už 16.917,Kč a letos už průměrná mzda v Česku
přeskočila hranici 18 tisíc.
A tak jsme vzali kalkulačku a počítali. Postup byl vcelku jednoduchý.
Průměrný plat byl v roce 2003 více
než jedenáctkrát (přesně 11,3×) vyšší
než před čtyřiceti lety. Stejným číslem
jsme proto vynásobili tehdejší ceny.
A? Tak to je šok! Kilo kávy v roce 1965
stálo 180 korun, což po přepočtení
k dnešnímu průměrnému platu odpovídá 2040 korunám! Ve skutečnosti je
to ale pouhých 67,50! Takže tehdejší
ceny by dnes vypadaly v obchodech
takto: Chléb 29,50 Kč (skutečná cena
je 15,60), mouka 36 Kč (skutečná 9),
eidam 215 Kč (skutečná 109), litr bílého vína 193 Kč (skutečná 61,50).
Ještě stále si myslíte, jak bylo tenkrát
úžasně levně? A to nemluvíme o tom
neuvěřitelně „širokém“ výběru... Možná už si to ani nepamatujete, mladší
to nezažili: Jogurtů nebylo padesát
druhů – dva byl tehdy úspěch. Kvalitní maso bylo nedostatkové zboží, taková šunka také nebyla úplně každý
den. A banány, dámské vložky nebo
toaletní papír se daly sehnat jen „pod
pultem“.
Ale pivo bylo – a určitě bylo i levnější!“ namítnete možná. Jenže čísla
mluví jasně: tehdy stálo lahvové pivo
1,40, dnes by tedy vyšlo na 16 korun.
V obchodech ho přitom v průměru pořídíte o polovinu levněji.
Ani rum nebyl nikterak levný. V roce
1975 jste ﬂašku koupili za 65 korun,což odpovídá 477 Kč. Za tuhle sumu
už dnes pořídíte hodně, ale hodně
kvalitní whisky. Drahý oblek, levnější
košile. Vydejme se ale z Jednot do
obchodů s textilem. Jak dopadlo srovnání tady? Dámský zimní vlněný plášť
stál před čtyřiceti lety 440 korun. To je
po přepočtu na dnešní poměry 4986
Kč. Ve skutečnosti je cena o 400 korun nižší. Košile s dlouhým rukávem
vyšla na 40 korun, což by nyní činilo
453 Kč. Tady poprvé by byla cena

Recepty

nižší. V obchodě totiž košili pořídíte
v průměru za 512 Kč. Zato punčochy
stály 18 korun, což je po přepočtu 203
Kč. Jenže v obchodě je pořídíte o více
než 170 korun levněji. I tehdejší cena
pánského obleku 1060 korun se po
přepočtu nejeví tak skvěle vychází na
12.011 Kč. V reálu jej koupíte za 5080
korun – a když jsou slevy, tak třeba i za
necelé dva tisíce.
Kdo má židli, ten bydlí, říkalo se.
A tak se podívejme, kolik stálo vybavení domácnosti. Kuchyni jste v roce
1965 pořídili za 2474 Kč (a ani jste
neměli žádnou práci s výběrem...) Po
přepočtu je to 28.033.
Skutečná průměrná cena v obchodech ale je 16.456. Tříplotnový sporák stál 2880 korun, což je dnešních
32.633 Kč. V obchodě přitom v současnosti za kombinovaný čtyřplotýnkový spotřebič vydáte jen něco málo
přes deset tisíc. Velmi podobné je to
s chladničkou. Tehdy stála 2400 korun
a měla objem 60 litrů. To je po přepočítání 27.194 Kč. Pořádnou chladničku
o objemu 220 litrů teď ale koupíte už
za devět tisíc. Ještě zajímavější výsledek dostaneme u televize. Tehdy vyšla
černobílá na 3800 korun, tedy dnešních 43.057 Kč. Dnes velkou barevnou
televizi koupíte v průměru za 8312 Kč.
Mimochodem, barevnou televizi jste
si v roce 1985 mohli pořídit za 15.000
korun. Po přepočtu k současným platům by její cena činila skoro 90 tisíc!
Poněkud těžké je porovnávat nájemné, informace jsou neúplné. V roce 1985 jste ale za bydlení ve 2+kk
platili 358 korun, což je po přepočtu
2100 Kč. V roce 2003 ale činil nájem
za obecní byt 3+kk ve skutečnosti
1818 (bez poplatků).
Z domova nyní vyražme do autosalónu. Tedy vlastně do Mototechny.
Zapomeňte na dnešní velké prostorné showroomy plné skla, nejrůznější
modely, akční nabídky - a okamžité
dodání. Na auta se tehdy v pořadnících čekalo týdny, měsíce a někdy

i roky. A mnohdy jste ještě museli šéfovi Mototechny něco „šoupnout“ bokem. Ale nekupte to, když „embéčko“,
tedy Škoda 1000 MB, stálo jen 45.600!
Jenže po přepočtu se vám poněkud
protáčejí panenky. Cena totiž vychází na neuvěřitelných 516.688 Kč! Za
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Tvarohový koláč
Těsto:
400g hladké mouky, 20g kvasnic,
¼ l mléka, 2 žloutky, 100g másla, 60g
cukru, trochu soli ... koláč bude lepší, když se těsta udělá asi o ¼ víc
Náplň:
120g másla, 100g cukru, 2 vanilkové cukry, 2,5 vaničky tvarohu, vanilkový pudink, špetka soli
Těsto necháme asi 1 hodinu vykynout, rozdělíme na 2/3 a 1/3, větší
část rozložíme na vymazaný a vysypaný plech, potřeme náplní a ze zbylého těsta tvoříme mřížky, které pak
potřeme žloutkem (do každé mřížky
lze dát hrozinku, marmeládu, kousek
švestky apod. Pečeme, dokud těsto
nemá zlatavou barvu
AV
Brambory s rajčaty a sýrem
– 3 porce
500g nemoučnatých brambor,
400g rajčat, 1 stroužek česneku,
150g sýru (eidam), sůl, pepř, 1 kelímek smetany, 4 lžíce mléka, 100g
strouhaného sýra.
Brambory uvaříme, oloupeme
a necháme vychladnout. Brambory
a rajčata nakrájíme na plátky, česnek
oloupeme a jemně nasekáme. Eidam
nakrájíme na kostičky. Brambory
a rajčata naskládáme šupinovitě do
mělké zapékací formy nebo pekáčku,osolíme a opepříme. Přelijeme
smetanou smíchanou s mlékem, posypeme česnekem, kostičkami sýru
a strouhaným sýrem. Dáme do vyhřáté trouby a pečeme asi 30 minut,
až se sýr roztaví a lehce zhnědne.
-EMto dnes v pohodě koupíte Mercedes
typu A! Nebo dvě průměrně vybavené
fabie s nejslabším motorem. A můžete
s nimi okamžitě odjet. Mimochodem,
benzín v roce 1965 stál 2,40 (speciál), což je po přepočtu 27,19. V roce
2003 přitom průměrná cena naturalu
činila 24,13 (pravda, dnes je to skoro
30 korun). Takže ani ten benzin nebyl
tenkrát levnější. Nemluvě o tom, že
tehdejší auta zpravidla měla mnohem
větší „žízeň“. A když na výlet, tak do
hotelu. Dvoulůžkový pokoj bez koupelny stál v hotelu „B“ 38 korun, tedy
dnešních 431 Kč. Nyní za stejné peníze pořídíte pokoj s kompletním sociálním zařízením.
Ještě stále máte pocit, že tehdy
bylo tak levně?
Zdroj: Český statistický úřad

KUŽELKY
Rozdělení do skupin Východočeských
soutěží družstev – ročník 2005-06:

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

Východočeská divize:
KK Vysoké Mýto A
TJ Červený Kostelec A
Tesla Pardubice A
KK Zálabák Smiřice A
Spartak Rokytnice A
Jiskra Ústí nad Orlicí II – Hylváty A
TJ Jilemnice A
TJ Červený Kostelec B
SKK Jičín C
Sokol Dobruška A
TJ Dvůr Králové nad Labem A
Lokomotiva Česká Třebová B

Východočeský přebor – skupina A:
1. SKK Hořice B
2. TJ Milovice A
3. TJ Nová Paka A
4. Lokomotiva Trutnov C
5. Spartak Rokytnice B
6. SKK Spartak Vrchlabí B
7. Lokomotiva Trutnov B
8. SKK Primátor Náchod E
9. TJ Červený Kostelec C
10. SKK Hořice C
11. Lokomotiva Trutnov D
12. SK Třebechovice A
Východočeská soutěž – skupina A
1. Honerclub Březovice A
2. SKK Spartak Vrchlabí C
3. SKK Jičín D
4. TJ Nová Paka B
5. TJ Poříčí
6. TJ Dvůr Králové B
7. KK Zálabák Smiřice C
8. TJ Jilemnice B
9. TJ Červený Kostelec D
10. Lokomotiva Trutnov E
11. Spartak Rokytnice nad Jizerou C
12. TJ Jilemnice C

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

2. Kuželkářská liga dorostu
Start Rychnov n.Kn. B
Loko Česká Třebová
SKK Jičín
SK Solnice
Spartak Rokytnice n.J.
Bižuterie Jablonec n. N.
Tesla Pardubice
TJ Červený Kostelec
Centropen Dačice B
PSJ Jihlava
Sokol Kolín
Loko Liberec

Rozlosování Rokytnické
neregistrované ligy 2005
Ženy
1. Vichr z Hor
2. SA Trosky
3. Turistky
4. SKP Harrachov
5. Kiks RTK
6. Nudistky
7. Silnice Jičín
8. Horalky
Muži
1. Ski Veterans
2. SKP Rokytnice
3. EMBA Bulls
4. TKK Roxana
5. Hatomast
6. SKP Harrachov B
7. Šenkýři
8. SKP Harrachov A
9. Punk Retards

SILOVÝ TROJBOJ
4.6.2005
Mistrovství republiky Masters v silovém trojboji
Kategorie do 82,5kg
1. místo – Medek L.
Kategorie do 100kg
1. místo – Sedláček T.
16.7.2005
Mistrovství republiky Bench Masters
Kategorie do 82,5kg
3. místo – Medek L.
Kategorie do 100kg
1. místo – Sedláček T.
6.8.2005
Mistrovství Evropy Bench Masters
Kategorie do 100kg
4. místo – Sedláček T.

VOLEJBAL
Rokytnické volejbalové dny konané
pod záštitou města
Rokytnice nad Jizerou
Pořadí nejlepších:
20.8.2005 – Turnaj Rokytnicka – pro
amatérská družstva místních podniků
a organizací
1. B A K a.s.
2. ETC autodoprava
3. Restaurace Pavlíček
4. Euroregion NISA
5. České dráhy
6. Bufet u rozšklebenýho párku
a Montážní práce FINA
7. Nápoje Janata
8. Horská služba
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NEJ ….
Nejlépe vystupující družstvo
Nápoje Janata
Nejlepší hráčka
Pája (Euroregion NISA)
Nejobětavější zákrok
Iva Gebrtová
Nejlepší hráč na síti
Petr Voborský
Nejlépe clonící hráč
Vladimír Janata
Nejlepší rozhodčí
Milan Kočárek
21.8.2005 – Memoriál Zbyňka Neumanna – pro družstva mužů krajských
přeborů a soutěží
1. Kladno
2. Chuchelna
3. Turnov
4. Vysoké nad Jizerou
5. Rokytnice nad Jizerou
6. Vrchlabí
7. Železný Brod
27.8.2005 – Volejbalový turnaj žen
– pro družstva žen krajských přeborů
a soutěží
1. Rokytnice nad Jizerou
2. Vysoké nad Jizerou
Pořadatel: TJ Spartak Rokytnice nad
Jizerou – volejbalový oddíl
Poděkování dalším sponzorům:
Rotextile, Penzion BONA, Papírnictví
Morávek Jilemnice, EPRONA, stavební
společnosti BAK a.s., Nápoje Janata

FOTBAL
OP Minižáci:
Rokytnice – Mírová
Horní Branná – Rokytnice
Rokytnice – Studenec
Sedmihorky – Rokytnice
1. Poniklá
2. Sedmihorky
3. Jablonec
4. Studenec
5. Jilemnice
6. Rokytnice
7. Libštát
8. Mírová
9. Horní Branná
10. Košťálov
11. Vysoké

4
3
4
3
3
4
2
4
4
3
4

4
3
3
2
2
2
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5:1
1:2
1:6
7:1
0
0
1
1
1
2
1
3
3
3
4

Žáci – I. A třída
Rokytnice – Horní Branná
Rokytnice – Železný Brod
Sedmihorky – Rokytnice
Rokytnice – Zásada

17:4
26:4
17:5
11:6
7:6
9:15
3:3
6:19
7:23
0:6
1:13

12
9
9
6
6
6
3
3
3
0
0

0:3
0:2
8:0
1:0

1. Český Dub
2. Sedmihorky
3. Horní Branná
4. Železný Brod
5. V. Hamry B
6. Rokytnice
7. Zásada

3
3
2
3
2
3
2

3
2
1
1
1
0
0

0
0
1
1
0
0
0

OP Muži:
Rokytnice – Roztoky
Mírová „B“ – Rokytnice
Rokytnice – Poniklá
Studenec B – Rokytnice
Rokytnice – Martinice
Tatobity – Rokytnice
Rokytnice – Koštálov „B“
1. Bozkov
2. Kruh
3. Rokytnice
4. Košťálov B
5. Martinice
6. Roztoky
7. Studenec B
8. Bělá
9. Víchová
10. H. Branná B
11. Mírová B
12. N. Ves B
13. Poniklá
14. Tatobity

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
1
1
0
0

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

0
1
0
1
1
3
2

30:0
9:11
5:2
4:8
5:1
0:13
0:18

9
6
4
4
3
0
0
5:1
0:3
2:0
1:0
0:2
2:3
2:0

1 32:6 13
1 19:12 13
2 14:6 12
2 11:10 12
2 11:9 10
2 14:13 10
2
9:10 10
2
8:10 10
2 16:19 10
1 14:8 9
3 10:14 5
3 12:21 5
6
5:18 0
6
5:24 0

V tabulkách žáků a mužů nejsou
započítána poslední utkání.
Z historie rokytnického fotbalu
3. pokračování
V minulém čísle Zpravodaje jsme
psali o vzniku fotbalového hřiště.
V dnešním článku se jenom stručně zmíníme o začátcích fotbalových
utkání, protože jsme zatím neobjevili
kroniku č. 1. K těmto začátkům poskytli informace bývalí hráči – Standa
Pacholík a Vláďa Votoček.
Hned po zřízení fotbalového hřiště
na louce, která byla dosti z kopce, se
mužstvo mužů přihlásilo do soutěže,
která byla tehdy řízena fotbalovým
svazem se sídlem v Jilemnici, neboť ta
byla okresním městem.
U hřiště tehdy nebyly žádné šatny, a tak se hráči převlékali nejprve
ve sklepě Modré Hvězdy, později
v dnešní chatě „Sluníčko“. Tehdy byl
tento dům majetkem státního statku
a přes léto v něm ubytovávali sezónní
zaměstnance, většinou Rómy. Později
byla ke hřišti přivezena jako šatna maringotka. Samozřejmě jako umývárna
dlouho sloužil potok.
Co mohou dnešní hráči minulým
závidět, byla divácká obec. Na utkání se chodilo dívat v průměru 300 až
500 diváků – mužů, žen i dětí. Velkou
fanynkou po mnoho let byla paní Jará,

kterou mnozí více pamatují jako pokladní v kině. Tehdy ve funkci pokladní
fotbalového klubu byla paní Juliána
Reichlová, výborná mariášnice a hospodská Modré Hvězdy. Raritou po
mnoho let bylo, že když v době utkání byly hnány z pastvy krávy místního
statku, a ty si to většinou mířily přes
hřiště, musel rozhodčí utkání přerušit a hráči museli plochu vyčistit od
kravských lejn. V příštím pokračování
bychom Vám chtěli představit hráčský kádr a rádi bychom otiskli některé
fotograﬁe mužstva.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť
za fotbalový oddíl zpracoval
M. Kousal

VOCETCUP 2005
Celkové pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Černý Jan
Balatka Martin
David Lukáš
Jindřišek Ondřej
Veselý Michal
Junek Ondřej
Svatý Vladimír
Procházka Jindřich
Just Pavel
Martínek Michal
Tomeš Alexej
Špaček Michal
Votoček Ivo
Alina Jan
Jarý Milan
Pirk Tomáš
Svatý Ondřej
Kobr Jiří
Volf David
Pelc Stanislav
Holec Petr
Malý Jaroslav
Jónová Marie
Baloun Ondřej
Holas Leoš
Langer Petr
Novák Jaroslav
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1982
1973
1974
1983
1979
1986
1950
1974
1976
1982
1966
1974
1979
1976
1952
1973
1984
1962
1972
1983
1964
1972
1988
1961
1973
1966

1:00:40
1:04:35
1:05:28
1:05:53
1:06:47
1:09:02
1:10:06
1:10:07
1:10:38
1:12:06
1:12:28
1:14:05
1:14:30
1:15:24
1:15:51
1:16:42
1:17:50
1:18:04
1:18:48
1:19:02
1.19:36
1:20:14
1:20:17
1:20:38
1:20:42
1:20:46
1:21:36

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Setunský Pavel
Koucký Zdeněk
Odcházel Tomáš
Setunský Jan
Kubíček Jan
Popelka Zdeněk
Novotný Radek
Šlégr Jan
Šír Václav
Vrána Petr
Štěpánek Petr
Breuer Michal
Vodseďálek Mir.
Hančová Klára
Votoček Vladimír
Víšek Tomáš
Rathouský Daniel
Rakušan Petr
Seidl Jakub
Palla Přemysl
Samohel Jan
Méďa Jiří
Klinský Libor
Gebrt Pavel
Drábek Michal
Kralovič Roman
Benc Ondřej
Toušová Zuzana
Ježek Marek
Růžička Josef

1977
1964
1983
1979
1971
1961
1982
1978
1978
1983
1954
1983
1960
1958
1974
1972
1974
1974
1962
1967
1978
1962
1991
1977
1966
1984
1971
1967

1:21:40
1:21:56
1:22:06
1:22:07
1:22:08
1:23:08
1:23:21
1:23:45
1:26:53
1:25:11
1:25:38
1:25:52
1:26:35
1:28:12
1:30:50
1:31:30
1:33:22
1:33:56
1:34:37
1:35:43
1:38:07
1:39:21
1:40:58
1:41:41
1:47:08
1:49:08
1:55:23
1:57:44
2:00:08
2:20:02

Kategorie žen:
1. Jónová Marie
2. Hančová Klára
3. Toušová Zuzana
Kategorie nad 100 kg:
1. Malý Jaroslav
2. Klinský Libor

inzerce
Prodej
vlašských loupaných ořechů
1 Kg = 130,- Kč
Zájemci hlaste se na
tel. 481 523 886
nebo na kuželně TJ Spartak.
Objednávky do konce října.

Incoming Reisebüro sucht Einkäufer (auch Teilzeitbeschäftigung).
Wir betreuen bereits 500 Ferienobjekte und suchen Verstärkung.

Ihre Aufgaben:

• Kontaktsuche und – pﬂege von Hoteliers und Hausbesitzern
• Besuchen und Fotograﬁeren von FerienObjekten
• Verhandeln und Vertragsabschluß mit Hausbesitzern

Wir erwarten von Ihnen:
•
•
•
•
•
•
•

Herzblut für Touristik
Kunden- und Partnerorientiertes Denken
Zuverlässigkeit und Termintreue
Verantwortungsbewusstsein und Selbständigkeit
Deutsche Sprachkenntnisse
Tägliche Erreichbarkeit per eMail
Eigenes Auto und Handy (am Anfang, später Firmenfahrzeug möglich)

Wir bieten an:
•
•
•
•
•
•

Schulung und Einarbeitung durch unser Büro Praha
Lehrgang durch unser Büro in Leipzig oder Zug
interessante Arbeit, modernste Technik
Unterstützung von mehreren Büros in Europa
Fixgehalt plus Provisionen
Schönes Büro in Ihrer Nähe (oder von zu Hause aus gegen Gebühr)

Bitte reichen Sie an:

Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, letzte Zeugnisse, Gehaltsvorstellung und aktuelles Bild an:
Job.cz@holiday-home.org. Unvollständige Bewerbungen werden nicht bearbeitet.
Na přání ﬁrmy, která hledá zájemce mluvící perfektně německy, uvádíme inzerát v německém jazyce.

KOTLE
EKOEFEKT
Nejlevnější vytápění objektů
hnědým uhlím Ořech II.
Prodejce: Uhelné sklady – Štěpánek,
Rokytnice nad Jizerou,
Tel.: 481 591 184, mobil: 603 729 927

•
•
•
•
•
•
•

EKOEFEKT - 24kW
pro Váš dům

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.

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.

EKOEFEKT - 48kW
pro Váš dvojdomek

Podrobnější informace získáte na výše uvedených telefonních číslech
nebo na internetových stránkách
www.kotle.cz.
Rokytnický zpravodaj vydává MěÚ Rokytnice nad Jizerou, Horní 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Příspěvky shromažďuje sekretariát starosty. Informace a inzerce na
tel. 481 549 319, e-mail: mesto@mesto-rokytnice.cz. Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 18.11.2005.

