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Czechpoint – vydávání ověřených výstupů
z registrů veřejné správy
Městský úřad Rokytnice nad Jizerou již od 1. 1. 2007 započal s vydáváním ověřených výstupů z registrů veřejné správy,
a to z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku. Navíc byl náš městský úřad vybrán do tzv.
pilotního projektu Czechpoint a v průběhu roku 2007 spolu
s dalšími cca 35 obcemi v rámci celé České republiky testoval
nové internetové rozhraní pro jednodušší a rychlejší zpracování požadovaných výstupů.
Od 1. 1. 2008 přibyl k popsaným výstupům ještě rejstřík
trestů. Zájemci, kteří nechtějí čekat na zaslání výpisu z rejstříku trestů do vlastních rukou prostřednictvím pražské centrály, tak mohou tento ověřený výpis získat na počkání na
městském úřadě.

Jaké výstupy na Městském úřadě
v Rokytnici nad Jizerou tedy získáte?
- Výpis z katastru nemovitostí – zde je třeba znát číslo
listu vlastnictví požadované nemovitosti, nebo alespoň čís-

lo pozemkové parcely včetně přesného názvu katastrálního
území a části obce, v krajním případě postačí číslo popisné
a název katastrálního území a části obce.
- Výpis z obchodního rejstříku – je třeba znát identifikační číslo
- Výpis z živnostenského rejstříku – je třeba znát identifikační číslo
- Výpis z rejstříku trestů – na poskytování těchto výpisu se navíc vztahuje zákon o rejstříku trestů. Je třeba mít
s sebou platný doklad totožnosti (občanský průkaz či cestovní
pas). Pokud žádáte o výpis z rejstříku trestů pro jinou osobu,
je třeba mít úředně ověřené zplnomocnění –plnou moc (tzn.,
že je třeba úředně ověřit podpis zplnomocňující osoby).

Kde a kdy tyto výstupy získáte?
Vydávání ověřených výstupů zajišťuje paní Klára Vondrová,
DiS., pracovnice kanceláře starosty, č. dveří 15 – I.poschodí
budovy městského úřadu, tel. 481549311.
ÚŘEDNÍ HODINY: pondělí a středa: 08.00 – 12.00 hodin
13.00 – 17.00 hodin
Kolik za výstupy zaplatíte?
Dle zákona o správních poplatcích uhradíte:
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Vzor přihlašovacího lístku:

- za výpis z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku
za 1 stránku A4 . . . . . . . . . . . 100,- Kč
za každou další stránku A4 . . . .50,- Kč
- za výpis z rejstříku trestů
za celý výpis . . . . . . . . . . . . . .50,- Kč

POBYT/STAY:
OD/FROM:. . . . . . . . . . . . . . . . . DO/TO: . . . . . . . . . . . . . . .
1. PŘÍJMENÍ/SURNAME:
............................................
2. JMÉNO/FIRST NAME:
............................................
3. RODNÉ JMÉNO/FORMER NAME:
............................................
4. DATUM, MÍSTO A STÁT NAROZENÍ/DATE, PLACE AND
STATE OF BIRTH:
............................................
5. STÁTNÍ OBČANSTVÍ/NATIONALITY:
............................................
6. TRVALÉ BYDLIŠTĚ V CIZINĚ/HOME ADRESS:
............................................
7. ÚČEL POBYTU V ČESKÉ REPUBLICE/PURPOSE OF STAY
IN THE CZECH REPUBLIC:
............................................
8. ČÍSLO CESTOVNÍHO DOKLADU/PASSPORT NO:
............................................
9. ČÍSLO VÍZA/VISA NO:
............................................
10. SPZ MOTOROVÉHO VOZIDLA/CAR, LICENCE,
NUMBER OF VEHICLE FACTORY MARK:
............................................
11. ADRESA POBYTU V ČESKÉ REPUBLICE/ADDRESS
IN THE CZECH REPUBLIC:
............................................
12. PODPIS CIZINCE (PO VSTUPU DO EU)/SIGNATURE
OF ALIENS:
............................................
13. UBYTOVATEL/PROVIDER OF ACOMODATION
............................................

Povinnosti ubytovatelů –
hlášení ubytovaných cizinců
Ubytovatelé se na náš úřad poslední dobou často obrací
ohledně jejich povinnosti hlásit na příslušné oddělení cizinecké policie pobyt cizinců. Zejména po vstupu České republiky
do Schengenského prostoru se tato problematika stala velmi
diskutovanou.
Bohužel vstupem do Schengenského prostoru se pro ubytovatele nic nemění.
Nadále platí povinnost dle § 99 a násl. zákona č.326/1999
Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého je zejména povinen:
a) neprodleně policii oznámit úmrtí ubytovaného cizince,
b)umožnit policii vstup do míst, kde se může cizinec zdržovat, jde-li o místo užívané pro podnikání nebo provozování
jiné hospodářské činnosti, pokud tímto vstupem nebude
porušeno právo cizince na soukromí nebo rodinný život,
c) oznámit policii ubytování cizince
d)zajistit cizinci ubytování, které není zjevně nepřiměřené úrovni ubytování poskytovaného ostatními ubytovateli
v objektech obdobného určení v obci,
e)cizinci na požádání vydat potvrzení o ubytování s uvedením
jména, příjmení, ulice, místa a doby ubytování,
f) vést domovní knihu a na požádání ji předložit ke kontrole.
Domovní kniha je dokument, do kterého ubytovatel zapisuje jméno a příjmení ubytovaného cizince, den, měsíc a rok
narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek
a konec ubytování.
Domovní knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.
Oznamování ubytování cizince
Ubytovatel je povinen oznámit ubytování do 3 pracovních
dnů po jeho ubytování. Oznámení se učiní útvaru policie.
V případě Rokytnice nad Jizerou je místně příslušné:
Oddělení cizinecké policie Semily
Vysocká 225
513 01 Semily
tel. 974475811, 812
Povinnost oznámit ubytování lze splnit:
- předložením vyplněného přihlašovacího tiskopisu (např.
zasláním poštou na výše uvedenou adresu nebo osobním
předáním v Semilech),
- prostřednictvím technických nosičů dat a jejich telekomunikačním přenosem v rozsahu údajů vedených v domovní
knize, pokud je takový přenos možný.

Tiskopis tohoto lístku lze buď objednat u společnosti SEVT
na www.sevt.cz, dále ho lze i samostatně vytvořit v počítači,
pokud zůstane zachován obsah přihlašovacího lístku. Dále lze
ve specializovaných papírnictvích zakoupit propisovací ubytovací knihu, jejíž propisované kopie lze rovněž k tomuto účelu
přímo použít.

Sčítání ubytovacích kapacit
Dovolujeme si Vás touto cestou upozornit, že v průběhu
února bude probíhat na území města sčítání skutečných
ubytovacích kapacit.
Toto sčítání bude uskutečněno v souvislosti s přípravou
a projednáváním „Tezí rozvoje lyžařských středisek Krkonoš“
a bude probíhat ve všech významných lyžařských střediscích
Krkonoš (Špindlerův mlýn, Pec pod Sněžkou, Harrachov, Jánské Lázně, Černý důl). Aby byly získány co nejobjektivnější
údaje, bude sčítání provádět podle jednotné metodiky firmy Ecosign firma Kers ve spolupráci s městem, infocentrem
a terénní službou KRNAP. Získané údaje budou sloužit pro provedení analýzy základních infrastruktur, jako je ubytování,
dopravní zařízení, sjezdové tratě, parkovací plochy, atd., na
jejímž základě vznikne koncepce dalšího rozvoje lyžařských
středisek respektovaná jednotlivými městy, lyžařskými areály
a Správou KRNAP.

Investiční akce a jiné důležité investice v roce 2007
NÁZEV INVESTICE

DODAVATEL

Dopojení plynovodu v budově Základní školy v Dolní Rokytnici
čp. 172
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Adámek Jaroměř, s.r.o.

CENA DÍLA V Kč
VČETNĚ DPH

227.952,-

Prodloužení STL plynovodu a přípojky plynu pro budovu Základní
školy v Dolní Rokytnici čp. 172

Adámek Jaroměř, s.r.o.

145.959,-

Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na
rekonstrukci kulturního domu

Ing. Martin Brácha
Hořice

akce probíhá

Oprava místní komunikace, úsek Ručičky – Lanová dráha
- Sdružená investice Města, Spartak, a.s. a Správy KRNAP

LTM Vrchlabí, s.r.o.

818.080,-

Oprava místní komunikace v Rokytně, úsek Tereza
– Huťský vodopád
- Dotace státu činila 1.835.000,- Kč

COLAS CZ, a.s.
Praha 9

2.295.498,-

Oprava místní komunikace v Rokytně, úsek Světlanka
– Dvoračky
- Dotace státu činila 1.311.000,-

LTM Vrchlabí, s.r.o.

1.254.428,-

Oprava mostku na komunikaci ppč. 3080/1 v HR

HNH, s.r.o. Hrabačov

149.916,20

Projektová dokumentace na otočku skibusu

Nýdrle – projekt.kanc.
Liberec

akce probíhá

Oprava oplocení křížku v Horní vsi
Dotace od Libereckého kraje činila 30.000,- Kč.

Josef Josífko
Františkov

41.900,-

Nátěr 40 ks pouličních osvětlení v prostoru sídliště a okolí
parkový typ lampy 4 m

K &K, služby podnikům, obyvatelstvu a organiz.
Rokytnice nad Jizerou

52.000,-

Nátěr 18 ks těles veřejného osvětlení podíl silnice II/294 v Dolní
Rokytnici – silniční typ lampy 8 m

Stojan a syn
Jablonec nad Jizerou

39.240,-

Položení zámkové dlažby pro instalaci nových úředních desek
u budovy městské radnice čp. 197 včetně odvodnění

HNH, s.r.o. Hrabačov

54.000,-

Zastřešení vstupu do čp. 663 v Horní Rokytnici

Stavební firma JANDA s.r.o.
Jablonec nad Jizerou

94.972,-

Projekt rekonstrukce objektu Mateřské školy v Horní Rokytnici
555 zaměřený na provedení tepelně-technických opatření pro
snížení energetické náročnosti objektu

JENA-CZ, s. r. o.
Turnov

akce probíhá

Projekt rekonstrukce objektu Mateřské školy v Dolní Rokytnici
210 zaměřený na provedení tepelně-technických opatření pro
snížení energetické náročnosti objektu

BG – projekt, s.r.o.
Hořice

akce probíhá

Oprava požární nádrže

HNH, s.r.o. Hrabačov

79.225,-

Vybudování nové autobusové zastávky na Dolním náměstí

Drobné služby města
+ dodavatel konstrukce

101.714,-

Oprava střechy + úžlabí Základní školy čp. 172 v Dolní Rokytnici

Petr Prokůpek
Jablonec nad Jizerou

123.998,-

Nový územní plán města Rokytnice nad Jizerou

Městský úřad Rokytnice nad Jizerou
Stavební úřad
OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ
UPRAVENÉHO A POSOUZENÉHO NÁVRHU
ÚZEMNÍHO PLÁNU „ROKYTNICE NAD JIZEROU“
A DOPLNĚNÍ Č. 1 DOKUMENTACE SEA
MěÚ Rokytnice nad Jizerou, stavební úřad ve funkci pořizovatele územního plánu „Rokytnice nad Jizerou“ podle §6 odst.
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon)

oznamuje
v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona
veřejné projednání návrhu územního plánu „Rokytnice
nad Jizerou“ a doplnění č. 1 k dokumentaci SEA (posouzení
vlivu koncepce územního plánu na životní prostředí).

Veřejné projednání návrhu územního plánu „Rokytnice nad
Jizerou“ a doplnění č.1 k dokumentaci SEA se bude konat dne
25. 3. 2008 v 9:00 hodin v sále kulturního domu
v Rokytnici nad Jizerou.
Upravený a posouzený návrh územního plánu „Rokytnice
nad Jizerou“ respektive koordinační výkres je vystaven nepřetržitě k nahlédnutí ve výloze obchodu Ovoce a zelenina Braun
& Jiřička na Dolním náměstí (objekt č.p. 196 v Horní Rokytnici). Zbývající výkresová část a textová část včetně odůvodnění
je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři stavebního úřadu. Doplnění č. 1 dokumentace SEA je k nahlédnutí tamtéž. Kompletní
návrh územního plánu „Rokytnice nad Jizerou“ je také k nahlédnutí na Krajském úřadě Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu kancelář č. 1330. Kompletní
návrh územního plánu Rokytnice nad Jizerou je k dispozici na
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www.mesto-rokytnice.cz. Návrh územního plánu „Rokytnice
nad Jizerou“ bude vystaven k veřejnému nahlédnutí
do 25. 3. 2008.
Dle § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou námitky proti návrhu územního plánu podat pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti.
Upozorňujeme, že dle § 52 odst. 3 může nejpozději při veřejném projednání každý uplatnit své připomínky a výše uvedené

osoby své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje
dle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit
území dotčené námitkou. Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám
se nepřihlíží.
Hana Petráková
vedoucí stavebního úřadu

Z jednání rady města
RM schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem
pozemků ppč. 1336/6 a části pozemku ppč. 3263/2 v k. ú.
Horní Rokytnice za účelem provozování parkoviště pro osobní automobily v období od 15.12.2007 do 30.4.2008 s firmou
ČSAD Semily, a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily za cenu
25.000,- Kč a pověřila starostu města podpisem smlouvy.

řejněna v loňském roce, z důvodu malého počtu uchazečů
bylo následně výběrové řízení zrušeno. Rada města schválila
výzvu k podání nabídky a stanovila členy hodnotící komise,
kterými jsou: Ing. Leoš Pavlata, Ing. Petr Matyáš, Romana Primásková.

RM schválila smlouvu o dopravní obslužnosti s Libereckým
krajem na rok 2008, která upravuje výši finančního příspěvku
Města Rokytnice nad Jizerou. V důsledku poklesu počtu obyvatel činí příspěvek 287.460,- Kč .

RM schválila zadání zakázky na přepracování studie proveditelnosti projektu rekonstrukce hasičské zbrojnice Agentuře regionálního rozvoje Nisa, s.r.o. Liberec, a to za cenu
30.000,- Kč a pověřila starostu města zasláním objednávky na
přepracování této studie.

RM schválila stanovení správního poplatku za vyhotovení výpisů z registru veřejné správy ve výši 100,- Kč za první
stránku a za každou další i započatou stránku je stanoven
poplatek ve výši 50,- Kč, a to s účinností od 1. ledna 2008.

RM schválila zadání zpracování projektové dokumentace
rekonstrukce ústředního vytápění a plynové kotelny v objektu hasičské zbrojnice čp. 333 Dolní Rokytnice za cenu do
15 000,- Kč .

RM schválila zadání zakázky na demolici bývalé skautské
klubovny firmě HNH, spol. s r. o., Jizerská 756, Jilemnice
– Hrabačov za cenu 98.409,87 Kč včetně DPH a pověřila starostu města podpisem smlouvy.

RM schválila složení hodnotící komise na vyhodnocení výběrového řízení „Zakázky na dodavatele projektových prací na
rekonstrukci místních komunikací v rámci akce „Čistá Jizera“
v tomto složení: Ing. Petr Matyáš, Petr Kadavý, Ing. Miroslav
Jína, Ing. Leoš Pavlata, Romana Primásková.

RM schválila čerpání rezervního fondu Mateřské školy, Dolní
čp. 210, Rokytnice nad Jizerou, ve výši 27.949,- Kč za účelem
nákupu nového nábytku pro děti.
RM schválila obecné územní opatření o stavební uzávěře,
zakazující a omezující stavební činnost, která by mohla ztížit
nebo znemožnit budoucí využití území podle připravovaného
Územního plánu Města Rokytnice nad Jizerou. Toto opatření
se schvaluje na dobu neurčitou.
RM schválila zveřejnění textu výzvy k podání nabídky na
veřejnou zakázku č. 8002 na „Zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení o umístění stavby technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu rodinných domů na pozemku
ppč. 1369/2 a 1369/11 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou a
dále schválila členy hodnotící komise, kterými jsou: Ing. Leoš
Pavlata, Ing. Petr Matyáš, Romana Primásková.
Radě města byl předložen ke schválení text výzvy k podání
nabídky na veřejnou zakázku číslo 8001 na „Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení pro stavbu otočky
skibusu „U Starého Mlýna“ v Rokytně. V lokalitě, v níž má
otočka skibusu vzniknout, bude dle nového územního plánu
umožněna výstavba nástupní stanice lanové dráhy, objektu
služeb (sport, stravování, ubytování) a dále objektu pro parkování a překládání zboží stávajících horských chat. Protože
je nezbytné uvedené záměry koordinovat tak, aby byla zajištěna jejich kvalitní dopravní obsluha, nechává Město zpracovat tuto projektovou dokumentaci, která bude řešit umístění
otočky skibusu v návaznosti na rozšíření místní komunikace
a zároveň řešení sjezdů k výše uvedeným investičním záměrům.
Součástí projektové dokumentace bude i prodloužení
inženýrských sítí do prostoru otočky. Tato výzva byla již zve-

RM vzala na vědomí informaci o havarijním stavu střechy
a hadicové věže na objektu hasičské zbrojnice ve Vilémově
a pověřila investiční oddělení zajištěním jejich provizorních
zabezpečení do doby uskutečnění opravy. Náklady na opravu
jsou v tuto chvíli odhadovány na 180.000,- Kč. Tato položka
bude zahrnuta do návrhu rozpočtu pro rok 2008.
RM schválila konečné čerpání rezervního fondu Domu dětí
a mládeže Pod střechou na nákup keramické vypalovací
pece.
RM pověřila paní Hanu Jiroušovou, pracovníci úseku místních poplatků, výběrem místního poplatku v souladu s obecně
závaznou vyhláškou č. 4/2007 o místním poplatku z ubytovací
kapacity od všech ubytovatelů poskytujících přechodné ubytování za úplatu, bez ohledu na to, v jakém typu ubytovacího zařízení bylo přechodné ubytování za úplatu poskytnuto
s výjimkou ubytovacích kapacit specifikovaných v článku 5
Obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 o místním poplatku z ubytovací kapacity.
RM schválila uzavření smlouvy o poskytnutí právní pomoci ve věci územního opatření o stavební uzávěře, zakazujícího a omezujícího stavební činnost, která by mohla ztížit
nebo znemožnit budoucí využití území podle připravovaného
Územního plánu Města Rokytnice nad Jizerou, včetně Návrhu
tohoto opatření. Zároveň rada města pověřila starostu podpisem této smlouvy.
RM schválila zařazení místní přístupové komunikace k objektům čp. 170, 477, 368,390, 408, 386 v části Horní Rokytnice
nad Jizerou do III. sledu provádění zimní údržby s tím, že tuto
údržbu budou provádět zaměstnanci Drobných služeb města.
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Nákupní košík

Ceny zjištěné v obchodech v Rokytnici nad Jizerou dne 30. ledna 2008.
Potravina

Koloniál
U Matyášů

Zelenina
Braun a Jiřička

Samoobsluha
TESCO

Samoobsluha
Horní náměstí

Potraviny
Šárka Slavíková

máslo 250 g

32,50,-

32,-

29,90,-

29.90,-

28,-

10 ks vajec

28,-

30,-

29,90,-

29,-

28,-

1 l mléka polotučné

18,-

20,-

15,90,-

18.90,-

17,-

1 kg cukr krupice

26,-

27,-

14,90,-

21.90,-

23.80,-

1 l olej rostlinný

36,-

28,-

29,90,-

26.90,-

25.10,-

10 dkg šunkového salámu

13,20,-

14,-

11,90,-

9.50,-

13.20,-

1 kg banánů

---

36,-

27,90,-

37,-

20,-

1 kg mandarinek

35,-

34,-

36,90,-

38,-

38,-

Chléb

27,50,-

26,-

27,90,-

22.90,-

23,-

Houska

2,80,-

2,50,-

2,90,-

2.90,-

2.50,-

CELKEM

----

249,50

228,-

236.90

218.60

Otázky pro MUDr. L. Černého, lékaře Medical
Centra v Horní Rokytnici nad Jizerou:
1. Která ošetření můžete pacientům poskytnout?
2. Jak je to s úhradou,co hradí naše pojišťovny?
3. V kterých měsících bude centrum v roce 2008 v provozu?
-EM1) Jsme především ambulantní chirurgie. Máme rentgen,jsme vybaveni velmi kvalitními přístroji, které sledují základní životní funkce pacienta,
lůžkovou část.
Při potížích ale bude ošetřen
každý pacient, který přijde,
také mu bude poskytnuto poučení, jak postupovat dále.
Pokud přijde např. místní
občan v neděli s angínou,
bude ošetřen, případně
i dále doléčen. Právě
tak malé dítě s horečkou apod, a to i v neděli.
2) Medical Centrum je nesmluvní

zařízení. Primární ošetření hradí pacientovi pojišťovna,
dále- pokud je mimomístní, je odkázán na svého lékaře
v místě bydliště. Rokytnickým občanům bude i následná
péče poskytována za obvyklý poplatek 30,-Kč.
3) Medical Centrum je především využíváno v zimní sezóně, tedy nejméně do konce března. V létě zatím nebyl
o ošetření zájem.
Ordinační dny jsou 7 dní v týdnu od 9 do 20 hodin.
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STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY - SEMILSKO
PROVOZNÍ DOBA: SO, NE, SVÁTKY OD 8.00 - 12.00 Hod.

Únor 2008
16. 2. – 17. 2. MUDr. Martina Jonášová,
ul. 3. května 501, Semily, tel. 481 622 796
23. 2. – 24. 2. MUDr. Jiří Jůza,
Libštát 262, Libštát, tel. 481 689 323

29. 3. – 30. 3. MUDr. Jaroslav Řezníček,
Fučíkova 62, Lomnice nad Popelkou,
tel. 481 672 063
Duben 2008
5. 4. - 6. 4.

MUDr. Jiřina Slavíková,
Bavlnářská 554, Semily, tel. 481 622 687
12. 4. - 13. 4. MUDr. Marie Stehlíková,
Komenského 165, Lomnice nad Popelkou,
tel. 481 671 255
19. 4. – 20. 4. MUDr. Jiří Vavřina,
Tyršova 394, Semily, tel. 481 624 400
26. 4 – 27. 4. MUDr. Miloslava Buchtová,
Tyršova 394, Semily, tel. 481 624 100

Březen 2008
1. 3. - 2. 3. MUDr. Věra Nožičková,
5. května 715, Lomnice nad Popelkou,
tel. 481 673 156
8. 3. - 9. 3. MUDr. Jaroslav Vilím,
Tyršova 394, Semily, tel. 481 624 422
15. 3. – 16. 3. MUDr. Hana Petříková,
Obránců míru 866, Lomnice nad Popelkou,
tel. 481 672 569
22. 3 – 24. 3. MUDr. Marcela Vérostová,
Obránců míru 866, Lomnice nad Pop.,
tel. 481 672 147

Zpráva o bezpečnostní situaci
v územní části Městského úřadu
v Rokytnici nad Jizerou
V průběhu roku 2007 bylo na území města Rokytnice nad
Jizerou vyhledáno nebo občany oznámeno celkem 82 trestních
činů, z nichž 38 bylo objasněno. Jedná se převážně o majetkové trestné činy a nově o trestné činy řízení bez řidičského
oprávnění a jízda pod vlivem alkoholu (nad 1 promile alkoholu
v krvi). Z trestných činů, které dělají problémy v Rokytnici
nad Jizerou, jde hlavně o krádeže motorových vozidel, kterých bylo 13 a 3 případy krádeží čtyřkolek. Dále došlo k 7 případům vloupání do chat, k 8 případům podvodu a zpronevěry.
Rozšířily se krádeže peněženek s kreditními kartami, kterých
bylo 9.
Dále bylo na Policii ČR v Rokytnici nad Jizerou šetřeno
120 přestupků. Jedná se převážně o přestupky proti majetku,
veřejnému pořádku a poškozování cizí věci.
Jelikož je Rokytnice nad Jizerou jedním z velkých zimních
středisek lyžařských sportů, přijíždějí do Rokytnice tisíce turistů a nejvíce trestných činů a přestupků se odehrává v této
době. Největšími problémy v tomto období bývají s krádežemi
lyží. K této skutečnosti nejvíce přispívají sami turisté tím, že
lyže nebo snowboardy nechávají bez dozoru ležet před restauracemi, chatami a lyžařskými pugety, kam se chodí občerstvit, i když jsou poblíž úschovny lyží, za které se platí malé
poplatky. U restaurací bohužel chybí cedule s upozorněním,
že se v Rokytnici nad Jizerou krade! A když už někde tato
cedule je, tak je obležená lyžemi zapíchanými do sněhu, že
stejně není vidět. S tímto se nejvíce setkáváme v lyžařském
areálu na Studenově. V roce 2007 zima naštěstí neukázala
svou pravou tvář, chyběli turisté, a proto těchto krádeží ubylo. Hlavně v zimní rekreační sezóně dále dochází k vloupáním
a ke krádežím motorových vozidel, a to hlavně turistům z Německa a z Holandska. Nejvíce kradená jsou motorová vozidla
koncernu WV. K těmto případům dochází, kdy pachatelé na-

jíždějí z jiných krajů a jejich zjištění je složité. Na jaře, v létě a na
podzim dochází nejvíce k vloupání do chalup a rekreačních objektů.
Toto se daří poměrně dobře objasňovat.
Někteří majitelé chat si je zabezpečili elektronickým střežením, a tudíž je pro pachatele mnohem složitější chalupu
vykrást, aniž by o tom majitel včas neinformoval policii, která
na místo přijede a pachatele chytne přímo na místě.
Našimi policisty bylo kdysi kladně hodnoceno, že veřejné
osvětlení svítí celou noc, což přispívá k potlačení páchání
trestné činnosti a porušování veřejného pořádku. V poslední
době ale část Rokytnice v nočních hodinách nesvítí, což nahrává pachatelům přestupků a trestných činů. Nejvíce trestných činů a přestupků bylo spácháno na odlehlých místech
a samotách. Je velká škoda, že město šetří své finance na
úkor bezpečí občanů. Veřejný pořádek nejvíce porušují občané pod vlivem alkoholu – vysypané koše, popelnice, vyvrácené
značky, zpřevrácené lavičky. Těchto jednání se často dopouštějí mladí lidé, kterým není 18 let. V některých zdejších restauracích, za účelem výdělku, nalévají i mladistvým, hlavně
turistům z Německa a Holandska. Tomuto jevu by se mohlo
zamezit nebo ho alespoň minimalizovat častějším prováděním kontrol v restauracích na podávání alkoholu mladistvým
a prodeje tabákových výrobků osobám mladším 18 let.
Trestné činnosti se též dopouštění tzv. podomní prodejci,
kteří nabízejí různé deky nebo kuchyňské nádobí. Nejvíce
poškozených je ze strany starých lidí, kteří se těmto podomním prodejcům podvolí a pustí je pod smyšlenou legendou
do svého příbytku. V bytech si tito prodejci vytipují místa
s našetřenými penězi. Starého člověka odlákají od místa s penězi a peníze poté odcizí, aniž by si toho poškozený všiml.
Podomní prodejci se nejčastěji rekrutují z romských nebo cikánských komunit.
Policie v Rokytnici nad Jizerou a v přilehlých obcích výrazně
potlačuje jízdu pod vlivem alkoholu a jízdu bez řidičského
oprávnění. K těmto činům většinou dochází, když pachatelé
přejíždějí z jedné restaurace do druhé a jsou líní jít pěšky.
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K bezpečnosti ve městě by jistě pomohl kamerový systém,
který by monitoroval okolí centrálních parkovišť, okolí náměstí a příjezdových cest. Pomohl by objasňovat jak trestné činy, tak i přestupky v těchto místech a určitě by působil
i jako prevence proti porušení zákona. Kamerový systém se
v minulosti často osvědčil i v jiných městech, které ho již
několik let využívají. Bohužel v Rokytnici nad Jizerou tato vymoženost chybí!
Dopravní situace ve městě se zhoršuje každou zimou, kdy
do města přijíždí na rekreaci mnoho (neposlušných) turistů (ze
zahraničí a hlavně z Prahy). Parkovací plochy mnohdy nestačí
nájezdu turistů, kteří si k parkování vyhledávají místa k tomu
nevhodná a někdy i místa, kde je to zakázané. Tato situace
se řeší s pomocí městské policie pokutami a odtahy vozidel.
Řešení situace je možné rozšířením parkovacích ploch a umístěním dopravních značek „zákaz zastavení“. V zimním období
naštěstí většinou nedochází k neprůjezdnosti komunikace.

Kladně hodnotíme spolupráci se zaměstnanci Městského
úřadu v Rokytnici nad Jizerou, kdy nejsou žádné problémy při
vyřizování našich žádostí. Na velmi dobré úrovni je spolupráce
s tajemnicí, s paní matrikářkou, pracovnicemi odboru sociální
péče, se starostou a místostarostou města. Také spolupráce
se strážníky městské policie je na velmi dobré úrovni, kdy
navštěvují OOP a společně řešíme dopravní situace v obci.
Děkujeme všem, kteří svou prací přispěli k úspěchům našeho OOP při objasňování trestné činnosti, a doufáme, že tato
spolupráce bude i nadále na dobré úrovni.
komisař npor. Bc. Josef Šelep
vedoucí oddělení

Z činnosti Svazu důchodců v Rokytnici nad Jizerou
Je to až k neuvěření, ale náš Klub zahájil činnost před deseti lety. Tehdy jsme přemýšlely o zájmových možnostech seniorů v našem městě. Mnoho jich nebylo. Přemýšlely jsme, jak
pomoci a hledaly jsme prostory, kde bychom se mohly scházet. Obrátily jsem se na zastupitelstvo a to nám pomohlo.
Propůjčilo nám společenskou místnost v ZDŠ v Dolní Rokytnici
nad Jizerou. Od té doby se scházíme pravidelně v pondělí
ve 14 hodin. V současné době máme 34 členek. Pouze v létě
– červen a srpen – máme prázdniny. Vstoupily jsme do Svazu
důchodců ČR, pracujeme však stále jako Klub. Jsme přístupné
všem, kteří mají zájem o naši činnost. Práce je vedena myšlenkou „Důchodci důchodcům – aby nikdo nebyl sám“.
V roce 2007 jsme se sešly 40 x. Dvakrát jsme přivítaly na
našich setkáních pány starostu Ing. Petra Matyáše a místostarostu Petra Kadavého. Seznámili nás s činností zastupitelstva,
plány rozvoje a vyslechli si naše návrhy a připomínky. Zajímáme se o výstavbu domu s pečovatelskými službami, který
považujeme za prioritu v plánech města. Dále mezi nás přišly
pracovnice sociálního odboru a paní Jana Černá. Vysvětlily
nám nové zákony z oblastí sociální politiky státu. Zajímavé
bylo setkání se zástupci vedení firmy TESCO, kterým jsme
přednesly připomínky k zásobování prodejny, chybějícímu
pultovému prodeji masa a uzenin, ke způsobu zásobování.
Odpověděli na naše dotazy a slíbili, že se budou připomínkami
zabývat. Několikrát se našich pondělků účastnila paní M. Kap-

rasová se svými spolupracovnicemi. Hovořily jsme o „zeleném
zdraví“ a jeho vlivu na náš organismus. Pravidelné jsou naše
oslavy, vítáme jaro, slavíme Den matek a společně se připravujeme na dobu adventní. Dvakrát do roka pořádáme jednodenní výlety. Jarní výlet byl na Ještěd a do kraje Karolíny
Světlé, v září jsme navštívily Kudowu Zdroj a prohlédly jsme
si polskou stranu Krkonoš. Pravidelně navštěvujeme divadelní
představení našeho ochotnického spolku Jirásek a jezdíme na
představení, které připravuje KS v Jablonci nad Jizerou.
Naše plány na rok 2008 jsou bohaté. Budeme pokračovat
v pravidelných pondělních setkáních při kávě a čaji a dobrotách, které přinášejí naše členky. Chystáme dva celodenní
výlety, navštívíme naše sousedy v Polsku a Německu, připravíme vycházky a exkurze do blízkého okolí našeho města, navštívíme divadelní představení v Rokytnici nad Jizerou a v Jablonci nad Jizerou.
Na činnost nám s grantů města v minulosti přispíval Městský
úřad v Rokytnici nad Jizerou. Doufám, že příspěvek dostaneme i v letošním roce. Žádost podloženou plánovanými akcemi jsme včas MěÚ předaly. Děkujeme za pomoc a věříme, že
záměr „Aby nikdo nebyl sám“ naplníme.

Lyžařský výcvikový kurz - Mateřská škola
Dolní Rokytnice nad Jizerou
Lyžařský kurz na naší škole proběhl ve dnech 14. 1. - 18. 1. 2008. Je
určen dětem od 4 let – což je z důvodu zdravotního a organizačního.
Na LVVK se přihlásilo 46 dětí. Postupně řady malých lyžařů prořídly
v důsledku chřipkového období.
Lyžovali jsme na 4 vlecích SKI servis Udatný a SKI areál Pařez. Organizaci kurzu přebrala lyžařská škola JPK.
Poslední den prověřil celotýdenní snažení nejen malých lyžařů, ale
i nás dospělých: učitelů lyžování, vlekařů, učitelek a pana Seidla závod v brankách.
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za Klub důchodců v Rokytnici nad Jizerou
Mgr. Anna Kmínková

Nebyl jediný závodník, který by sám nevyjel vlekem a sám
neprojel slalom. Přitom první den bylo právě družstvo začátečníků družstvem nejpočetnějším.
Chci poděkovat majitelům lyžařských zařízení, lyžařské
školy, občerstvení Janda, občerstvení Krmelec a panu Petráňovi za naši školu, za jejich přístup k rokytnickým dětem.
Velice si ho vážíme.
PaedDr. Eva Maloňová
Průběh LVVK můžete sledovat v televizi – byl natáčen panem Petráněm a jeho studenty, dále na našich stránkách:
www.msrokytnice.skolniweb.cz
Snad se počasí umoudří a budeme prohlubovat naše naučené dovednosti dalším lyžováním.

Poděkování:

Mateřská škola Dolní Rokytnice nad Jizerou děkuje sponzorům: SKI servisu Udatný, SKI areálu Pařez – za umožnění
pořádání LVVK, Lyžařské škole JPK: za výuku a organizaci
kurzu za profesionální přístup jednotlivých instruktorů, panu
Seidlovi: za pomoc v družstvu začátečníků, panu Petráňovi
a jeho studentům: za natáčení průběhu LVVK, Občerstvení
Janda, občerstvení Krmelec: za příjemné zpestření kurzu
teplým občerstvením, Knižnímu klubu: za ceny
Připomínáme zájemcům o naši mateřskou školu, že
v průběhu dubna – června proběhne zápis dětí do MŠ Dolní
Rokytnice nad Jizerou.

Ohlédnutí za prvním pololetím Mateřské
školy v Horní Rokytnici
S novým školním rokem 2007/2008 přišly do mateřské školy
nové děti, se kterými jsme se s ostatními dětmi rádi přivítali.
Seznámili jsme je s novým prostředím, hračkami a režimem
dne.
Do vzdělávacího programu mateřské školy jsme letos nově
zařadili kroužek keramiky a výuku anglického jazyka pro
předškolní děti. Na keramiku docházíme jednou za tři týdny
do Domu dětí a pod odborným vedením paní učitelky Lenky
Mařasové děti vytváří krásné výrobky pro sebe, ale taky na
výzdobu naší školky. Výuku anglického jazyka provádí nová
paní učitelka Lucie Pičmanová, a to jednou v týdnu. Pro
zájemce jednou týdně zařazujeme hru na zobcovou flétnu,

kterou vede paní učitelka Helena Neumannová. Logopedickou
péči zajišťuje paní učitelka Alena Kvasničková. V tomto školním roce jsme se zúčastnili ekologického programu MRKVIČKA, organizovaný Krajským úřadem Liberec odborem životního prostředí. Záměrem ekologického programu Mrkvička je
vytváření kladného vztahu a přístupu dětí k přírodě. S dětmi
plníme dané úkoly, při kterých se seznamují s přírodou, jak
o ni pečovat a chránit.
Dále nabízíme kroužky organizované DDM, a to country tance a kroužek dovedných rukou.
Září
6.9. 2007 do mateřské školy přijela pohádka Perníková chaloupka, na kterou jsme pozvali i děti z Horní ZŠ.
10. 9. 2007 jsme zahájili plavecký výcvik v jilemnickém bazénu, 10 lekcí pravidelně vždy v pondělí. V 9.30 jsme odjížděli
autobusem společně se žáky 3. a 4. třídy ZŠ Dolní Rokytnice
nad Jizerou. Plavecký výcvik byl ukončen 19. 11. 2007, děti za
své plavecké umění a snahu dostali diplomy a sladkou odměnu.
26. 9. 2007 proběhl již 4. ročník tradičního přespolního
běhu „O pouťový koláč“ v berlínském lesíku. Po zaslouženém
výkonu čekala na děti sladká odměna ve formě koláčků, které
napekla paní Kobrová.
Říjen
2. 10. 2007 jsme jeli do jabloneckého kulturního domu na
pohádku „O chytré princezně“.
Vzhledem k tomu, že byl nádherný, slunečný a teplý podzim, mohli jsme s dětmi vyrážet na delší poznávací procházky.
Listopad
13.11. 2007 nás navštívila paní Mgr. Lenka Marková z Pedagogicko-psychologické poradny v Semilech a besedovala
s rodiči předškoláků o připravenosti dětí na úspěšný vstup do
školy.
Koncem listopadu přijela do naší školky pohádka „O Plaváčkovi“, kterou jsme shlédli společně s dětmi z Horní ZŠ.
Prosinec
5. 12. 2007 tradičně přišel mezi nás Mikuláš s čertem
a andílkem. Děti byly plny očekávání, ale počáteční zaslzené oči vystřídal smích a velká radost, jelikož je hodný pan
Mikuláš s andílkem obdaroval balíčky s ovocem a sladkostmi.
Nakonec se některé děti u čertíka na klíně nechaly vyfotit.
V prosinci jsme se věnovali výzdobě mateřské školy a výrobě vánočních dárků, pečení vánočního cukroví, zdobení stromečku.
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18.12. 2007 v odpoledních hodinách jsme uvítali rodiče
a všechny blízké na vánoční besídce, kterou jsme zakončili
rozdáváním dárků, které nám do školky přinesl Ježíšek.
Leden 2008
Začátek letošní zimy byl sněhem bohatý, a tak jsme využili hned první týden po Novém roce k uspořádání lyžařského
výcviku.
Dne 7.1. 2008 mohl začít lyžařský výcvik, na který jsme
se moc těšili. 24 dětí v lyžařské výzbroji bylo připraveno si
tento týden pořádně užít. Každé ráno děti i učitelky odvážela
lyžařská škola JPK pana Kotašky autem k vleku a po lyžování
zase zpátky do školky. V letošním roce nám lyžařský výcvik
zajišťovala lyžařská škola JPK pana Kotašky. Tři instruktoři
Pavla, Indy a Markéta děti rozdělili do dvou skupinek, podle
zdatnosti dětí. Jedna skupinka jezdila na vleku a druhá skupinka dětí, které se teprve učily na lyžích chodit, jezdily na
cvičné louce. Děti, které zvládly základy lyžování, přecházely
do skupinky jezdících dětí na vleku. Každé ráno se děti řádně
rozcvičily a na konci pozdravily veselým a hlasitým pozdravem. V pátek 11.1. byly pro děti připraveny závody s brankami a podjezdy. Závodilo se dvoukolově, všechny děti zvládaly

trať podle svých možností a za podpory rodičů, prarodičů,
učitelek i před kamerou p.Šedého z K.T. se všem dětem podařilo vyhrát. K závěru závodů patří tradičně stupně vítězů, předávání medailí, diplomů a cen. Krásné ceny pro všechny děti
zajistila lyžařská škola JPK a mateřská škola.
Poděkování dětí i učitelek za lyžařský výcvik patří bratrům
Langerovým a vlekařům areálu Modrá hvězda za využívání vleků, lyžařské škole JPK pana Kotašky za zajištění instruktorů
a dopravy dětí z MŠ, panu Kubíčkovi s kolektivem bufetu, který každý den pro děti připravoval teplý čaj a sladkost.
Velký dík patří všem, kteří se podíleli na krásném prožití
týdnu na lyžích našich dětí.
Poděkování patří taky rodičům, kteří pomáhali při organizačních činnostech, zvlášť paní Saše Olaszové, která pomáhala začínajícím lyžařům.
Kolektiv učitelek
Mateřské školy v Horní Rokytnici

16. Jsme rádi, že tím pádem můžeme nabídnout širokou škálu
kroužků, kurzů a klubů nejen dětem,ale i dospělým.

Tříkrálová koleda.
Chceme dnes na stránkách rokytnického Zpravodaje moc
poděkovat panu Karlu Vránovi, panu Václavu Šírovi a panu
Ladislavu Markovi za peníze, které nám darovali z letošní
„TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDY“. Je to finanční obnos, který nám již
potřetí pomůže uspořádat DEN DĚTÍ. Jsou to peníze, za které
můžeme nakoupit sladkosti na soutěže pro jednotlivá stanoviště. Jelikož se většinou sejde kolem 300 dětí a stanovišť je
14 , každý si lehko spočítá,kolik asi těch sladkostí musí být,
aby se dostalo na každého.Chybí-li třeba jen pro jedno dítě,
je to pro něj veliké trauma, a to nechceme žádnému dítěti
připravit.
Tito pánové každoročně koledují po domech svých známých
a sousedů. Každoročně obětují svůj čas, aby vybrali peníze
a následně je někomu věnovali. To je něco, co v dnešním
uspěchaném a technickém světě už dokáže jen málokdo. Oni
to dokáží každý rok a každý rok také přijde pan Karel Vrána se
svou usměvavou tváří a předá nám peníze. Nechce za to nic,
jen prosté slovo -děkujeme. Na letošní koledě vybrali „TŘI
KRÁLOVÉ“ neuvěřitelných 7 550,-Kč.
A neobdarovali jen Dům dětí a mládeže, ale také kostel
sv.Michaela,kterému věnovali 2 000,-Kč, a kapli církve Československé husitské 1 000,-Kč. Pánové, děkujeme Vám a moc
si daru vážíme.

V našem Domě dětí a mládeže totiž přibývá dětí. Zdá se,
že je to“ divný úkaz“, když ve školách všeobecně, i ve školách rokytnických, dětí ubývá. My ale máme jasná čísla, která
hovoří o opaku.

Něco o nás.
Když už máme slovo, tak ještě pár vět o naší práci.
Chtěla bych poděkovat všem externím vedoucím, kteří
věnují svůj čas dětem, a musím říci, že takto obětavých lidí
se u nás v Rokytnici najde každým rokem o něco víc. Jsme
moc rádi, protože v našem městečku není žádná střední škola,
odkud by studenti chodili pomáhat. Všichni externí vedoucí
jsou z řad dospělých zaměstnaných lidí , z řad rodičů a někteří i z řad důchodců. Je pravda, že převážná část jsou ženy,
těch u nás pracuje 16, ale musím napsat, že v letošním roce
nám přibyli i 4 muži, takže celkem jich máme 6, a to je co
říci.Celkem máme 22 externích vedoucích.Jen pro srovnání,
v roce 2006 jich bylo 19 a v roce 2005 jich u nás pracovalo
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V roce 2005 u nás bylo zapsáno 376 členů, kteří pracovali
ve 41 zájmových útvarech. V roce 2006 jich bylo již 389 se 42
zájmovými útvary a v tomto školním roce 2007-08 je zapsáno 429 účastníků ve 48 kroužcích. Co chceme víc? Chceme!
Chceme trochu nafouknout budovu DDM. Ale to máme tak
trochu z MěÚ přislíbeno. Sice nevíme, kdy na nás přijde řada
s rekonstrukcí půdních prostor či přístavbou,ale budeme trpěliví a budeme věřit, že naši radní si uvědomí, že práce s dětmi v jejich volném čase je v současné zrychlené a technické
době, kdy rodiče nemají na své děti čas,moc potřeba.
Hovoří pro to fakt, že děti k nám do DDM chodí rády a jistě
i to, že je nikdo nemusí nutit. Nacházejí zde činnosti a nové
aktivity, které je zajímají , u kterých je třeba poradit, u kterých je možno si popovídat a popovídat si třeba i s kamarády
– prostě strávit příjemné odpoledne po práci ve škole.
Nebýt toho, že některé kroužky probíhají ve škole, ve školkách, v tělocvičně či ve sportovní hale, nemohli bychom tuto
činnost vůbec zajistit.Všem těmto organizacím moc děkujeme.Ale zároveň apelujeme ještě jednou na Město Rokytnice n.J., aby na naše potřeby nezapomínalo, protože i tímto
způsobem může předcházet problémům s mládeží, které se
mohou v budoucích letech snadno vyskytnout.

Dále nabízíme kluby:
KERAMIKA – točení na kruhu pá. 16.00
KERAMIKA – točení na kruhu čt. 17.30
KERAMIKA – volná tvorba pá. 17.30
KERAMIKA-volná tvorba (rodiče a děti) čt. 16.00
KLUB TIFFANY PO. 18.00
(vitrážová technika-skleněná mozaika, šperk…)
(krásná technika pro milovníky krásných věcí )

Kromě zájmových útvarů pro děti zajišťujeme také
kurzy a kluby pro dospělé.
Na tomto místě můžeme nabídnout všem zájemcům jazykové kurzy v II. pololetí.
NĚMČINA
pro mírně pokročilé út. 16.30
ANGLIČTINA pro mírně pokroč. po. 16.30
pro pokročilé út. 17.30
pro pokročilé po. 17.30
pro mírně pokroč st.18.00

Ještě nám zbývá pozvat všechny děti a rodiče a prarodiče
na DĚTSKÝ KARNEVAL, který chceme uspořádat pro děti některou neděli v první půlce března. Prosím, sledujte plakátovací plochy a připravujte dětem masky. Karneval se opět bude
konat v jídelně základní školy.
Za kolektiv DDM
Mgr. Blanka Nechanická

AKCE V ROKYTNICI NAD JIZEROU

Republikový klasiﬁkační závod žactva
v alpských disciplínách

Lyžování postaru
V sobotu 16. 2. 2008 se budou U Hásků ve Františkově na
ňáký louce představovati závodníci v dobových kostýmech,
nejlepší budou odměněni.

Pyžamový bál
Hasičský sbor si Vás opět dovoluje pozvat na Pyžamový bál,
který se bude konat 7. března 2008.
• Začátek ve 20 hod.
• Jídelna budovy Základní školy na Dolním náměstí.
• Hraje skupina Black Bell z Pardubic.
• Omezený počet míst, předprodej vstupenek v novinovém
stánku vedle Komerční banky od 18.2.2008.
• Slosovatelné vstupenky o věcné ceny.
• Vstupné 80 Kč.
• Kouření povoleno pouze mimo budovu školy.
• VSTUP POUZE V NOČNÍM ÚBORU.

VÝSTAVA KERAMIKY - Pohořalá Eva

Kdy: 14. - 17.2. 2008
Kde: skiareál Horní Domky

Pašeráckej vejkend
Datum: 22. - 24.2. 2008
Kde: náměstí v Rokytnici nad Jiz., skiareál Studenov,
skiareál Horní Domky
Pořadatel: Město Rokytnice nad Jiz., Horská služba,
Spartak Rokytnice a.s.

O super cenu skiareálu Rokytnice nad Jizerou
dětské lyžařské závody
Kdy: 24. 2. 2008, 2. 3. 2008, 23. 3. 2008,
5. 4. 2008 (předpokládaný závěr)
Kde: skiareál Horní Domky
více informací na www.osupercenu.cz

FIS závody dospělých a juniorů
v alpských disciplínách
Kdy: 6.3. - 9.3.2008
Kde: skiareál Horní Domky

Kdy: 1. 12. 2007 – 30. 3. 2008
Kde: Galerie Starý kravín Františkov
Tel.: +420 732 732 078
E-mail: promag@seznam.cz
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SPOLEČENSKÝ DŮM JILM JILEMNICE

30. 3. 2008 od 19.30 hodin – divadelní představení:
W.D. Home: Kachna na pomerančích

14. ročník divadelního festivalu Březen
– měsíc divadla 2008

vynikající herecké obsazení: Veronika Žilková, Martin Stropnický,
Jan Šťastný, Klára Jandová nebo Agáta Hanychová

14. 4. 2008 od 18.00 hodin – koncert Eva a Vašek
Předprodej vstupenek v KC Golf – tel. 481 625 092.

Neděle 2.3.2008 v 17.00 hod.
– rodinné představení Pověsti pro štěstí

DS Ty-já-tr Praha - Luděk Horký, Martin Písařík

DIVADLO KRAKONOŠ VYSOKÉ NAD JIZEROU

Čtvrtek 6.3.2008 v 19.30 hod.
- komedie Eling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznovství

na období jarních prázdnin byla připravena série
repríz loutkové pohádky „Kašpárek doktorem“.

Zmatkaři Dobronín

Sobota 8.3.2008 v 19.30 hod.
– detektivní komedie Milion liber

Představení můžete navštívit kterýkoli čtvrtek od 31. ledna
do 28. února vždy v 17:00 hodin v divadle Krakonoš
ve Vysokém nad Jizerou.
Vstupné činí 20,- Kč pro děti a 30,- Kč pro dospělé.

Docela velké divadlo Litvínov, hrají: Dana Morávková, Jan Révai

Čtvrtek 13.3.2008 v 19.30 hod.
- zpěvohra Krvavý román
DS J. J. Kolár při TJ Sokol Poniklá

Pondělí 17.3.2008 v 8.00, v 9.30 a v 11.00 hod.
pohádka Zázračný pramínek (Božena Šimková)

JABLONEC NAD JIZEROU

Divadelní agentura „Gordia“ Praha

Čtvrtek 20.3.2008 v 19.30 hod.
- komedie Ulice Bastardů (Petr Vančura)
Ďyvadlo Neklid Voletiny

Úterý 25.3.2008 v 19.30 hod.
– historická inscenace Richard III.

Divadlo V Celetné Praha – DS Kašpar
Hrají: Jan Potměšil, Milena Steinmasslová, Bořivoj Navrátil, Lucie
Vondráčková/ Markéta Coufalová, Zdeněk Velen/ Marek Němec, Eva
Elsnerová, František Kreuzmann, Tomáš Karger, Pavel Lagner, Václav Jakoubek a Lukáš Jůza.

Čtvrtek 27.3.2008 v 8.00, v 9.30 a v 11.00 hod.
pohádka O rybáři a Zlaté rybce
Divadlo Špílberg Brno

Čtvrtek 27.3.2008 v 19.30 hod.
– skvělá komedie Dentální rapsódie aneb Stomatologická
revue (Alexandr Guha)
DS Ztracená existence Praha

Sobota 29.3.2008 v 14.30 hod.
- pohádka Ferda Maravenec – práce všeho druhu

ve dnech 01.- 02. 03. 2008
Jedou se závody SVĚTOVÉHO POHÁRU SKIBOBŮ
v Jablonci nad Jizerou. Místo konání: skiareál Kamenec. Disciplíny SG a RSL. Další informace na stránkách
www.skiboby.cz.
sobota 01. 03. 2008 od 13:00 hodin
SDH jablonec nad Jizerou a vlek Jarák vás zvou
na LYŽAŘSKÝ MAŠKARNÍ REJ PRO DĚTI, který se koná v areálu
lyžařského vleku JARÁK. Všichni jste zváni.
sobota 15. března 2008 Začátek ve 20:00 hodin.
Se v KD Jablonec nad Jizerou koná MAŠKARNÍ KARNEVAL.
K maškarnímu rejdění a řádění bude vyhrávat KONECKONCŮ
z Jilemnice. Půlnoční soutěž masek, občerstvení zajištěno.
Vstupné 70,-. Masky cenově zvýhodněny.
ve dnech 15.-16. 03. 2008
Se jedou závody SKIBOBŮ Český pohár finále + Mistrovství ČR
II.část v Jablonci nad Jizerou. Místo konání: skiareál Kamenec. Disciplíny SG. Další informace na stránkách
www.skiboby.cz.

Malé Vinohradské Praha

HARRACHOV

OSTATNÍ V JILEMNICI:
Úterý 4.3.2008 v 17.00 hod.
Galerie V Kotelně
Vladimír Kubík - ANDĚLÉ A TI DRUZÍ
Vernisáž výstavy dřevořezeb.

22. 3 .2008 62. setkání s Krakonošem

Pondělí 31.3.2008 v 19.30 hod.
Koncert - Daniela Šinkorová, Roman Vojtek a Kat. Nováková.
V programu zazní muzikálové melodie. Na závěr koncertu
proběhne autogramiáda umělců.
206,- 250,- 240,- Kč
Předprodej vstupenek zahájen od 1. 2. 2008.
SD JILM Jilemnice, tel.: 481 54 40 70, www.sdjilm.cz
Informační středisko Jilemnice, tel.: 481 54 10 08

KULTURNÍ CENTRUM GOLF SEMILY
18. 2. 2008 od 19.30 hodin – koncert
Ivan Ženatý – housle, Igor Ardašev – klavír

27. 2. 2008 od 19.00 hodin – cestovatelská beseda Kostarika
– Švýcarsko střední Ameriky
16. 3. 2008 (čas bude upřesněn) – divadelní představení
Postel pro Anděla, DS Tyl Slaná
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PAŠERÁCKEJ VEJKEND
22. - 24.2. 2008

Pátek 22.2.2008 od 10:00 hod. - 17:00 hod.
náměstí v Rokytnici nad Jizerou
10:00 - Krakonošovo zahájení, tradiční řemeslný trh,
zabíjačka, občerstvení
12:00 - živá kapela
16:00 - divadlo
16:30 – prezentace pašeráků
17:00 – masopustní průvod pašeráků z náměstí
na Studenov
od 17:30 – 18:45 hod.– skiareál Studenov
17:30 – 17:45 – rozcvička lyžníků
17:45 - 18:00 – radovánky na sněhu
18:00 – sjezd pašeráků s pochodněmi, skoky
18:30 – závěrečný ohňostroj

Po celý den od 10.00 do 16.00 SEMTEX SHOW!
- adrenalinová zábava pro dospělé i děti ( Bungee running,
lukostřelba, střelba z praku, lano na přetahování, atd. ),
semtex bar s hot Semtexem + další výrobky z portfolia Semtex, soutěže o dárky + nápoje. (kolo štěstí)

OBČERSTVENÍ - SEJKORY - ALKOHOL - TEPLÉ NÁPOJE

Pašerácký rej pokračuje ve Šnekolendu
– speciální Pašerácká VIP akce !!!
Pro nejrychlejší masky SEMTEX Gratis!!!
Pro všechny masky speciální „Kramcákův“ koktejl
Dárečky 100% zajištěny

Sobota 23. 2. 2008
od 9:00 hod – 16:00 hod. - Skiareál Horní Domky
8.00 - 10.30 - Vítání a prezentace účastníků
u pokladen Přibližovací lanovky
Všichni, kdo přijdou do 10.30 v dobovém historickém!!!
kostýmu a/nebo na historických lyžích, budou našimi
hosteskami odměněni JÍZDNÝM ZA POUHOU STOKORUNU!!!!
Program pokračuje u dolní stanice lanovky
na Lysou horu:

Nové knihy na leden
České knihy
Neviditelné příběhy (povídky)
Nech mě žít (povídky)
Dutka – Staženi z kůže ze tmy vycházíme
Reinerová – Čekárny mého života
Denemarková – Peníze od Hitlera
Šiklová – Dopisy vnučce
Heřmanová – Návštěvy se nežerou
Loukotková – Liána smrti
Romány pro ženy
Tenczová – Seznamka pro osamělé
ženy
Tejkalová – Můj řecký rozvod
Kudynová – Zrcadlo v koupelně
Hlavínová – Plyšová veš
Kelly – Jednou provždy
Williams – Máma kočka
Setterfield – Třináctý příběh
Deveraux – Mstitel
Forrest – Třešně ve sněhu
Další próza (humoristické,

11.00 Slavnostní zahájení pánem hor, Krakonošem
– hudba, koláče, přípitek
11.30 - 12.00 Rej DĚTSKÝCH masek na sněhu
– sjezd vedle snowparku
12.00 Vyhlášení soutěže o nejlepší masopustní masku
12.30 Módní přehlídka historických lyžařských modelů
13:00 Donevidím – Hromadný výjezd na Lysou horu,
dobytí Lysé hory a térmácení po boudách
(Dvoračky, Světlanka,...), kde je připraveno
rozličné občerstvení
Pouze v případě závazného přihlášení alespoň pěti posádek
den předem, v pátek u moderátora akce na náměstí:
12.15 vedle snowparku pod panoramatickou kamerou
– Velká cena Skiareálu o hodnotné ceny (sele, sud piva)sjezd bizarních a originálních snowvehiklů a odvážných
posádek
Hodnotné ceny! Jednodenní a vícedenní jízdenky Skiareálu.
Lyžařské doplňky a další ceny.
Sponzory akce jsou: Skiareál Rokytnice n.Jiz., HANNAH,
Relax, Semtex, CINEPOINT
Neděle 24.2.2008
skiareál Horní Domky – Lysá hora
9.00 Dětské a dědské závody - ceny pro nejmladšího
a nejstaršího účastníka

společenské, psychologické)
Haddon – Problémové partie
McBain – Gangy
King – Lisey a její příběh
Lewis – Slunění v dešti (Veselá knížka o
depresi)
Matthiessen – Hráči na vinici Páně
Napětí (thrillery), detektivky
Cole – Procitnutí
Dovrtělová – Smrt kazí obchod
Booth – Desátá panna
Hewson – Čas zemřít
Vondruška – Záhada zlaté štoly
Palmer – Smrt si počká
Kačírková – Musíš mě zabít
Naučná literatura
Bacus – Mé dítě si věří
Halík – Vzdáleným nablízku
Štrobová – První dámy (příběhy
významných českých žen dneška)
Mihola – Vlasta Matulová
Riedel – Kritik bez konzervatoře (Rozhovor s Jiřím Černým)
Kovařík – Soumrak rytířstva. Rytířské
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bitvy a osudy IV.
Co kdyby to dopadlo jinak? Křižovatky
českých dějin
Nové knihy na únor
Romány pro ženy:
Swann – Azurový úsvit
Viewegh – Krátké pohádky pro unavené
rodiče
Procházková – Narušitel
Monyová – Já o koze, on o voze…
Lázničková – Pod kůží
Tomešová -...a muž ti vládnout bude
Houška – Graffiti rules (liter. předloha
filmu gympl)
Ostatní próza (životopisné, psychologické, humoristické, fantasy):
Stone – Agónie a extáze (Michelangelo
– portrét velkého umělce)
Petterson – Jít krást koně
Davis – Hezký víkend!
Pratchett – Nefalšovaná kočka
King – Zabíječ skavenů. Zabíječ upírů

(Warhammer)
Napětí (thrillery) a detektivky:
Palmer – Smrt si počká
Hewson – Čas zemřít (série vražd ve
stínu Vatikánu)
Booth – Desátá panna
Cole – Procitnutí
Dovrtělová – Smrt kazí obchod
Vondruška – Záhada zlaté štoly
Naučné knihy:
Malujeme na sklo
Motl – Mraky nad Barrandovem
Šimánek – Amerikou od severu k jihu
13.komnata – druhé pokračování osudů
slavných
Richter – Apokalypsa v Karpatech
Vaše Hana Hegerová
Francek – Zločin a trest v českých
dějinách

Zajímavosti z knihovny – ohlédnutí za loňským rokem

9.061 knih a časopisů ( průměr je
775 výpůjček/měsíc)
- největší zájem byl o knihy v měsíci
květnu (1.106 výpůjček) a v září
(991výp.)
- celkem služby knihovny využilo 2.303
návštěvníků
- nejvíce se půjčilo beletrie pro dospělé (romány pro ženy, detektivky)
a pro děti (komiksy)
- bylo zaregistrováno 252 čtenářů,
školních dětí bylo registrováno 103
- nakoupilo se 491 titulů knih, darem
jsme dostali 284 titulů
- našim loňským nejmladším čtenářům
(celkem 3) bylo 6 let , nejstaršímu
84 let
- nejvíce čtou lidé ve věkové skupině
40 – 70 let
- 80% všech čtenářů knihovny jsou ženy
a dívky
Soňa Valášková

- celkem se v knihovně půjčilo

Městské KINO
Jablonec nad Jizerou
únor 2008/březen 2008

sobota 16.2. v 19.45 h.

VÁCLAV
Česká tragikomedie rež. Jiřího Vejdělka (97 min.). Podle
skutečných událostí se odvíjí příběh, který diváky pobaví
a rozpláče zároveň. Příběh Václava, vesnického outsidera (Ivan Trojan), který vyvádí jeden průšvih za druhým ...
Vstupné 65,- Kč, přístupný (12).

sobota 23.2. v 18.00 h. !!

KOUZELNÁ ROMANCE
Širokoúhlá americká pohádková romantická komedie
v českém znění (108 min.) společnosti Walt Disney. Svého
pana „Dokonalého“ potkala, až když opustila pohádkový
svět. Vstupné 65,- Kč, přístupný.

sobota 1.3. v 19.45 h.

SAW IV.
Americký thriller (108 min.). Série ﬁlmů SAW se stala
kultovní už po druhém pokračování. S přibývajícími čísly
přitahuje do kin víc a víc diváků, kteří jsou lační zjistit, jak
hra pokračuje ... Vstupné 65,- Kč, přístupný (15).

sobota 8.3. v 19.45 h.

Společenská kronika
Životní jubilea slaví v měsíci lednu a únoru tito naši spoluobčané včetně občanů
odjinud v místním domově důchodců:
80 let

82 let

83 let
85 let

86 let
87 let
88 let
92 let
93 let
94 let

Janoušková Olga
Pacholíková Jaruška
Patočka Karel
Procházka Ivan
Skalská Oldřiška
Brož Vilém
Hančilová Věra
Poloprutská Štefánia
Márynková Věra
Roub František
Babková Jarmila
Marková Anna
Mrvová Věra
Zajíčková Miloslava
Metelka Oldřich
Novotná Květuše
Koldovská Vlasta
Málková Anna
Tobiášová Marie
Hezká Pěvuše
Jónová Vlasta
Nedomlelová Matylda
Svatý Miloslav
Hrbek František
Richter Karel
Jon Bohumil
Pacholík Václav

Srdečně blahopřejeme!
Poděkování:
Děkujeme panu Ing. Petru Matyášovi, starostovi města a paní matrikářce
Věře Soukupové za projevené blahopřá-

ní, dárky a návštěvu v den našeho šedesátého výročí společného života.
Manželé Věra a Josef Márynkovi
Horní Rokytnice

V roce 2007 se narodili tito noví
občánci města:
Šilhavý Jakub
Hýbl Jimmy
Večerníková Anna
Háková Veronika
Novotný Michael
Čermák Vojtěch
Kučerová Denisa
Šturma Vojtěch
Seidl Tomáš
Kobos Adam
Soukupová Gréta
Ficuová Vanesa
Jonová Nela
Škoda Filip
Slavík Pavel
Karel Daniel
Pikora Petr
Marek Dominik
Marková Hana
Procházková Anna
Malík Jan
Langerová Nicol
Punšová Nikola.

KRÁLOVNA ALŽBĚTA: Zlatý věk
Britský historický ﬁlm (114 min.). Postavila se nejmocnější armádě. Unikla pokusu o atentát. Kvůli vyššímu zájmu
obětovala i lásku, popravovala. Především díky ní se Británie může chlubit přívlastkem Velká. Žena. Bojovnice.
Královna. Vstupné 65,- Kč, přístupný (12).

sobota 15.3. v 18.00 h. !!

SVATBA NA BITEVNÍM POLI
Úsměvná česká komedie (100 min.) o chlapech s hlavou
v oblacích, hříšných touhách lásky a jedné svatbě, která
skončila málem jako bitva u Waterloo. Hrají Polívka, Adamovská, Somr, Budař, Vojtek, Vašut a další. Vstupné 65,Kč, přístupný (12).

sobota 22.3. v 19.45 h.

VETŘELCI vs PREDÁTOR 2
Širokoúhlý americký sci-ﬁ horor (89 min.). Na Zemi
vypukne peklo. Vstupné 65,- Kč, přístupný (15).

sobota 29.3. v 19.45 h.

NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
Nový český širokoúhlý thriller režiséra Filipa Renče (92
min.). Vzrušující souboj s divokým přírodním živlem,
samozvanými strážci zákona i hranicemi vlastních možností... Hrají J.Langmajer, F.Blažek, M.Krobot, L.Siposová,
V.Jiráček, R.Aprodu a další. Vstupné 65,- Kč, přístupný.

sobota 5.4. v 19.45 h.

AMERICKÝ GANGSTER
Americký thriller (156 min.). Hrají Russell Crowe, Denzel Washington, Josh Brolin, Cuba Gooding jr.. Strhující
příběh o vzestupu a pádu jednoho z nejmocnějších mužů
newyorského podsvětí a o obyčejném poldovi, který ho
dostal na kolena. Vstupné 65,- Kč, přístupný (15).

*

*

*

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.jablonec-krkonose.com
www.krkonose-smo.cz
www.kina.365dni.cz
Tel.: 481 591 437, 481 591 106

Ať rostou ve zdraví a pohodě.
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*

Poudačka
Ať du, kam du...

Kerkonoškejma horama šámala po jarmarcích ňáká tetka
Janouchova. Umotaná do zástěr, sukni naverch. Prodávala
domadělaný koláčky. Vona chouda tak přeprasecky smerděla, že ní dali příšlapek smrallavý kůně.
Dyž nebyl žánnej jarmark, tarabila se s nůšej vod domu ke
domu. V Poniklý zaklikovala u baráku, kde vostával financ.
Rezavej, fousišťata jak ňákej loupežnik. Sotva vodeuřel, už
na ni zhurta spustil: „Tetka, jestli budete takle načerno chodiť a prodávať, bez lejstra a ouřenního povolení, tak vás
sterčíme do basy a pobudete si tam, dokud nebudete černá
jak uhel.“
Jak ní tolle řek, bába začla hořekovať a lomiť rukama:
„Jéžiš Marjá, pane vobermajster, tolle mně přec nemužte
udělať! Dyť to je má jediná vobživa, radost a outěcha!“ Se
sepatejma rukama klekla před financem na kolena.
Ten byl nevoblomnej jak šuter: „Jak sem řek, tak bude!“

Tetka s tim leťala, jak s teplou bábou za chlapama do
Kukaně. Janouškovi byli nekalota nekalá, ale taky kekronošský muderlanti, co si se všim hned věděj rady. Každýmu
krosnovákoj psali žádosti k soudu i všelijaký cancy pro ouřady. Merkli na sebe. Bába stejně neumí číst. Toť ní ňáký potverzení sepišem.
A bába byla s lejstrem spokojená. Vokazovala svý „potverzeni“ každýmu policajtoj i lidem na jarmarku. Jen ní vertalo
makovicej, že každej, kdo to prohlíd, měl hned deržku vod
ucha k uchu. Ale povolení všichni chválili.
Abych praudu řek, vono to s tim potverzenim bylo všechno
vacherlatý.
Stálo v něm: „Ať du kam du, všude nosím tú svou kudernatou sejkorandu.“
Aleš Novotný

Vzpomínka na slavného rodáka
Není snadné najít mezi rokytnickými rodáky člověka, který
by po sobě zanechal nějakou výraznější stopu na poli evropské či světové vědy. Byl jsem proto mile překvapen, když
jsem se díky panu profesoru Janu Pirkovi o jednom z nich
dozvěděl. Při příležitosti 155 výročí jeho narození, bych rád
seznámil naši veřejnost s jeho profesně i vědecky neobyčejně bohatým životem.
Profesor Karel Maydl se narodil 10. března 1853 v domě
čp. 24 v Dolní Rokytnici. Dnes se zde nachází jedna z budov
pensionu Pod Studenovem. Jeho otec byl zaměstnán u tehdejšího místního soudu. Po gymnasiálních studiích v Jičíně
a v Praze studoval lékařství a v roce 1876 se stal doktorem.
Nejprve nastoupil na Heinovu kliniku v Praze a v roce 1878
sloužil jako vojenský lékař v Bosně a Hercegovině. O rok později se stal na innsbrucké klinice asistentem prof. Alberta,
se kterým pak v roce 1881 odešel na kliniku do Vídně. Tam
byl o dva roky později habilitován z chirurgie. V letech 1885-

6 byl přednostou vojenské nemocnice v Bělehradě a dalších
5 let působil jako přednosta chirurgického oddělení polikliniky a jeho mimořádný profesor lékařské fakulty ve Vídni.
V Roce 1890 se stává dopisujícím členem České akademie.
V následujícím roce se již jako renomovaný vědec a chirurg
vrací do Prahy, získává zde řádnou profesuru na české lékařské fakultě a stává se přednostou chirurgické kliniky. V době,
kdy stál v jejím čele, dosáhla klinika nejen evropské, ale
v některých oblastech i světové úrovně. Na tomto pracovišti,
kde vychoval řadu dalších vynikajících chirurgů, působil až
do své smrti. Publikoval desítky odborných vědeckých prací
a je dodnes považován za zakladatele moderní české chirurgie. Některé operace (např. odstranění mozkového nádoru)
provedl jako první na světě. Taktéž některé jeho operační
postupy přejali chirurgové na celém světě.
Profesor Karel Maydl zemřel 8. srpna 1903 v Dobřichovicích.
Ing. Miloslav Votoček

Harmonie přírody čtyř ročních období KRKONOŠ

VELKOPLOŠNÁ LIVE-SLIDESHOW

OSMISMĚRKA

plná barev, světla a slunce.
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Vážení přátelé, je mi velkým potěšením, pozvat Vás na opakování hodinového pásma fotografií, zachycujících harmonii
přírody Krkonoš, podkreslené emotivní hudbou.

Konané v neděli
17. února 2008 v 17.30 hodin

v Kulturním domě Rokytnice nad Jizerou – Dolní náměstí.
Prodej vstupenek před představením.
Vstupné 50,- Kč.
Těším se na setkání s Vámi a nezapomeňte s sebou přivést
i Vaše známé a přátele. Jsem přesvědčen, že nebudou litovat.
Váš Petr Najman
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iNZERCE

Vyměním Brno za Krkonoše!
Vyměním SB 2+1 v Brně - střed, cihlový s prosklenou lodžií, v 1.p. s výtahem za byt v Krkonoších. (Rokytnice n.
Jizerou, Špindlerův Mlýn, Pec p. Sněžkou a pod.) Podmínkou je mateřská školka a škola v místě bydliště. E-mail:
sarkasakra@seznam.cz, tel. 728 941 103.

Krkonošská 182
543 01 Vrchlabí
Tel/fax: +420 499 429 124
Mobil: +420 608 756 515
Email: info@ehreality.com

WWW.EHREALITY.COM

Objekt je v udržovaném stavu, sedlová střecha. V blízkosti je lyžařský
vlek a centrum města. Objekt zůstane při prodeji kompletně vybaven
nábytkem. Objekt se nachází ve svahu, v této části budovy se nachází
2x ložnice, 2x sprcha, 3x WC, 2x umývárna, kotelna, sklep s vchodem
na parkoviště. PP - 2x ložnice, 1x nová koupelna a WC. 1NP - 2x ložnice,
1x koupelna, WC.

Cena: 5.250.000,- Kč

Naše realitní kancelář vám mimo jiné nabízí tyto služby:
- klasické zprostředkování koupě, prodeje, nájmu a podnájmu nemovitostí
- development (výstavba a následný prodej či pronájem
objektů)
- renovace a rekonstrukce
- každá zakázka je prezentována na českých a mezinárodních
webových serverech
- pro klienty zajišťujeme prohlídky vyhledaných nemovitostí,

Č. zak. 000375

poskytujeme bezplatné ekonomické poradenství, znalecký
posudek (dle vyhlášky) a právní servis
KONTAKT
Krkonošská 182
543 01 Vrchlabí
Tel/fax: +420 499 429 124
Mobil: +420 739 353 454
Email: info@ehreality.com

Krakonošovo nám. 68
541 01 Trutnov
Tel/fax: +420 499 397 524
Mobil: +420 608 756 515
Email: info@ehreality.com

Pro naše pobočky v Krkonoších přijmeme EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍKY pro
oblast Vrchlabí, Trutnov, Hostinné a Semily
- nabízíme práci na ŽL, možnost využití zázemí naší kanceláře, provizní systém odměn
- požadujeme slušné vystupování, ŘP skupiny „B“

KUŽELKY
Dne 26.12. proběhl na kuželně jubilejní 40. ročník Vánočního turnaje v kuželkách, kterého se zúčastnilo celkem
21 dětí a 36 dospělých. Soutěžilo se ve
dvou kategoriích, registrovaní a neregistrovaní.

Děti
registrovaní:
1.Sabolová Alice
2.Lubiková Hana
3.Valášek Michal
neregistrovaní
1. Javůrková Barbora
2. Erban Matěj
3. Bogdány Darek

Více informací poskytneme v RK nebo telefonicky.
HLEDÁME pro naše klienty nabídky nemovitostí v této
lokalitě. Seirozní jednání, slušné ceny.
AKCE Leden – Březen – při uzavření smlouvy dárek!

Dospělí
muži
1. Červinka Milan
2. Pěnička Jiří
3. Ditz Milan
ženy
1. Mařasová Eva
2. Neumannová Leona
3. Růžičková Dana

Registrovaní
1.Vacek Tomáš
2. Novotný Zdeněk nejml.
3. Valášek Milan
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Rokytnická neregistrovaná
liga
Měsíce září až prosinec patří každoročně Rokytnické neregistrované lize. Byl
odehrán 10. ročník s těmito výsledky:
muži:
1. VOS Jičín
2. Šenkýři
3. HATOMAST team
ženy:
1. Turistky
2. Nudistky
3. SA Trosky

Ubytování.:

ASPV - CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Na cvičení chodí v průměru 15 dětí ve věku od 1 do 6 let většinou s maminkami, občas přijdou i babičky či tatínkové.

Ve vlastních spacích pytlích v tělocvičně Základní školy
v Horní Rokytnici nad Jizerou (nedaleko od konečné stanice
ČSAD a střediska KRNAP). Otevřeno od pátku 15.2.2008 od
18.00 hodin do neděle 17.2.2008 do 15.00 hodin.

Stravování.:
Individuální. Na trasách se nepočítá s většími zastávkami na
jídlo v boudách.

Startovné:
100,- Kč (ubytování, organizace, čajíček). Jízdné za lanovku si hradí každý účastník samostatně.

Přihlášky:
S udáním zvolené trasy a roku narození na adresu vedoucího
akce do 10.2.2008. Startovné je možno platit při prezentaci.

Upozornění.
Změny trasy podle počasí a sněhových podmínek vyhrazeny.
Nezapomeňte občanské průkazy (pasy) – cesta vede po státní
hranici.
Každou hodinu si hrajeme na něco jiného a tomu odpovídá i
hračka či sportovní náčiní při cvičení a výběr hudby pro krátké
pohybové skladby. Po přivítání básničkou začínáme pokaždé
vyprávěním o princezně Věrce s 2 písničkami a cvičením podle
CD „Elce pelce kotrmelce“. Poté se děti rozběhají v různých
variantách honiček, zahrajeme si hru a pak se rozcvičíme
s náčiním, které je každou hodinu obměňováno. Po další hře
rozestavíme nářadí, jehož rozestavění a použití také obměňujeme. Ke konci si opět zahrajeme hru a končíme naším rituálem: „Kolo kolo mlýnské“. Na závěr děti odpočívají za hudby
ukolébavky a za odměnu dostanou něco sladkého (většinou
gumové medvídky Haribo) a do svého sešitku razítko nebo nálepku. Rozloučíme se básničkou.
Na cvičení v termínu okolo 6.12. si zveme Mikuláše (a hodné
čerty) a děti si s rodiči připraví krátký výstup, za který dostane každé dítě stejný balíček.
Poslední cvičení v roce k nám do cvičení přichází Ježíšek.
Cvičíme s novým náčiním a odměnou za cvičení je tentokrát
vánoční cukroví a malý dárek pod stromečkem, který dal tajně každý rodič pod svítící ozdobený stromeček.

Na shledanou s ukázněnými účastníky, kteří budou dbát
pokynů velitelů družstev a tím i bezpečnosti své a ostatních
se těší pořadatelé.
Adresa pro přihlášky:
Ing. Jan Kocourek
552 24 Velká Jesenice 15
731 601 221
KocourekJ@ssz.cz

Okolo Rokytnice
17.02.2008
Dle propozic.
Kontakt: Petr Rosůlek, 481 523 578

4. ročník Lyžařský přejezd Lysá Hora – Žalý
– Jilemnice

Na posledním cvičení před letními prázdninami se loučíme
karnevalem. Děti cvičí a tancují v maskách a na závěr 3 děti
s největší účastí za rok dostanou malý dárek a každé dítě
dostane diplom za účast a malou odměnu.

23.02.2008
Trasa 30 km.
Sraz v 9 hodin u dolní stanice lanovky na Lysou horu.
Info: Pavel Novotný 481 523 343

Polské Jizerské hory
01.03.2008
Trasa 20 až 40 km jeden , ( dva dny )
Odjezd Harrachovákem v 8 hodin od ČSAD
Info Mirek Kavan 481523 587

34. ROČNÍK PŘEJEZD KRKONOŠ,
MEMORIÁL KARLA ŠALDY
16. 02. 2008
Trasy:
A - 38 km, 810 m převýšení. Odchod od školy v 7:30 hodin
Lanovkou Lysá hora – Labská b. – Martinovka – Špindlerovka
– Luční b. – Výrovka – Na Rozcestí – Strážné – Vrchlabí
(zpět do Rokytnice zvláštním autobusem, případně veřejnou dopravou – jízdné není ve startovném )
B - 20 - 25 km, Odchod od školy Horní Rokytnice v 9.00
Horní Rokytnice-lanovkou Lysá hora-okruh po Labské louce
- Harrachov, trasa dle sněhových podmínek, počasí, složení
a nálady skupiny - Horní Rokytnice škola
Jízdenka lanovkou na Lysou horu stojí do 10:00 hodin 60 Kč.
Trasa A je pouze pro zdatné lyžaře od 15 let.
V neděli 17.2.2008 možnost účasti na vyjížďce Okolo Rokytnice (Petr Rosůlek).Vyklizení tělocvičny do 15.00 hodin.
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3. ročník Na MDŽ k Mikšom
08.03.2008
Trasa 10km.
Sraz ve 12.30 u Modré Hvězdy
Info: Eva Konířová 608 059 716

Poslední mazání
15.03.2008
Trasa 10 – 20 km ( možná i 99 km )
Sraz: 9 hod. u Krnapu
Info: Jaroslav Hejral 737 248 405

LYŽOVÁNÍ
Jeden z divácky nejnavštěvovanějších podniků sjezdařského Světového poháru, úterní večerní slalom v rakouském
Schladmingu, se letos vydařil i českým barvám, a to zásluhou
FILIPA TREJBALA, který zde zabodoval 19. místem.
„Na body jsem v letošní sezóně docela dlouho čekal,
a tak jsem teď rád, že je mám a že už můžu být klidnější,“ řekl po závodě spokojený Trejbič, jenž do 2. kola postoupil z 28. příčky a s číslem 34. „To první kolo, myslím tím
stav tratě, bylo fakt špatný. Sjezdovka byla hrozně rychle
rozbitá. Tak od startovního čísla čtyřicet se už nedalo do
druhého kola dostat,“ dodal první český slalomář, jemuž se
kdy podařilo při svěťáku ve Schladmingu bodovat.
„První kolo jsem jel trošku takticky a ve druhém, kdy
jsem měl super startovní číslo a výbornou trať (druhá
strana sjezdovky, na níž byl postaven slalom pro 2. kolo,
byla prostě z nějakého důvodu tvrdší), jsem to už pustil
úplně naplno,“ popsal český reprezentant své jízdy v obou
kolech, přičemž v tom druhém se blýsknul druhým nejrychlejším časem ze všech jeho účastníků.

Body získané ve Schladmingu posunuly Filipa na 54. místo
ve World Cup Start List pro slalom, což z pohledu českého
týmu znamená zachování svěťákové kvóty v této disciplíně
- i v příštích závodech tak bude moci ve slalomu startovat
trojice českých borců.
Nejbližším programem třiadvacetiletého závodníka bude
nedělní superkombinace Světového poháru ve francouzském
Chamonix, kam se dnes přesunul společně s Kryštofem Krýzlem po letecké trase Salzburg - Ženeva. „V Chamonix jsem
absolvoval v lednu 2005 svůj první svěťák v životě, byl to
slalom. Kombinační sjezd jsem tu zatím nikdy nejel. Co mi
o něm ale říkal Ondra Bank, jede se na fyzicky hodně náročné trati, kopec však není tak brutální,“ doplnil Trejbič, kterého v Chamonix čeká pátá svěťáková superkombinace jeho
kariéry. Dvakrát už v ní bodoval (Wengen 2006, Beaver Creek
2006), nyní věří, že bude v TOP 30 do třetice všeho dobrého.
Autor: Daniel Tichý převzato z www.czech-ski.cz

PŘÍZNIVCŮ SKIALPINISMU PŘIBÝVÁ
V sobotu 19. ledna se v Rokytnici nad Jizerou uskutečnil druhý podnik Rock Point Českého poháru ve skialpinismu 2008.
TJ Spartak Alpin club uspořádal již sedmý ročník skialpinistického závodu „O dřevěného Krakonoše 2008“.

Pro závodníky, kteří startovali v devíti kategoriích, byla
připravená náročná trať po okolí našeho horského městečka.
Byla dlouhá téměř 23 km s převýšením 1900 m. Závodníci měli
vystoupat třikrát na Vlčí hřeben a jedenkrát na Lysou horu

– kde byla vrcholová prémie. Během terénní
etapy měli závodníci absolvovat povinné disciplíny, tj. časovku, obří slalom a slanění.
Předpověď počasí pro oblast západních Krkonoš slibovala deštivý víkend a silný vítr. Předpověď se vyplnila na 100% a tak v sobotu od
nočních hodin nepřetržitě silně pršelo.
V sobotu v 9 hod. se pořadatelé rozhodli závod rapidně zkrátit. Pro všechny závodníky byla
určena trať kategorie Open. Měřila necelých
15 km, z toho 3 km byl závěrečný sjezd z Lysé
hory. Závodníci museli 4x nasazovat stoupací
pásy. Součástí etapy zůstala časovka a obří
slalom, slanění museli organizátoři z bezpečnostních důvodů zrušit. I přes opravdu nevlídné počasí se závodu zúčastnilo rekordních 75
závodníků z ČR, Polska a USA. V kategorii Muži
zvítězil Jan Jirák (HS Jizerské hory) a kategorii
Ženy vyhrála Dita Formánková (AKLVK Alpine
Pro SKI TRAB team).
Podrobnější výsledky naleznete na www.alpin-rokytnice.wz.cz. Organizátoři děkují všem
sponzorům a kamarádům za pomoc!
Jan Doubek
TJ Spartak Alpin club Rokytnice n. Jiz.

Sponzoři :
Bufet U Zalomenýho, JLT s.r.o., Penzion Anna, Restaurace V zelený, Horská chata Dvoračky, Občerstvení U Modré hvězdy, Hakr – ing. Hanuljak
Alois, Výškové práce – Fojt Milan, Zelenina – Braun-Jiřička, Potraviny u Pata a Mata, Skácelka, Občerstvení Robert Janda, Hotel Bohemia, Lyžařská
škola Snowy, Bufet U rozšklebenýho párku, Ubytování - Šlegr Bohumír, Restaurace U Mojmíra, Občerstvení Míra Novák – Studenov, Stavební práce - Holubec Michal, Krámeček u Lenky – Sumo, Penzion Bona, Classic Ski School, Lyžařský vlek Sachrovka, Občerstvení - Karel Patočka, Penzion
Zlatá vyhlídka – Dan Kadavý, Občerstvení Krmelec – Petr Kadavý, Ski Servis – Svatý-Nechanický, Ski Pařez – Jindřich Palme, Eva Palmová, Hospoda
u Buchty – Buchta s Márou, Bělohradská chata – Cicvárkovi, Hospůdka – Richterová Jaromíra, Soukup Milan, Sport 69.

ÚSPĚCH ROKYTNICKÝCH LYŽAŘŮ NA SVĚTOVÉM POHÁRU

Ve dnech 19. a 20. ledna, v lyžařském středisku Dolní Morava v pohoří Králický Sněžník se zúčastnili
rokytničtí lyžaři Jan Šlégr a Borek
Nechanický jednoho závodu světového poháru v telemarkovém lyžování.
Ač doposud v této netradiční lyžařské
disciplíně neměli žádné profesionální
zkušenosti, získali body do světového
poháru a dosáhli skvělých výsledků.
Přes nepřízeň počasí se závodu zúčastnilo 50 závodníků z 15ti zemí světa. Českou republiku zde reprezentovalo 5 lyžařů a oba naši borci dokázali
nejen šlapat na paty našemu dlouholetému reprezentantovi, ale také porazit mnoho dalších závodníků z tradičně lyžařských zemí, jako Norska,
Švýcarska, Francie, Německa a dalších.V závodě obsadili 22. a 27. místo
a vysoce tak předčili svá očekávání.
Závody v telemarku jsou kombinací
sjezdového a běžeckého lyžování plus
skoků na lyžích a stejně jako alpské
lyžování se dělí na více disciplín. Na
Dolní Moravě se závodilo v disciplíně
telemark sprint,tedy obřím slalomu,
který se jede na dvě kola. Závodník
během závodu jede v telemarkovém
postoji, kdy při změně směru jízdy
mění i poklek,tedy postoj. V každém
kole je jeden skok, kdy závodníci po
odrazu musí překonat určitou vzdálenost a dopadnout do telemarkového
postoje (u mužů tato vzdálenost je
okolo 20 m). Sjezdařská trať je doplněna o klopenou zatáčku, která se
nachází před cílovou rovinou, která
je dlouhá cca dvě stě metrů. Zde se
bruslí stejně jako na běžkách, ovšem
mezi bránami. Jedná se tedy o velice všestranný a náročný závod, který dokonce aspiruje na olympijskou
disciplínu.V České republice zatím
není tento druh lyžování příliš populární,avšak v zemích severu, Americe
a Kanadě nikdy populárním být nepřestal. Původní styl však s vývojem lyžování nabral nový,moderní směr. Telemark dnes nabízí velice zajímavou
alternativu lyžování s bohatou historií
a dynamikou moderních sportů.

PARAGLIDING v Rokytnici nad Jizerou
Jistě jste si mnozí všimli, že při hezkém počasí vysoko nad Vašimi hlavami krouží malé barevné padáky. Zajímaly by vás nějaké podrobnosti ohledně tohoto krásného sportu? Chtěli byste se také zkusit proletět?
Skupinka místních nadšenců se rozhodla založit oddíl pod TJ Spartak a spolu se školou Goparagliding zpřístupnit jak místním
občanům, tak turistům krásy tohoto sportu a létání vůbec. Při slunečném počasí uskutečňujeme tandemové lety z Lysé hory. Dále
za výhodné ceny pro rokytnické obyvatele budou od jarních měsíců pořádány seznamovací kurzy, které budou probíhat v blízkém
okolí. Máte-li jakoukoli otázku týkající se možnosti letět, nebo naučit se létat, budeme rádi, když se na nás obrátíte.

Bližší informace naleznete na:
www.goparagliding.cz
www.parateam-rokytnice.wz.cz
www.ski-rokytnice.cz
opř. mailujte na parateam@seznam.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 28. 3. 2008.

