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Rokytnická pouť
Ve dnech 4. – 5. 10. 2008 se na centrálních parkovištích v Horní Rokytnici konala tradiční rokytnická pouť. Ačkoliv se zdálo,
že počasí letos nebude moc přát a hlášen byl i sníh, nakonec se oba dva dny vydařily a dočkali jsme se i sluníčka. Kromě stánků
a pouťových atrakcí, Město pro sobotní odpoledne připravilo doprovodný program, který zahájily rokytnické mažoretky z Domu
dětí a mládeže Pod střechou spolu s Krkonošskou dechovkou z Jablonce nad Jizerou. V hudebním programu odpoledne pokračovala rokytnická skupina NABOSO a večerní čas patřil semilské skupině Suffering Souls. Během programu zejména děti mohly
zhlédnout krátké nafukovací pohádky o medvídcích a rovněž se ve třech programech představila břišní tanečnice Malak, která
zároveň sobotní program ukončovala svou ohňovou show. Pak následoval ještě ohňostroj, který jako v předcházejících letech
sponzoroval majitel pouťových atrakcí pan Jaroslav Janeček z Brandýsa nad Labem. Celým sobotním programem na parkovištích vtipně provázel pan Tomáš Petráň.
V sobotu mohli navíc zájemci zhlédnout reprízu divadelní hry A. Procházky „S Tvoji dcerou ne“ od místního Divadelního
souboru Jirásek, která se hrála v kulturním domě. Vstupné bylo zdarma, účast prý byla velmi hojná a každý návštěvník si odnesl
jako dárek pouťový koláč.
Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci letošní pouti, a doufáme, že se
vám líbila.
M.Š.

Omluva občanům,
rádi bychom se touto cestou omluvili našim spoluobčanům za časté výpadky veřejného osvětlení v části Horní
Rokytnice a v části Rokytno. Nejedná se o tolik diskutovaná úsporná opatření, ale o závažnou poruchu, kterou se
doposud nepodařilo lokalizovat, a tím pádem ani odstranit.
K lokalizaci místa poruchy byl použit i měřící vůz, ale bez
úspěchu. Porucha se projevuje pouze za deštivého počasí
a je tak pravděpodobné, že výpadek veřejného osvětlení je
způsoben porušením izolace na části podzemního kabelového vedení. To samozřejmě lokalizaci místa poruchy velmi
komplikuje, a proto bychom chtěli požádat občany o trpělivost a shovívavost, neboť odstranění poruchy se pracovníci
drobných služeb města usilovně věnují.
K poruše izolace podzemního kabelového vedení dojde
zpravidla při provádění zemních prací. Chceme proto vyzvat všechny stavebníky, kteří provádějí zemní práce, aby
v případech, kdy dojde k odkrytí kabelů nebo k jejich poškození, informovali o této skutečnosti město a bylo možné tak předejít pozdějšímu komplikovanému hledání místa
poruchy.

Povodňové škody
I letos se Rokytnice nevyhnula následkům živelní pohromy.
Ve srovnání s těmi opravdu závažnými na Náchodsku, Trutnovsku nebo na Žďársku při červencových přívalových deštích
můžeme hovořit o škodách nižších v řádech, to však neznamená, že v katastru Rokytnice k žádným škodám nedochází.
Svažitost celého obydleného území je z pohledu možných rizik výhodou, protože tu prakticky neexistují lokality s předpokladem akumulace náhlých přívalových srážek. Veškeré srážky pěkně rychle odtečou do Jizery, ale naši nejbližší sousedé
v Jablonci už musejí počítat a bojovat s jevy, kterým staří
mazáci od pojišťoven říkají zátopa, záplava, povodeň, přívalový déšť a já nevím jak ještě, zkrátka se, pokud je to možné,
snaží pojmenovat právě nastalou pojistnou událost termínem,
který se zrovna nevyskytuje v pojistné smlouvě nešťastníka
co má plný sklep vody a U-rampu na parketách v obýváku. To
si však musí každý pořešit sám a tenhle příspěvek rozhodně
nepíšu natruc pojišťovnám.
Stát se snaží pomáhat obcím, ve kterých došlo ke škodám
velkého rozsahu. Vláda vyhlašuje podle určitých pravidel
oblasti zasažené živelní pohromou a všechny obce a města
v takto definované oblasti mají poměrně jednoduchý přístup
k prostředkům na odstranění nejzávažnějších škod. To neznamená, že se peníze jen sypou a kontrola žádná. Naopak. Mnozí starostové tvrdí, že vlastní likvidace škod byla radostným
tanečkem ve srovnání s následným nekonečným dokladováním všeho, nač existuje nějaký předpis, nařízení, metodická
příručka, uznatelná a neuznatelná položka atd.
Požádat o pomoc státu mohou i obce, které se ve vyhlášených postižených oblastech nenacházejí. Říká se tomu pracovně dotační titul č. 2 ministerstva pro místní rozvoj. Obce
a města z kterékoliv oblasti republiky mohou požádat ministerstvo o pomoc, podmínky poskytnutí pomoci jsou jen mírně
komplikovanější, ale podstatné je to, že na tuto pomoc není
právní nárok. Žádostí je mnoho a o přidělení pomoci rozhoduje ministr na základě doporučení odborné komise. Její složení
žadatel nezná a představa o efektivitě pucování klik a šme-

jdění po ministerských chodbách je alespoň pro mě docela
rozverná.
Na konci června a následně 4. července se i přes Rokytnici
přehnaly přívalové deště a vybraly si svojí daň. Kromě náplav
štěrku a hlíny na mnoha komunikacích a několika polámaných
stromů se v zastavěné části dramata ohrožující lidské životy
neodehrála. Na druhou stranu se projevily staré bolesti a nedotažené akce z let minulých. Jednou z nich je i nedokončená
oprava cesty od kapličky v Horní Rokytnici na Studenov na rozcestí U Křížku. V polovině devadesátých let získalo město tehdy ještě od Okresního úřadu v Semilech prostředky na likvidaci povodňových škod na úsek od bývalého rekreačního objektu
VÚMS, zhruba do úrovně křižovatky s takzvanou „Stateckou
cestou“. Výše položený štětovaný úsek ještě jakž takž držel
pohromadě a hlavně – peněz bylo limitované množství. Město
se muselo přizpůsobit tomu, kolik prostředků bylo k dispozici.
Jenom deště s gravitací vytrvale spolupracovaly v kolejích po
lesní technice a všech těch terénních autech, které se musejí nezbytně vyškrabat až před práh chalupy. Běžná osobní
vozidla již delší dobu neškodí, prostě neprojedou. Stav, který
nastal po červencových přívalech, je již obrazem přírodní katastrofy. Výmoly, jámy a suťová pole v úseku vedoucím alejí
a o nic lepší stav v lesním úseku.

Náklady na opravu z vlastních prostředků města by vyžadovaly zhruba dvouletý rozpočet vynakládaný na letní i zimní
údržbu všech komunikací. Žádost o dotaci město podalo na
ministerstvu pro místní rozvoj, teď nezbývá než věřit a čekat.
Chtěl bych vyjádřit závěrem této informace nějakou optimistickou větu směrem k veřejnosti, ale nějak ji nemohu protlačit klávesnicí. Loni jsme dostali dotaci na opravu úseku nad
Světlankou ke Dvoračkám a na cestu z Rokytna k Huťskému
vodopádu. Měst a obcí je v naší republice 6. 000. Každý potřebuje pomoc. Lahvička Sidolu, kousek flanelu,…. nemá někdo?
Tom Procházka
úsek investic a rozvoje

Upozornění na splatnost místních
ubytovacích poplatků do 31. 10. 2008 !
Upozorňujeme všechny ubytovatele na splatnost místního
poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a místního poplatku
z ubytovací kapacity. Dle obecně závazné vyhlášky města Rokytnice nad Jizerou č. 3/2007 a č. 4/2007 je ubytovatel povinen
vybrané poplatky odvést 2x ročně za uplynulé období, ve kterém
poplatková povinnost vznikla, vždy nejpozději do 30. dubna
a 31. října.
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VÝZVA K ODSTRAŇOVÁNÍ NÁLETŮ
Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les
Vážení spoluobčané,
jednou z často diskutovaných problematik je možnost kácení dřevin rostoucích mimo les na soukromých pozemcích.
Často se setkáváme s názorem, že lidé mnohdy nevědí, které
dřeviny a v jakém rozsahu smějí pokácet bez povolení a na
které se už povinnost opatřit si příslušné povolení vztahuje.
Vlastníci soukromých pozemků často tyto pozemky nechávají zarostlé, bez řádné údržby a pravidelného odstraňování
náletových dřevin, které později brání ve výhledu a mohou
ohrožovat bezpečnost v silničním provozu.
Tímto problémem se na svém veřejném zasedání zabývalo
zastupitelstvo města, neboť krajina v Rokytnici bývala skutečně více otevřená. Nyní je to místy pouze zarostlá džungle. Zastupitelstvo proto pověřilo městský úřad provedením
místních šetření, kdy se bude posuzovat zejména údržba
pozemků poblíž místních a účelových komunikací. Soukromí
vlastníci pozemků, na kterých bude zjištěn rozšířený výskyt
náletových dřevin, budou písemně jednotlivě vyzváni k jejich
odstranění. Zároveň bude prověřen i stav u pozemků města
a v souvislosti s tím zaktualizován Plán letní údržby pozemků.
Děkujeme všem za pochopení tohoto opatření a věříme, že
povede ke zlepšení vzhledu a bezpečnosti našeho města.
Na kácení dřevin rostoucích mimo les se vztahuje zákon
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny a prováděcí vyhláška ministerstva životního prostředí k tomuto zákonu č.
395/1992. Podle těchto právních norem je důležité zejména následující:
- Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je
povinností vlastníků.
- Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem, se
nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové
porosty do celkové plochy 40 m2.

- Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny
rostoucí mimo les rostou, a to na Městském úřadě v Rokytnici nad Jizerou, úsek životního prostředí, Horní Rokytnice
197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Vzor žádosti lze získat
buď osobně na městském úřadě nebo na www. mesto-rokytnice. cz (soubory ke stažení úseku evidence nemovitostí,
mezd a životního prostředí). Správní poplatek činí 150,-.
- Pozor – pokud chcete kácet dřevinu rostoucí mim les přímo
na území některé ze zón Krkonošského národního parku, ne
pouze v ochranné zóně parku, žádost se podává přímo na
Správě KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí.
- Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany
přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin. Období vegetačního klidu bývá obvykle od začátku listopadu do konce
března.
- Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodu pěstebních,
to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, a z důvodu zdravotních. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů
předem příslušnému orgánu ochrany přírody, který je může
pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.
- Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem
zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do
15 dnů od provedení kácení.

členové rady města

Územní plán města dokončen a schválen
Dne 24. 9. 2008 bylo na veřejném zasedání zastupitelstva
města schváleno opatření obecné povahy k Územnímu plánu
Rokytnice nad Jizerou. Tím tak byla úspěšně dokončena více
jak pětiletá snaha o pořízení tohoto důležitého dokumentu
pro život a rozvoj města. Územní plán začne platit až 15tým
dnem po dni vyvěšení výše uvedeného opatření obecné povahy na úřední desku města a na webové stránky tzn., že účinným bude Územní plán Rokytnice nad Jizerou cca po 20. říjnu
tohoto roku.

Městském úřadu Rokytnice nad Jizerou, stavebním úřadu. Dle
ustanovení §45 odst. 4 stavebního zákona však může město
(zastupitelstvo města) podmínit pořízení změny částečnou
nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování a na mapové
podklady navrhovatelem změny, pokud je její pořízení vyvoláno jeho výhradní potřebou. O případné výši náhrady nákladů
na jednotlivou změnu rozhodne taktéž zastupitelstvo města.

Tímto dokumentem byla stanovena koncepce rozvoje města Rokytnice nad Jizerou na období cca 15ti až 20ti let s tím,
že dle ustanovení § 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen stavební zákon) je pořizovatel povinen nejméně
jednou za 4 roky od schválení předložit zastupitelstvu obce
zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva města bude také možné
provádět změny územního plánu. Zastupitelstvo toto rozhodnutí učiní buď z vlastního podnětu či na základě shromážděných žádostí občanů a organizací, které budou evidovány na

V případě nejasností se obracejte na pracovníky
stavebního úřadu
Petru Čižinskou či Jaroslava Nechanického
Tel. : +420 481 549 313
nechanicky. stavebni@mesto-rokytnice. cz
cizinska. stavebni@mesto-rokytnice. cz
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OZNÁMENÍ
o vyložení obnoveného katastrálního operátu k veejnému nahlédnutí
a zahájení námitkového ízení
Mstský úad v Rokytnici nad Jizerou podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona . 344/1992 Sb. o katastru
nemovitostí eské republiky (katastrální zákon), ve znní pozdjších pedpis, a na základ pípisu Katastrálního
úadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracovišt Jilemnice (katastrální úad), sp.zn. OO-3/2007-631

oznamuje, že v budov základní školy na námstí (vchod od hasiské zbrojnice, zasedací místnost vedle
mstské knihovny),
a to ve dnech od 24.10.2008 do 7.11.2008 bude vyložen k veejnému nahlédnutí obnovený katastrální operát
pepracováním do digitálního vyjádení (dále jen "obnovený katastrální operát") katastrálního území
Dolní Rokytnice:
pátek
sobota
pondlí
úterý
steda
tvrtek
pátek
pondlí
úterý
steda
tvrtek
pátek

24.10.2008
25.10.2008
27.10.2008
28.10.2008
29.10.2008
30.10.2008
31.10.2008
3.11.2008
4.11.2008
5.11.2008
6.11 .2008
7.11.2008

13:00 - 16:00
9:00 - 12:00
xxxxx
xxxxx
9:00 - 17:00
9:00 - 13:00
9:00 - 12:00
9:00 - 17:00
9:00 - 13:00
9:00 - 17:00
9:00 - 13:00
9:00 - 12:00

polední pestávka 12:00 až 13:00
polední pestávka 12:00 až 13:00
polední pestávka 12:00 až 13:00

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnní (dále jen "vlastníci") se upozorují na tato ustanovení katastrálního zákona:
1)

Obnoveným katastrálním operátem nejsou dotena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem evidovaná nebo
zapsaná v katastru nemovitostí (vyplývá z § 15 katastrálního zákona).

2)

V obnoveném katastrálním operátu
a) je doplnna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic zemdlských a lesních pozemk, jejichž
hranice v terénu neexistují a jsou sloueny do vtších pdních celk, a to podle zobrazení v mapách
bývalého pozemkového katastru (§ 13 katastrálního zákona), pitom tyto parcely budou oznaeny novými
parcelními ísly, aby se zabránilo duplicit a nedošlo pi majetkoprávních pevodech k zámn parcel,
b) jsou uvedeny výmry parcel vypotené ze souadnic grafického poítaového souboru, pokud nebyly
v dívjším období ureny pesnji z údaj zjištných mením v terénu (§ 15 katastrálního zákona), výmra
parcely nepatí mezi závazné údaje katastru (§ 20 katastrálního zákona).

3)

Vyložení obnoveného operátu k veejnému nahlédnutí – námitkové ízení je po dobu nejmén
10 pracovních dn (§ 16 odst. 1 katastrálního zákona).

4)

Vlastníci mohou bhem vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lht 15 dn ode dne, kdy skonilo
jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje
katastrální úad. (§ 16 odst. 3 katastrálního zákona).

5)

Proti rozhodnutí katastrálního úadu o námitkách je možno podat odvolání k Zemmickému a katastrálnímu
inspektorátu v Liberci (§ 16 odst. 4 katastrálního zákona).

6)

Katastrální úad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu pravdpodobn dnem 26.11.2008, a to
i v pípad, pokud ve stanovené lht byly proti obsahu obnoveného operátu podány námitky, nebo nebylo
o námitkách pravomocn rozhodnuto. V tchto pípadech je katastrální úad povinen tuto okolnost vyznait
v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úad uvedenou vyznaenou okolnost
odstraní (§ 17 odst. 1 katastrálního zákona).

7)

Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatný
a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 17 odst. 2 katastrálního zákona).

Toto oznámení se doruuje veejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 zákona . 500/2004 Sb.,správní ád.



všem vlastníkm, kteí mají v obci trvalý pobyt nebo sídlo,



tm vlastníkm, u kterých není katastrálnímu úadu znám jejich trvalý pobyt nebo sídlo a kterým z uvedených
dvod nemže katastrální úad doruit toto oznámení podle § 16 odst. 2 katastrálního zákona:

Podpis a razítko :
Oznámení vyvšeno dne:

Oznámení sato dne:
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Z jednání rady města
RM vzala na vědomí informaci o jednání Nejvyššího správního soudu v Brně ve věci návrhu na zrušení opatření obecné
povahy o stavební uzávěře ze strany Jany a Ing. Milana Točinových, Fügnerova 674, Libochovice, Ing. Libora Roubala,
U 4. baterie 1960/11, Praha 6, RNDr. Vladimíra Hladkého, bytem Junácká 18, Praha 6 a Jiřího Langa, bytem Holandská 40,
Praha 10, všichni zastoupeni advokátem Mgr. Ing. Ivo Hálou,
se sídlem Anglická 20/140, Praha 2 s tím, že tento návrh byl
soudem zamítnut.
RM schválila zvýšení ceny mechanismů a provedené práce
zaměstnanci Drobných služeb o 30%.

Jednostranné zvýšení nájemného z bytu se netýká těch
bytů, kde bylo nájemné volně sjednáno, u bytů, na jejichž
výstavbu byla poskytnuta státní dotace a bytů v domech
zvláštního určení.
RM schválila zadání zakázky č. 8012 na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce místní komunikace na Zimní Straně v Dolní Rokytnici a rekonstrukce místní komunikace
od penzionu Barboka k hotelu Modrá hvězda v Horní Rokytnici“ firmě NÝDRLE, projektová kancelář, U Sila 1328, Libere
za cenu 196.350 Kč včetně DPH a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
RM stanovila následující termín pro bezplatné odkládání velkoobjemového a nebezpečného odpadu ve Sběrném
dvoře v Rokytnici nad Jizerou ze strany poplatníků místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:
středa až neděle: 22. – 26. 10. 2008, vždy od 13.00 hodin do 18.00 hodin.

Původní cena:

Navrhovaná
cena:

Tatra 148 CAS 32

20 Kč/km,

26 Kč/km

Tatra 148 CAS 32

130 Kč/
15min.práce

170 Kč/15 min. práce

Trambus CAS 25

20 Kč/km

26 Kč/km

Trambus CAS 25

115 Kč/
15 min. práce

150 Kč/
15 min práce

Z jednání zastupitelstva

Cena obsluhy

40 Kč/
15 min. práce

52 Kč/
15 min. práce

Prodeje obecních pozemků a ostatních nemovitostí

UNC (nákladová
a podkopová lžíce)

125 Kč/
15 min. práce

165 Kč/15 min. práce

Multicar M 25

10 Kč/km

13 Kč/km

Multicar FUMO

630 Kč
60 minut práce

820 Kč/
60 minut práce

Traktor

15 Kč/km

20 Kč/km

Traktor

400 Kč/
60 minut práce

520 Kč/
60 minut práce

400 Kč/60 minut

520 Kč/60 minut práce

Společenství vlastníků domu čp. 546, 548 a 547 v Horní
Rokytnici – žádost o prodej stpč. 873, 874 a 875 v k.ú. Horní
Rokytnice nad Jizerou.
Zastupitelstvo města dne 29. 6. 2006 schválilo prodej těchto pozemků uvedenému společenství za cenu 200 Kč/m2. Společenství dne 2. 9. 2008 požádalo o změnu kupujícího s tím,
že by pozemky nebyly kupovány společenstvím, ale jednotlivými vlastníky objektu – členy společenství. Zároveň žádají
o změnu platebních podmínek s tím, že 50 % kupní ceny bude
uhrazena před podpisem kupní smlouvy a 50 % kupní ceny do
6ti měsíců po vkladu do katastru nemovitostí.

Služba:

Práce vibračním
válcem

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.

RM pověřila paní Lenku Bogdányovou, pracovnici zajišťující
agendu životního prostředí, prováděním častějších a důkladnějších kontrol podnikatelských subjektů se zaměřením na
prokazování dokladovosti likvidace odpadu. Dále ji pověřuje
přípravou písemného upozornění pro podnikatelské subjekty
– ubytovatele, které se bude týkat zákonného nakládání s komunálním odpadem a sankcemi za jeho nedodržení s tím, že
tento dokument bude ubytovatelům předán pracovnicí správy
místních poplatků, paní Hanou Jiroušovou.
RM schválila v souladu se zákonem č.107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona
č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následující jednostranné zvýšení nájemného z bytů s účinností od 1. ledna 2008:
- v případě bytů I. kategorie o 35,3 %.
Rada města zároveň pověřila finanční úsek zpracováním
písemného oznámení o jednostranném zvýšení nájemného
z bytu a jeho zasláním nájemníkům bytových prostor nejpozději do 30. 9. 2008.

ZM schválilo v případě prodeje stpč. 873, 874 a 875 v k.ú.
Horní Rokytnice nad Jizerou změnu kupujícího ze Společenství
vlastníků domu čp. 546, 548 a 547 v Horní Rokytnici na jednotlivé vlastníky jednotek objektů čp. 546, 548 a 547 v Horní
Rokytnici.
ZM schválilo změnu platebních podmínek v případě prodeje
stpč. 873, 874 a 875 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou dle
žádosti.
ZM schválilo prodej části ppč. 205/1 a ppč. 205/2, 210,
211 a 212 v k.ú. Rokytno v Krkonoších panu Josefu Řeháčkovi, Rokytno 124, a to za podmínek stanovených v usnesení
zastupitelstva města č. 358 ze dne 25. 6. 2008 a za cenu 100
Kč/m2.
ZM schválilo prodej části ppč. 638/2 v k.ú. Horní Rokytnice
nad Jizerou panu Romanovi Udatnému, Horní Rokytnice 565,
a to za podmínek stanovených v usnesení zastupitelstva města č. 359 ze dne 25. 6. 2008 ,za cenu 280 Kč/m2.
ZM schválilo prodej části ppč. 1597/3 v k.ú. Dolní Rokytnice
panu Karlu Czabanovi, Praha, a to za podmínek stanovených
v usnesení zastupitelstva města č.360 ze dne 25. 6. 2008, a to
za cenu 100 Kč/m2,
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ZM schválilo prodej části ppč. 1598 v k.ú. Dolní Rokytnice
Jitce, Romanovi a Pavlovi Fenclovým, Praha, a to za podmínek stanovených v usnesení zastupitelstva města č. 360 ze
dne 25. 6. 2008 a za cenu 100 Kč/m2.
ZM schválilo prodej části ppč. 1598 v k.ú. Dolní Rokytnice
panu Janovi Jedličkovi, Praha, a to za podmínek stanovených
v usnesení zastupitelstva města č.360 ze dne 25. 6. 2008 a za
cenu 100 Kč/m2.
ZM schválilo prodej nebytové jednotky č. 449/15 (AB 1.5)
umístěné v 1. nadzemním podlaží v domě č.p. 449 v Horní Rokytnici České spořitelně a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62,
14000 Praha 4, IČ: 45244782, za cenu 3.218.155 Kč s tím, že
kupní cena byla již zaplacena platbou nájemného ve smyslu
ustanovení nájemní smlouvy ze dne 29. 9. 1998 uzavřené mezi
Městem Rokytnice nad Jizerou jako pronajímatelem a Českou
spořitelnou a.s. jako nájemcem.
Přestavba chaty Lovčenka:
ZM schválilo uzavření smlouvy o spolupráci se společností
Chata Švadlenka a.s., se sídlem Meteorologická 792/29, 142
00 Praha 4 – Libuš, IČ: 25752022, při stavbě: přestavba horské
chaty Lovčenka - obnova stávajícího ubytovacího zařízení na
stpč. 21 a ppč. 109, 112/1 a 3171/2 v k.ú. Horní Rokytnice
nad Jizerou, a pověřuje starostu jejím podpisem.

Informace o stavu žádostí o dotace z fondů
Evropské unie
Místostarosta Petr Kadavý informoval zastupitele o současném stavu při projednávání žádostí města o dotace z fondů
Evropské unie. Město Rokytnice nad Jizerou v rámci jarních
výzev pro předkládání žádostí o dotace z evropských dotačních programů přímo zpracovalo celkem tři žádosti a na třech
žádostech se podílelo jako partner projektu, jenž v rámci
projektu uplatňuje své výdaje.Z předložených 6ti projektů
nebyl bohužel podpořen ani jeden.
V současné chvíli je projektový záměr doplňován s ohledem
na jeho předchozí nedostatky a je připravována nová žádost
v rámci podzimní výzvy, která by měla být dle dostupných
informací vyhlášena v průběhu září 2008.

Úklid ve městě, 4 návrhy pana Libora Stobera
1. Pravidelně jednou týdně, nejlépe v pátek, provést kom-

pletní úklid prostor Dolního náměstí včetně přilehlých
ploch až po křižovatku u Pensionu Saval. Za tímto účelem
zastupitelům předložil tento konkrétní návrh:
Vzhledem ke stížnostem a připomínkám občanů na nepořádek na Dolním náměstí navrhujeme jako zastupitelé pravidelný úklid Dolního náměstí včetně podloubí samoobsluhy a přilehlých ploch, a to následujícím způsobem: zametení celého
náměstí, chodníků, silnice a zastávek, posekání zeleně, a to
i před a kolem základní školy každý pátek, poté pavoukovitě
úklid a výsek přilehlých komunikací směr sídliště, Letní Strana
,Zimní Strana a Horní náměstí. Úklid bude začínat od jídelny
Seba po křižovatku u Savala.
Rozprava:
- Pan Janata - s předloženým návrhem souhlasím a doporučuji, aby za tímto účelem vznikl jakýsi manuál pro postup
pracovníků Drobných služeb města při úklidu města.
- Ing. Matyáš - s předloženým návrhem v podstatě souhlasím, ale zásadně nesouhlasím s tím, aby Město uklízelo prostory podloubí před samoobsluhou Tesco. Tato plocha není
v našem majetku a samoobsluha Tesco jako nájemce, ani
vlastník objektu, není schopna si úklid zajistit v základním
rozsahu. Koše na odpadky před samoobsluhu instalovalo

Město, poté je na základě žádosti Tesca muselo odstranit
kvůli hygienickým předpisům.
- Pan Stober - podloubí samoobsluhy je nejhorším místem,
a proto jsem ho zahrnul do návrhu. Lidi nezajímá, čí je to
pozemek, pouze vidí ten velký nepořádek. Když se uklidí
vše kolem a podloubí zůstane neuklizené, nebude to dobře.
Navrhuji v tomto případě ohnout hřbet a uklidit to za ně.
- Pan Kadavý - předložený návrh je smysluplný, ale už neříká,
co to pro Město finančně bude znamenat. Počet pracovníků
Drobných služeb města nemusí kapacitně stačit a nebudou
možná schopni dělat jiné věc. To bude pak možná nutné
řešit dodavatelsky. Je třeba předložený návrh vyzkoušet
a uvidí se, jaký to bude mít dopad. Je ovšem třeba počítat
s tím, že se zvýší náklady.
- Ing. Pavlata - zastupitelé by neměli klesnout k tomu, aby
někomu určovali nějaký plán práce. Navržené usnesení je
podle jeho názoru nekonkrétní.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje vzhledem ke stížnostem a připomínkám občanů na nepořádek na Dolním náměstí jeho pravidelný úklid
včetně podloubí samoobsluhy a přilehlých ploch, a to následujícím způsobem: zametení celého náměstí, chodníků, silnice a zastávek, posekání zeleně,a to i před a kolem základní
školy každý pátek, poté pavoukovitě úklid a výsek přilehlých
komunikací směr sídliště, Letní a Zimní Strana a Horní náměstí. Úklid bude začínat od jídelny Seba až po křižovatku
u Savala. Návrh byl schválen všemi hlasy.

2. Započetí výseku náletu na veškerých městských pozemcích a pozemcích vedoucích kolem všech silnic a cest v katastru Rokytnice nad Jizerou v období od září do konce listopadu
2008 a následně březen až květen 2009. S vlastníky pozemků
bude tato záležitost předem projednána investičním oddělením města.
Rozprava:
- Pan Stober k tomuto návrhu doplnil, že nálet podél komunikací 40 let nikdo nesekal, brání výhledu a také bezpečnosti
silničního provozu.
- Ing. Matyáš - předložený návrh bohužel odporuje zákonu,
neboť odstraňování náletu by se mělo dělat v době vegetačního klidu. Další věcí je, že zaměstnanci města nemohou
odstraňovat nálet na soukromých pozemcích. Pozemky ve
vlastnictví města jsou pravidelně sekány a udržovány.
- Pan Stober - doporučuji,aby soukromí vlastníci pozemků
podél komunikací byli obesláni dopisem, kterým budou vyzváni,aby nálet ze svých pozemků odstranili.
- Ing. Matyáš - podobné dopisy MěÚ zasílá v případě neposekaných pozemků, ne v případě náletů podél komunikací.
Městský úřad má zpracovaný plán údržby veřejné zeleně,
který vymezuje pozemky ve vlastnictví města a četnost
a způsob jejich letní údržby.
- Paní Zuzánková - doporučuji, aby občanům byla poskytnuta
informace o tom, co se rozumí pod pojmem nálet a za jakých podmínek ho mohou odstraňovat. Mnoho lidí ani neví,
co vlastně může bez povolení pokácet a bojí se to udělat
kvůli možným udáním.
- Po diskusi bylo zastupiteli dohodnuto, že v následujícím čísle Rokytnického zpravodaje budou občané vyzváni k pravidelnému odstraňování náletu ze svých pozemků s informací,
co se pod pojmem nálet rozumí a kdy už je nutné povolení
k pokácení. Zároveň dojde k prošetření stavu pozemků ve
vlastnictví města podél komunikací, zda je prováděna řádná údržba i odstraňováním náletu a zároveň budou písemně
vyzváni soukromí vlastníci pozemků podél komunikací, aby
nálet pravidelně odstraňovali. I tento návrh byl schválen
všemi hlasy.
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3. Z bezpečnostních důvodů zrušit zákaz svícení po 24.00
hodině.
Roprava:
- Pan Janata - s tímto návrhem souhlasím. Na omezení svícení v nočních hodinách si stěžují občané i turisté. Bylo by
možné vyčíslit finanční úsporu tohoto opatření?
- Ing. Matyáš - problémem v případě omezení svícení po 24.00
hodině může být i to, že se v poslední době řešila velká
spousta poruch po celém městě. Nyní je veřejné osvětlení
zokruhováno tak, aby v případě větší poruchy vypadl jen
určitý úsek, ne celá Rokytnice.
- Pan Janata - když se po 24.00 hodině vracím do Rokytnice,
první světlo svítí až nad stavebninami, sídliště je téměř potmě. Omezení svícení považuji za zpátečnický krok.
- Ing. Matyáš - pokud jsou problémem určitá místa a lokality,
lze je prověřit a osvětlení upravit. V každém místě se lze
individuálně dohodnout, které lampy nechat svítit, aby to
co nejlépe vyhovovalo daným poměrům.
Tento návrh nebyl schválen.
Ing. Matyáš uvedl, že předložené připomínky považuje jako
podnět k prověření a jednotlivé lokality budou posouzeny
s ohledem na vhodnost zvoleného opatření.
4. Vypracování dotazníku pro naše občany podle vzoru dotazníku pro občany města Jilemnice -jak jsou občané spokojeni s dopravou, bydlením, službami, čistotou města, popř.
jejich náměty, co by se mělo v našem městě zlepšit.
Rozprava:
- Ing. Matyáš - předložený návrh dotazníku je podkladem pro
průzkum veřejného mínění v souvislosti s přípravou Strategického plánu města Jilemnice. Sám zpracování tohoto
plánu navrhuje již několik let. Doporučil, pokud se bude
podobný dotazník zpracovávat, aby tomu tak bylo v souvislosti se zpracováním Strategického plánu města Rokytnice
nad Jizerou.
Zastupitelé se dohodli,že na následujícím jednání zastupitelstva města (říjen, listopad) předloží místostarosta
P.Kadavý návrh obdobného dotazníku.

Různé:
- Pan Janata - byla přijata nějaká opatření s ohledem na výskyt žloutenky typu A na městském úřadě a na základní škole?
- Paní Šubrtová - Krajská hygienická stanice Libereckého kraje požaduje pouze krevní testy po pracovnicích používajících stejné WC s nakaženou, jiná opatření z jejich strany
nebyla nařízena. Ing. Matyáš doplnil, že pokud je zde obava
rodičů dětí základní školy, musí se obrátit přímo na hygienickou stanici.
- Pan Janata - v jakém stavu je příprava projektu pro rekonstrukci základní školy. Bylo odpovězeno, že rada města na
jednom ze svých posledních jednání schválila vypsání výběrového řízení na zpracování studie rekonstrukce budovy
základní školy.
- Pan Janata - proč domovník ráno neuklízí před budovou radnice. Bylo odpovězeno, že domovník byl částečně přeřazen
k Drobným službám města, kde pracuje v dopoledních hodinách. Úklid radnice a okolí je tak možný až v odpoledních
hodinách.
- Pan Stober - doporučuji, aby zaměstnanci Drobným služeb
města měli pro svou práci adekvátní a moderní techniku,
bez které se neobejdou. Uvedl, že by bylo vhodné v rozpočtu s modernizací jejich techniky počítat.
- Ing. Matyáš - pokud zastupitelé chtějí moderně vybavit pracovníky Drobných služeb města, mělo by se začít obnovou
vozového parku, především multikár. Pokud by zastupitelé souhlasili, bylo by možné ještě v letošním roce jednu
z multikár nahradit novým vozidlem. Zastupitelé s tímto
návrhem souhlasili.
- MUDr. Zajícová - proč je ve smlouvě na centrální parkoviště
se spol. Spartak Rokytnice a.s. stále stejná cena nájmu po
celou dobu nájemního období. Veškeré ceny rostou, tento
nájem má být ovšem pořád stejný.
- Pan Kadavý - příslušná smlouva je každoročně vypověditelná a pokud se na tom rada města dohodne, může v průběhu
nájemního období stanovené podmínky nájmu přehodnotit
a upravit.

Máte pocit, že potřebujete vylepšit své dovednosti při tvorbě či realizaci projektů?
Pak jsou následující řádky určeny právě Vám…

Na základě partnerství Libereckého, Královéhradeckého
a Pardubického kraje vznikl ojedinělý projekt s názvem Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK). Hlavním
cílem tohoto projektu je nejen zvýšení absorpční a administrativní kapacity regionu soudržnosti Severovýchod, ale
zejména zvýšení schopností žadatelů a příjemců kvalitně
připravovat a úspěšně realizovat projekty spolufinancované
z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního
programu NUTS II Severovýchod.
Nástrojem, kterým těchto cílů chceme dosáhnout, je poskytování asistence pilotním projektům při jejich přípravě,
realizaci a administraci. Poskytovatelem asistence je na území Libereckého kraje ARR – Agentura regionálního rozvoje
společně se zástupci Libereckého kraje a Úřadu Regionální
rady pro region soudržnosti NUTS II Severovýchod. Tyto subjekty budou recipročně prezentovat veřejnosti, resp. potenciálním žadatelům, své zkušenosti z průběhu zpracování
projektových žádostí a průběhu realizace pilotních projektů.
Dojde tím k předávání zkušeností dalším žadatelům nebo
realizátorům projektů. K tomuto účelu budou zřízena Infor-

mační centra v pěti místech Libereckého kraje – v Jilemnici,
Liberci, Turnově, Frýdlantu a České Lípě. V nich získají zájemci nejen potřebné rady, ale také individuální asistenci.
Pro veřejnost zde budou dostupné veškeré informace o aktivitách projektu, informační brožury, propagační materiály
a souhrnné informace o pilotních projektech.
Chcete vědět o projektu víc? Nebo si chcete vylepšit dovednosti při tvorbě a realizaci projektů v rámci Regionálního
operačního programu NUTS II Severovýchod? Už od listopadu
tohoto roku můžete navštěvovat Informační centra zřízená
pro tento účel. Harmonogram provozu informačního centra
ve městě Jilemnice je každá první středa, každý druhý měsíc, počínaje 3.prosincem 2008, vždy od 9 - 13 hod. na MěÚ
v Jilemnici. Další nejbližší termíny jsou: 4.únor 2009, 1.duben 2009, 3.červen 2009 a 5.srpen 2009. Informační centra
budou v provozu až do konce roku 2012.
Více o projektu PAAK a pilotních projektech najdete na
www.cep-rra.cz/paak .
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SPARTAK Rokytnice, a. s.
Horní Rokytnice 461
512 45 Rokytnice nad Jizerou
IČO: 27495884, DIČ: CZ27495884
DIČ: CZ27495884

Nabídka sezónní práce
Spartak Rokytnice, a. s. přijme na zimní sezónu zaměstnance pro obsluhu vleků,
lanovek a pokladníky pro lyžařské středisko Horní Domky a Studenov v Rokytnici nad Jizerou.
Nástup podle sněhových podmínek.
Stručné životopisy zasílejte do 31. 10. 2008 na adresu:
Spartak Rokytnice, a. s. 	Nebo:
Horní 461
jaroslav. benc@skiareal-rokytnice. cz
512 44 Rokytnice nad Jizerou
Další info. na tel. : 481 522 380

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Starosta města Rokytnice nad Jizerou Ing. Petr Matyáš podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

OZNAMUJE
1. Volby do zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční:
v pátek dne 17. října 2008 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu dne 18. října 2008 od 8.00 do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb
- ve volebním okrsku č. 1:
je volební místnost v Domově důchodců, v Dolní Rokytnici
čp. 291, pro voliče bydlící v Malé Rokytnici, v domově důchodců, od „Berkšlosu“ k p.Bouzkové a domy kolem Breuerových,
Zimní Strana od Koublových k Čermákovým, od Železných
k hatě Čerstvý pramen, od p.Jirouše kolem hospůdky Pod Lipou směrem k MUDr. Malému, Vilémov, Hranice.
- ve volebním okrsku č. 2:
je volební místnost v budově Městského úřadu v Rokytnici
nad Jizerou, čp. 197, v I.patře, obřadní síň pro voliče bydlící
od Mizerových ke skladu MV (nyní sídlo Drobných služeb města), Zimní Strana od Skalských k Prouskovým, od p.Jóna k prodejně domácích potřeb, od drogerie po KB, Letní Strana od
p.Gebra po p.Brože, Letní Strana od Kučerových po p.Hezkou,
kolem bývalé sauny, kolem hřbitova, hájenka, Lenoch, p.Rozkovec, kolem papírnictví, školy, fary, hasičárny, Horní Rokytnice kolem radnice, mezi Epronou, jídelnou a sídlištěm, činžák,
kulturní dům, staré kino, směr na „Lutrák“, Ing.Ruščak, od
hospody u Poupů po p. Šimůnka – Simonidesovi, sídliště.
- ve volebním okrsku č. 3

je volební místnost ve sportovní hale TJ Spartak v Horní
Rokytnici čp. 461 pro voliče bydlící od lékárny ke Koreji, za
potokem, Horní Ves, od potoka k p.Černé, Berlín, kolem DDM,
nové domky východní strana, kolem silnice k Rosůlkovým,
internát Rotextile, statek, nad Červeným křížem kolem Barborky, zdravotní středisko HR směrem k Tejčkovým, od Platošových, kolem p.Langhamrové, kolem ubytovny k okálům, od
Ježkových, domy za potokem, Rokytka, Hrušov, Lovčenka, kolem pošty k závodu Eprona,činžovní dům proti poště, za Modrou hvězdou, bývalé bytovky statku, Rokytno k p.Vedralové,
Světlanka, kolem silnice k Simanovým, Rokytno od bytovek
Lesní správy k p.Holubcové, do Hánu, hájenka, Františkov.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže

svou totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb

hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Rokytnici nad Jizerou dne 30. září 2008.
Ing. Petr Matyáš - starosta města
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Rekonstrukce komunikace II/294 a náměstí
Dne 17. 7. 2008 proběhlo z iniciativy města jednání se zástupci Krajské správy silnic LK s cílem projednat
možnosti rekonstrukce komunikace II/294 na území obce, především – dostavbu a rozšíření chodníkových
těles, vybudování přechodů pro chodce a dalších opatření vedoucích ke zpomalení dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců. Požadavky na tato opatření jsou vyvolány jednak vysokou dopravní zatížeností v zimním
období (odhadované množství osob v obci ve špičkách zimní sezóny je mezi 16-20 tisíci) a ve zbývajících
měsících roku problémem neúnosná rychlost vozidel, jejichž řidiče podněcuje šíře vozovky a delší rovné
úseky k nedodržování předepsané rychlosti v obci. Jednání se účastnil i zástupce Policie ČR, OŘ DI Semily
a zástupce MěÚ Jilemnice odboru dopravy.
Pro město z tohoto jednání vyplynula nutnost začít se zabývat v návaznosti na tuto rekonstrukci hlavní
komunikace řešením Dolního náměstí, které musí na projekt rekonstrukce hlavní komunikace navazovat.
Revitalizace náměstí by měla řešit spolu s rekonstrukcí hlavní komunikace především:
- humanizaci celého prostoru – řešení zeleně, laviček, pěší zóna podél potoka – ne parkoviště
- zklidnění dopravy na hlavní komunikaci – široká silnice, velká rychlost vozidel
- dopravu v klidu – řešení parkování na náměstí (náměstí by nemělo být parkoviště), využití hlavní komunikace pro podélné parkování, do budoucna počítat s vytlačením parkování z náměstí – na náměstí řešit
pouze krátkodobé parkování k obchodům, službám, restauracím – ne dlouhodobé pro ubytované (řešit
parkování v centru, ale ne v prostoru náměstí – areál Rotextile, podzemní parking školní hřiště, …)
- zvýšení bezpečnosti chodců - nedostatečné množství přechodů a nevyhovující řešení stávajícího přechodu na hlavní komunikaci, nevyhovující řešení komunikací pro pěší v rámci náměstí (pohyb mezi vozidly
ve směru Tesco, Novinka, hlavní východy z radnice do komunikace, …)
- zlepšení využitelnosti prostoru náměstí pro pořádání kulturních akcí – oddělení od dopravy, možnost
využití současně nevyužitelného prostoru s trávníkem, stálý prostor pro pódium, rozvody elektřiny pro
stánky
- řešení návaznosti na plánované rekonstrukce budov radnice a základní školy.
Pro zajištění potřebných návazností na PD rekonstrukce hlavní komunikace bude zpracována studie „Revitalizace prostoru hlavního náměstí“, která bude následně předložena k diskusi zastupitelstvu města
a veřejnosti. Protože je naším záměrem zapojit do zpracovávání této studie jak návštěvníky a příznivce
našeho města, tak především a zejména naše občany, neboť právě jim bude konečná podoba náměstí denně sloužit, vyzýváme vás k účasti v anketě „ Jak si představujete podobu Dolního náměstí. “
Zpracování studie revitalizace Dolního náměstí je, jak už bylo řečeno, důležité především pro koordinaci s projektem rekonstrukce hlavní silnice. Realizace projektu revitalizace náměstí je však dlouhodobou
záležitostí, která zcela jistě nebude provedena hned, ale bude realizována postupně, po etapách. Její
postup bude záviset na vývoji mnoha okolností, jako je zajištění dlouhodobého parkování v centru města
(parkoviště na náměstí může být zrušeno až po vybudování náhrady), realizace záměrů v areálu Rotextile
(možný přesun supermarketu do areálu včetně parkování – odlehčení náměstí, ostatní parkování v areálu,
…) a dalších. Studie však určí konečnou podobu, ke které budou všechny další úpravy a práce směřovány.

Anketa - „Jak si představujete podobu Dolního náměstí.“
Podílejte se aktivně na nové podobě Dolního náměstí!! Napište nám podněty, co vám na náměstí
chybí a co by zde naopak být nemělo! Nebo nám dejte tip na náměstí v jiných městech, která Vás zaujala. Využijte otištěné mapky náměstí a zakreslete do ní své nápady! Vaše odpovědi a návrhy budeme
shromažďovat na městském úřadu, v kanceláři starosty, v termínu do 14. listopadu 2008 a využijeme
je při zpracování studie „Revitalizace prostoru hlavního náměstí“. Za Vaši pomoc děkujeme.
Romana Primásková
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Novinky z Libereckého kraje
Informace k Opuscard
Krajská karta „Opuscard“ pro veškerý druh veřejné
dopravy
Už od 22. září si budou moci občané pořídit novou krajskou kartu Opuscard. Prvním kontaktním místem pro vydávání
Opuscard je kontaktní místo ve Frýdlantské ulici v Liberci.
V průběhu listopadu letošního roku budou otevírána další kontaktní místa v celém Libereckém kraji.
Od nového roku pak Liberecký kraj jako první v republice
spustí integrovaný dopravní systém, který využívá elektronickou kartu Opuscard jako jízdní doklad. Bezkontaktní čipová
karta naváže na už zavedenou libereckou městskou kartu Citycard.
„Hlavní výhoda pro občany spočívá v tom, že cestující bude
moci na jeden jízdní doklad kombinovat spoje jak vlakové,
autobusové městské i příměstské, tak i městské hromadné
dopravy. A to po celém kraji na jednu elektronickou kartu.,
“ vysvětluje Vladimír Richter, krajský radní pověřený řízením
resortu dopravy.

Sjednocení dopravního propojení v rámci kraje umožní do
budoucna dopravcům lépe koordinovat jízdní řády a sofistikovaně plánovat spoje, garantovat návaznost spojů, zrychlit
odbavení cestujících. Integrované dopravní systémy nejsou
v evropských městech, přeplněných auty a potýkajících se
s velkými problémy s parkováním, ničím novým. „Inspirovali jsme se u našich severních sousedů, Dopravní svaz Horní
Lužice a Dolního Slezska provozuje velmi moderní dopravní
systém“, uvádí Radim Zika, náměstek hejtmana Libereckého kraje. A dodává: „Tento systém nám umožní hromadnou
dopravu povýšit na komfort osobní dopravy.“ Ve velkých městech, kde se tento modernizační krok podařilo realizovat,
dává stále více cestujících přednost veřejné dopravě. Největším dopravcem jsou ČSAD
Semily se svými 250 autobusy, ostatní dopravci mají
každý k dispozici zhruba
100 autobusů.

Doma v Krkonoších
www. domaci-vyrobky. cz

vštěvníkům i obyvatelům Prahy široké spektrum informací
o nejvyšších českých horách, jejich podhůří a možnostech
využití volného času.
V prostoru cca 25 m2 byly umístěny závěsné bannery s letní
a zimní tématikou, vystaveny reklamy na Krkonošské cyklobusy a Krkonošské zimobusy. Na velkoplošné obrazovce byly
promítány propagační filmy z Krkonoš. V celém prostoru infocentra byly ve stojanech a na pultech rozmístěny tiskové
materiály z autorského ranku Svazku Krkonoš, propagační
tiskoviny krkonošských měst a obcí a přispěvovatelů do regionálního Fondu cestovního ruchu. Ve výloze bannery zvoucí
na související tématickou výstavu a dřevěný Krakonoš. Další
pohádková postava vládce hor u vstupních dveří zvala do prezentační místnosti.
Příležitostí, jak seznámit zájemce s Krkonošemi, byl Regionální veletrh cestovního ruchu „DOVOLENÁ a REGION,
SPORT, MODELAŘENÍ, HOBBY, ZAHRADA“ v Ostravě.
O Krkonoše byl veliký zájem. Hosté stánku přivítali ucelenou nabídku cyklotras a upravovaných běžeckých lyžařských
tras. Mezi návštěvníky se objevili i znalci Krkonoš, kteří překvapili konkrétními dotazy. V Ostravě se potvrdila nutnost
disponovat i materiály v polštině. Regionální prezentace má
vysokou úroveň, svědčí o tom řada doprovodných programů,
kvalitní a masivní propagace i vysoká návštěvnost.
V květnu se představily nejvyšší české hory na Mezinárodních turistických trzích Tourtec v Jelení Hoře. Pod záštitou
pořádajícího Okresního úřadu, primátora města Jelení Hora,
předsedy Polské turistické organizace, předsedy Dolnoslezské
komory cestovního ruchu a předsedy Polské komory cestovního ruchu proběhla společná prezentace celého regionu
a dlouhodobých partnerů Zwiazku Gmin Karkonoskich a Krkonoš – svazku měst a obcí. V prostorné expozici v blízkosti
podia byla plazmová obrazovka, gastronomickým doplňkem
chléb se škvarkovým sádlem, místní pochoutka z nedalekých
Kowar. Zájem, nejenom o škvarkovou pomazánku, byl veliký.

Krkonošský region má neopakovatelný charakter daný přírodním bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi. Také výrobky a produkty pocházející z této oblasti nesou část „ducha
regionu”. Není výjimkou setkání s výrobky označenými speciálním logem „Krkonoše – originální produkt®”, které prošly
certifikací, garantující udělení ochranné známky. Místní výroba však není jedinou podmínkou pro udělení značky. Výrobky
musí přispívat k dobrému jménu regionu i z dalších důvodů.
Jsou dostatečně kvalitní, šetrné vůči životnímu prostředí, vyrobené tradiční technologií a jedinečné ve vztahu ke Krkonoším.
Management sdružení Místní a Kční skupiny, v němž jsou výrobci registrováni, na podzim tohoto roku vydá další, v pořadí
druhé číslo zpravodaje „Doma v Krkonoších“.
Bude popularizovat nejenom aktivity skupiny, ale seznámí
čtenáře i s dalšími zajímavostmi nejvyšších českých hor.
Své místo k prezentaci celokrkonošských projektů zde bude
mít i Krkonoše – svazek měst a obcí.
Zpravodaj „Doma v Krkonoších“ získáte na tuzemských veletrzích cestovního ruchu nebo v krkonošských turistických
informačních centrech zdarma.

Ať jsme vidět, ať je o nás slyšet
Manažeři Krkonoš – svazku měst a obcí nepodceňují možnost tuzemských prezentací. Proto v uplynulém roce využili nabídku státní agentury CzechTourism a v Praze na
Staroměstském náměstí v národním informačním centru
CzechTourism uspořádali dvě prezentace.
První v jarním období. Druhou v turisticky ještě zajímavějším čase - na přelomu července a srpna. Nabídli ná-
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Propagace Krkonoš v Polsku přináší zvýšenou poptávku Poláků
o české Krkonoše. Pro tyto potřeby jsou užitečné informační
materiály tištěné v polštině.
KRÁLOVÉHRADECKÉ KRAJSKÉ DOŽÍNKY v Šimkových sadech, které se uskutečnily 20. září 2008, patří od roku
2004 k největším akcím kraje. Navštěvuje je přes 30 tisíc lidí.
Ocenění přebírají nejlepší potravinářské a zemědělské firmy.
Bohatý je kulturní program, přehlídka hospodářských zvířat
a zemědělské techniky. Nechyběla prezentace Krkonoš.
Při Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu v Poznani ve dnech 16. - 18. října 2008 se Svazek Krkonoše bude
prezentovat ve více stáncích. V expozici Královéhradeckého
kraje a v přátelském stánku Zwiazku Gmin Karkonoskich, který byl českým Krkonoším nabídnut jako výměna za společnou
prezentaci na veletrhu Holiday World Praha. Zájem polských
turistů o Krkonoše stoupá a propagace Krkonoš - hor bez hranic na společném stánku je více než motivující.

Čtvrtý ročník Veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2008, který se uskuteční ve dnech 23. – 25. října
2008 v prostorách Domu kultury INWEST-K v Plzni bude dalším místem, kde se budou moci zájemci seznámit s nabídkou
nejvyšších českých hor. Zastoupeny budou Svazkem Krkonoše.
Koncem října se v polském obchodním paláci Galeria Dominikanska Wroclaw v jednom z největších a nejnavštěvovanějších obchodně společenských center ve Wroclawi, pod
záštitou a ve spolupráci s paní Ivanou Hanačíkovou, ředitelkou českého zastoupení agentury CzechTourism ve Varšavě
v Polsku, uskuteční třídenní prezentace pod názvem Lyžařská
sezona 2008/2009 v České republice. Expozici a propagační
materiály Krkonoš, lidovou muziku, ochutnávky likérů a pochutin, doplní soutěže a tombola s výhrami víkendových pobytů a hodnotných českých suvenýrů.

Pečovatelská služba J. Č-R-C-DP
mandatář Města Rokytnice nad Jizerou - Rokytnice nad Jizerou
Kontakty:
Vedoucí pečovatelské služby - Jana Černá
Tel. : +420 731 920 777, +420 603 319 566
Kontakty na pečovatelky:
Tel. : +420 731 920 777, +420 736 404 322

určitou míru pomoci. Zde jim poskytujeme základní služby
související s péčí o domácnost, hygienu a stravu.
Pokud uživatel potřebuje celodenní péči, kterou mu naše
pečovatelská služba nemůže zajistit, odchází od nás do domova důchodců nebo do jiného ústavu sociální péče.

Poslání a cíle:
Pečovatelská služba poskytuje péči lidem, kteří vzhledem
ke svému věku nebo zdravotnímu stavu potřebují pomoc
jiné osoby. Tím, že pečovatelky poskytují starým a zdravotně postiženým lidem potřebné pečovatelské úkony v jejich
domácnostech, často oddalují jejich odchod do domova důchodců nebo do léčeben dlouhodobě nemocných. Pečovatelská služba je tu proto, aby se postarala o vaši domácnost,
zajistila vám stravu a pomohla vám s osobní hygienou. Tím
vám umožníme co nejdéle žít ve vašem přirozeném prostředí. Pomůžeme vám také při zapojování do zájmových a kulturních činností a tím si zachováte svůj životní styl a úroveň.
Nejrozšířenější službou je dovoz obědů, donáška nákupů,
praní a žehlení prádla, úklid domácnosti, pomoc při osobní
hygieně apod.
Uživatelům, kteří upřednostňují podporu pohybu, kondice
a potřebují pomoci, umožníme doprovod.
V pečovatelském domě se staráme o 8 uživatelů, v terénu
navštěvujeme 28 uživatelů. Z toho 15 pomáháme i v okolních obcích, kde nefunguje terénní služba.
Spolupracujeme s MěÚ v Rokytnici i místním praktickým
lékařem, který na požádání naše klienty navštíví. Dále zajišťujeme domácí zdravotní péči a spolupracujeme s domovem
důchodců v Rokytnici nad Jizerou.
Klienty pečovatelské služby jsou občané města Rokytnice
nad Jizerou, kteří již potřebují stálou sociální pomoc. Jsou
umisťováni do domu s pečovatelskou službou nebo o ně pečujeme přímo v jejich domácnostech.
Do pečovatelského domu přicházejí lidé, kterým byl přiznán starobní důchod a dovršili 65 let, nebo ti, kterým byl
přiznán důchod invalidní a jejich zdravotní stav jim umožňuje poměrně samostatný život. Měli by mít PNP, to je příspěvek na péči v různých stupních, určený osobám potřebujícím

Naše činnost:
V současné době pečujeme o 36 uživatelů. Někteří z nich
jsou v domě s pečovatelskou službou, ostatní navštěvujeme
v jejich domácnostech. Staráme se o jejich domácnost, dovážíme obědy, pereme a žehlíme jim prádlo, pomáháme jim
zajistit nutné pochůzky ve městě a na úřadech, doprovázíme je k lékaři a spolupracujeme i s jejich rodinami.
Našim klientům jsme schopni zajistit i úpravu účesu a pedikúru.
Pravidelně připravujeme pro naše uživatele, ale i ostatní
zájemce mikulášskou besídku s dětmi z mateřské školy a na
jaře pak besídku velikonoční nebo opékání buřtů. Také se
podílíme na pečení preclíků na Dřevosochání.
Pečovatelská služba se snaží pracovat všude tam, kde jí
je potřeba. Víme však, že často službu našim spoluobčanům poskytují obětaví sousedé. Velice
si toho vážíme a byli bychom velice
rádi, kdybyste nás na potřebné lidi
upozornili.
Ozvěte se nám a my vám
rádi a ochotně pomůžeme!
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Vážení spoluobčané,
jistě si někteří z Vás všimli, že rokytničtí hasiči začali používat „nové“ vozidlo. Jedná se o vozidlo vyrobené v roce
1996, Mitsubishi L200 2, 5TD 4WD, tedy o vozidlo terénní,
s náhonem na všechna kola, které Město Rokytnice nad Jizerou získalo bezplatným převodem (úplně zdarma) od Ministerstva financí ČR v květnu 2007 pro potřeby jednotky Sboru
dobrovolných hasičů obce. Následovala velmi náročná oprava
celého vozu, která se prováděla v hasičské zbrojnici déle než
jeden rok, a místní hasiči na ni odpracovali zdarma více než
1. 000 brigádnických hodin. Město Rokytnice financovalo
pouze opravu brzd, laku, několik náhradních dílů a použitý
materiál.
Toto vozidlo bude díky větší rychlosti a menší spotřebě paliva šetřit peníze z rozpočtu města, jelikož v mnoha případech
nahradí výjezdy těžké hasičské techniky k dopravním nehodám a technickým pomocím. Ve vozidle bude namontována
nádrž na 160 l vody s vysokotlakým hasícím zařízením, proto
bude využíváno i k menším požárům v nepřístupném terénu.
Celkové vybavení v hodnotě cca 200. 000 Kč, které již je
zakoupeno a do konce roku jím bude vozidlo vybaveno, bylo
financováno z vlastních zdrojů Sboru dobrovolných hasičů,
získaných nejen ze sponzorských darů, ale také z výdělků
z pořádání kulturních akcí SDH.
Získání tohoto vozidla vyvolalo u některých občanů města
negativní ohlasy a názory, které se k nám samozřejmě také
dostanou, že město utrácí velké finanční prostředky za nákup
hasičské techniky. Toto vozidlo však bylo získáno bezúplatně a
bylo celkově opraveno včetně montáže požární nástavby díky
bezplatné práci členů jednotky Sboru dobrovolných hasičů
obce v jejich volném čase. Pouze díky jejich práci bylo možné
toto vozidlo zařadit do výbavy výjezdové jednotky.

Stejným způsobem je udržována a opravována v provozuschopném stavu i ostatní, ne zrovna nejmodernější technika.
Jakékoliv vzkazy nebo dotazy nám můžete zaslat na adresu
hasici. rokytnice@seznam. cz
Na závěr bychom Vás rádi informovali o zásazích letošního
roku. Do konce září JSDHO zasahovala pouze v 11 případech.
Oproti minulým rokům je toto číslo velmi pozitivní. Například
za stejné období roku 2006 to bylo 25 a v minulém roce dokonce 32 zásahů.
01.) 27. 1. 2008 technická pomoc
		
(padlý strom přes vozovku za Vilémovem)
2.) 1. 3. 2008 technická pomoc
		
(dopravní nehoda v Pasekách nad Jizerou)
3.) 1. 3. 2008 technická pomoc
		
(přívalový déšť v Rokytnici nad Jizerou)
4.) 1. 3. 2008 technická pomoc
		
(padlý strom přes vozovku směr Rezek)
5.) 2. 3. 2008 technická pomoc
		
(padlý strom přes vozovku směr Harrachov)
06.) 19. 3. 2008 požár automobilu
		
(na Letní straně)
7.) 29. 5. 2008 taktické cvičení
		
(požár lesa na Studenově)
8.) 9. 6. 2008 technická pomoc
		
(únik oleje z automobilu na sídlišti)
9.) 25. 6. 2008 technická pomoc
		
(přívalový déšť v Rokytnici nad Jizerou )
10.) 29. 8. 2008 technická pomoc
		
(únik neznámé látky do Jizery)
11.) 8. 9. 2008 technická pomoc
		
(únik pohonných hmot z automobilu na sídlišti)
Výbor SDH
Rokytnice nad Jizerou

Poděkování:
V období od 9. do 16. 8. 2008 se konal v Libři u Prahy rekondiční pobyt
s vodícími psy. Chtěli bychom proto touto cestou poděkovat sponzorům,
kteří nám pomohli tento pobyt uskutečnit.
Jedná se o:
Simona Boudová
Spartak Rokytnice, a. s.
Grafické studio SURA
Martina Jandová

Jaroslava Pechová
Šárka Slavíková
Jana Stoberová

Jarmila Rubáková
Vladimír Janata
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ROZPIS STOMATOLOGICKÝCH POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB
Provozní doba: sobota, neděle, svátky 7, 30 – 11, 30 hodin

ŘÍJEN 2008
11. – 12. 10. MUDr. Marta Jagiellová
5. května 64, Turnov, tel. 481 324 833
		
18. – 19. 10. MUDr. Marie Štejfová

22. – 23. 11. MUDr. Sylva Wolfová
		

5. května 521, Turnov, tel. 481 312 146

		

5. května 64, Turnov, tel. 481 324 429

29. – 30. 11. MUDr. Eva Preislerová

		

Přepeřská 120, Turnov, tel. 481 324 956

		

5. května 521, Turnov, tel. 481 323 123

PROSINEC 2008
6. – 7. 12.
MUDr. Dagmar Cejnarová

Markova 8, Turnov, tel. 481 325 566

13. – 14. 12. MUDr. Anna Kovbuz

25. – 26. 10. MUDr. Hana Mrenicová
28. 10. MUDr. Luděk Šubert

		

LISTOPAD 2008
1. – 2. 11.
MUDr. Richard Štejfa
		

8. – 9. 11.
		

		

5. května 521, Turnov, tel. 481 324 573

		

Jana Palacha 1931, Turnov, tel. 481 324 423

		

5. května 64, Turnov, tel. 481 324 833

		

Markova 8, Turnov, tel. 481 325 566

		

5. května 980, Turnov, tel. 481 322 491

		

Příšovice 185, Příšovice, tel. 482 728 390

		

Výšinka 901, Turnov, tel. 481 324 282

20. – 21. 12. MUDr. Marta Jagiellová
24. 12. MUDr. Luděk Šubert

5. května 521, Turnov, tel. 481 325 187

MUDr. Jaroslav Hošek

25. 12. MUDr. Jan Chovančík

Rovensko pod Tr. 219, tel. 481 382 372

15. – 16. 11. MUDr. Renata Holasová
		

Bezručova 788, Turnov, tel. 481 320 055

		

5. května 980, Turnov, tel. 481 322 491

26. 12. MUDr. Petr Hnátek

17. 11. MUDr. Jan Chovančík

27. – 28. 12. MUDr. Miloš Dědek

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE POD STŘECHOU
Rokytnice nad Jizerou

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
NA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009
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Společenský dům JILM Jilemnice

9.12. 2008 od 19.30 hodin

16.10. 2008 Od 19.30 hodin. Vysoká Hra
Francouzská konverzační komedie s kriminální zápletkou.
Autor: Robert Thomas. Režie: Pavel Trávníček.
Hrají: Pavel Trávníček, Uršula Kluková, Lucie Trnková, Rudolf Leitner, Pavel Skřípal.
18.10. 2008 od 17.00 hodin Koncert indické hudby

Setkání s Dagmar Kludskou

13.12. 2008 Jilemnický vánoční jarmark

Kulturní centrum GOLF Semily
3.11.2008 od 19.30 hodin Don Quijote
M.De Cervanters, M. Lasica, J. Satinský. Hrají: Oldřich Kaiser a Jiří Lábus

19.10. 2008 od 17.00 hodin Hodina zpívání a zkoušení

- Jaroslav Uhlíř
23.10. 2008 od 19.30 hodin PSYCHIATRIO
Jaroslav Samson Lenk, Slávek Janoušek, Vlasta Redl
25.10. 2008 od 14.30 hodin Ježibaby z Babína
DS Jiří Poděbrady
29.10. 2008 od 19.30 hodin Divadlo Palace Praha, Noel Coward: Líbánky aneb Láska ať jde k čertu
Hrají: Ivana Jirešová/Klára Issová, Jiří Langmajer, Jan Teplý ml./Kryštof Rímský/ Michal Slaný, Krystýna Frejová/Jitka Čvančarová.
9.11. 2008 od 14.30 hodin Námořnická pohádka, hraje
Divadlo Matýsek Nový Bor
11.11. 2008 od 19.30 hodin Koncert Kamil Střihavka a

kapela Leaderes

19.11. 2008 od 19.30 hodin Dejvické divadlo Praha, Petr Zelenka: Příběhy obyčejného šílenství,
Hrají: Ivan Trojan, Miroslav Krobot, Lenka Krobotová, Nina
Divíšková, Jana Holcová, Igor Chmela, Klára Lidová, Petra
Špalková, Klára Melíšková, Martin Myšička, Jaroslav Plesl,
Pavel Šimčík, Zdeňka Žádníková Volencová.

16.10. – 18.10.2008 Semilský paroháč – přehlídka divadelních, loutkařských a hudebních souborů

Ostatní akce v okolí

18. 10. 2008 rockový koncert NÁVRAT KELTŮ
KDE: v sokolovně Tříč
Účinkují: Jiří Hřešil – SVR – nejlepší bigbít v kraji. Michal
Šenbauer – ČESKÉ SRDCE – přímo po turné z Bretaně. Možná přijde i kouzelník …… s ANTÉNOU. Vstupné 100 Kč na celou
noc.

25.10. 2008 od 9.30 do 15.30 hodin X. Prodejní a nabídkovou výstavu zájmové a řemeslné výroby: TEN DĚLÁ TO A

TEN ZAS …..

KDE: v Kulturním domě – velkém sále v Jablonci nad Jizerou
pořádá Klub žen Jablonec nad Jizerou
Zlaté české ruce dokážou hodně. Přijďte se o tom přesvědčit nebo se pochlubte ostatním, co umíte vy! Příprava vystavovatelů 8 – 9.30 h. Zároveň proběhne BURZA přebytků
pokojových rostlin. Žádáme dárce o název a stručný návod
k pěstování. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.

26.11. 2008 od 19.30 hodin

Klavírní recitál Carl Peterson
3.12. 2008 od 19.30 hodin

Vánoční koncert skupiny Čechomor

Česká próza
Frýbort – Městečko jako malované (regionální novinář a skandál na malém městě)
Braunová, Payerová – Pozorovatelka (příběh dospívající postižené dívky, která je i spoluautorkou)
Pilátová – Žluté oči vedou domů (příběhy několika osob, propojených tématem emigrace a Brazílie)
Sýkorová – Rok narození 1957 (autentická výpověď ženy o
životě a společnosti po roce 1989)
Plocová – Ventil (příběhy o setkání s drogou)
Kvačková – Očima tchýně (fejetony)
Znám křišťálovou studánku (poklady české poezie – s komentářem)

Romány pro ženy
Körnerová – Nevěsta ze zámoří
Brown – Francouzské hedvábí
Hay – Tak trochu hrdina
Martin – Nervy v kýblu
Coulter – Kouzlo noci svatojánské

Matkin – Mexická vlna
Fielding – Zachráníš mne ráno

Napětí

(thrillery a detektivky)

Booth – Krev na jazyku
McBain – Dveře
Crombie – Voda jako kámen
Christie – Oznamuje se vražda
Velinský – Bestie z Tamberku
Erben – Vražda pro zlatého muže

Ostatní próza

(historická, válečná, psychologická, humor, sci-fi)

Falcones – Katedrála moře
Follett – Sršeň létá v noci
McEwan – Sobota
Waltari – Zázračný Josef neboli Život je dobrodružství
Clarke – Už zase skáču přes Merde!
Gould - Jumper
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Naučná literatura
Novák – Vztah matky a syna. Vztah matky a dcery.
Coloros – Krizové situace v rodině
Warner – Jak lépe využít čas strávený s dětmi
Vlašínová – Zdravá zahrada
Trbuhovicová - Ve stínu A. Einsteina (Tragický život Milevy
Einsteinové-Maricové)
Veselý – Doživotí (výpovědi doživotních vězňů)
Dějiny Evropy

Čornej – Tajemství českých kronik
Voskovec, Werich – Korespondence I

Poudačka
Ty, Vilime.. ...

Dyby mohly Rezkouský háje poudať, co se v nich kdy škverklo. Ale je nim to vodepřený. Pámbu uďál kalou věc dyž
smerkum nedal deržku. Ušetřil škopky zlý kerve. Je praudou, že se v nich udály i věci bohulibý, ale kdyby to smerky
vyslepičily zlejm hubám, tý by z toho nepřežvejkaly zas nic
jinýho, než Sodomu a Komoru. Kam by svět došel, nebejť
milování?
Kam by došel Vilim Hajskej, nebejť fajfky a tabáku!
Čábroval vlahou nocej vod Rezku, do Krosnova ke domu.
Háj tiše ševelil, na nebeský báni visely třiberný lucerničky.
U deržky se Vilimoj klátila fajfka, z kerý šel smrallavej čud.
Sem tam kobert, sem tam se mu vomklo mezi smerky, sem
tam se uskovala cesta a von hvízd makovicej do křáčí. Enu,
holt nnes u Matese přebral, to se stává. Za kalou vopici se
žánnej pořánnej dřeváč styděť nemusí. Co na tom, že byl
podrápanej a sem tam z něj chcala kreu, dyť už tá Kalvárie
dlouho tervať nebude. Dyť už vidí lomenici jejich baráku.
A tu to začlo! Na Vilima sella teplá velna. Na nebi visely
dva měsice a von si lámal makovici, kerej muž bejť ten
pravej. Ševeroval loukou sem a tam a všechny kertičiny se
mu nemrauně staujely do cesty. Barák před nim utikal. A naverch, nó vypodmnite si to, když se už škrábal na zásep,
tak baračiště, tá mercha jenna, naposlenní chvíli ucuklo
a Vilim vlít deržkou do vopichu. Nebejť Božky, vopraudu
nevim, jakej to mohlo vziť konec. Vošplichtla ho a uložila
na štruzák.

Ráno vyrasil celej barák strašnej rampel. Chasa se mačkala v koutě a Vilim řval jak bejk, kerýmu zrouna ufikli kulky.
„Táto, co tu tropíš?“ přilítla Božka s dojačkou ze chlíva.
„Ne – ne – mám fajfku“, řval potrefenej, až ho zahykovalo. Snad už poštvertý vobracel u vesty kapcy naruby. Celej
bez sebe smejčil ušechny kouty. Klazani i ďůčata se žejbrovali ven, aby to jako pokaždý nevonnesly za celej sjet. Vilim
vzal na trámu provaz. „Du se voběsiť bez fajfky už na tomle
sjetě nechci bejť!“
„Neblázni!“ Zrazovala ho jeho sedumá svátosť a bradila
mu v cestě na hambalka. „Rači si vypodmni, cos v noci vyváděl. Dyť fajfka se ze sjeta sama vo sobě nezmehne. “
V tak těžký vosudový chvíli se venku vozval strašnej lajer.
Ďůčata se koulely trávou a holmci dávali nohy křížem. Vilim
vodep pásek a už se žene ven, aby uďál pořádek. Božka
v zádech. Na konci náspi vostal stáť jak přikovanej.
„Tak to vidíš, ty trumpeto, “ Božka se smála s hubou vod
ucha k uchu a po tvářích se ní válely selzy jako hrách.
Nad barákem se pásly štyry kozy. Nó, abych praudu řek,
jen tři. Tá štvertá neměla na pastvu ani pomys. Mercha jenna nepravá, veledůležitá. Žmoulala muntštyk a u deržky se
ní kindala pěnouka.
Miroslav Jon

Semilský pěvecký soubor JIZERKA

připravuje nové vánoční CD, které
obsahuje 29 koled všeobecně známých i místních krkonošských.
Nabízí firmám ke koupi jako vánoční
dárek pro jejich klienty.
Do konce října je možnost umístit na
CD logo či zvolit vlastní obal.
Zájemci se mohou obrátit písemně na
e-mailovou adresu:
jizerka-choir@seznam. cz.
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PRODEJ

VLAŠSKÝCH OŘECHŮ
cena: 140 Kč/kg

Objednávky do 20. 10. 2008.
Odběr v listopadu po 16. 00 hodině.
Tel. : 603 572 894 – Eva Novotná,
Horní Rokytnice 618

Společenská kronika
Životní jubilea slaví v měsíci září a říjnu tito naši spoluobčané včetně občanů
odjinud v místním domově důchodců:
80 let
81 let
82 let
83 let
85 let
87 let
93 let
94 let
96 let
97 let

Železná Marie
Chlupáčová Lidmila
Králíčková Libuše
Černý Jaroslav
Holíková Jozefina
Hermoch Jan
Malík Josef
Martinková Ludmila
Ryplová Zdenka
Pitrmanová Božena
Kaprasová Věra
Nejdlová Zdeňka
Kašťáková Františka
Hančová Emma
Schoberová Ida

Městské KINO
Jablonec nad Jizerou

Poděkování:
Děkujeme touto cestou Městu Rokytnice nad Jizerou a dále paní Ludmile
Sejpalové a panu Miloslavu Jónovi za
osobní návštěvu, blahopřání a dárky
u příležitosti naší zlaté svatby.
Hana a Jindřich Seidlovi

Říjen 2008/Listopad 2008
sobota 11. 10. v 19. 45 h.

BATHORY
Dlouho očekávané vzkříšení Čachtické legendy od rež.
Juraje Jakubiska (140 min. ). Širokoúhlý historický thriller.
Doposud nejdražší český velkofilm. Vstupné 65 Kč, přístupný (12)

středa 15. 10. v 19. 45 h.

JAK UKRÁST NEVĚSTU
Širokoúhlá americká romantická komedie (101 min.).
Vstupné 65 Kč, přístupný

Poděkování:

Srdečně blahopřejeme!

100 let oslavila dne 2. 10. 2008
paní Anna Matěchová v místním domově důchodců, původem ze Železného
Brodu.

Děkujeme MUDr. Jaroslavě Puskarčíkové, sestře Janě Votočkové a dále
sestrám J. Černé, I. Hanoutové a M.
Weigelové za nesmírně obětovanou péči
věnovanou naší mamince paní Marii Vízkové.
Dále děkujeme panu Oto Pfeiferovi
za vstřícné jednání při zajišťování smutečního obřadu.
Rodina Vízkova

sobota 18. 10. v 19. 45 h.

AKTA X: Chci uvěřit
Širokoúhlý americký sci-fi thriller (105 min. ). Agenti FBI
Mulder a Scullyová vyrážejí za dalším případem. Pravda je
tam uvnitř. Vstupné 65 Kč, přístupný (12)

středa 22. 10. v 18. 00 h.

SEZNAMTE SE S DAVEM
Americká rodinná komedie s Eddie Murphym v hlavní roli
(91 min. ) v českém znění. Jeho vnitřní svět je vesmírně
bohatý. Vstupné 60 Kč, přístupný

sobota 25. 10. v 18. 00 h.

Srdečně blahopřejeme.

VALL • I
Americký širokoúhlý animovaný rodinný film (103 min. )
v českém znění. Vall-i je jedním z mnoha čistících robotů,
kteří byli před sedmi sty lety zanecháni na Zemi, aby ji
očistili od množství odpadků, kterými ji zasypali lidé. Ti
mezitím odletěli na dlouhou dovolenou na palubě vesmírné
lodi Axiom … Vstupné 70 Kč, přístupný

středa 29. 10. v 18. 00 h.

MUMIE: Hrob Dračího císaře

Os m is m ě r k a
V osmisměrce jsou názvy 18 stromů. Po jejich vyškrtání zůstane 17 písmen
a ta dají po postupném vypsání název dvou hor, které se tyčí nad Rokytnicí.

Americký širokoúhlý dobrodružný film (111 min. ) v českém znění. Mumie se vrací. Už zase. Zlo se právě probudilo. Vstupné 65 Kč, přístupný

sobota 1. 11 v 19. 45 h.
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ROLLING STONES
Americký hudební dokument (108 min. ). Sex, drogy
a rock´n´roll. Dokument z koncertu legendární kapely,
který probíhal ve dvou dnech na podzim roku 2006 v Beacon Theatre v New Yorku. Jako hosté vystoupili i Ch. Aquilera, J. White či Buddy Guy. Vstupné 60 Kč, přístupný

sobota 8. 11. v 19. 45 h.

MAMMA MIA !
Americký širokoúhlý muzikál (108 min. ). Veleúspěšný
muzikál nabitý písničkami slavné skupiny ABBA se tvůrcům mistrně podařilo přenést z divadelních prken na filmové plátno. Po deseti minutách máte chuť vstát a začít
zpívat (Tom Hanks). Největší filmová pohoda letošního
roku. Vstupné 65 Kč, přístupný

sobota 15. 11. v 19. 45 h.

ZOHAN: Krycí jméno Kadeřník
Americká a Kční komedie (113 min. ). Nezahrávejte si se
svým kadeřníkem! Vstupné 65 Kč, přístupný (12)

***

Ve vstupném je započítán příplatek 1,-, určený ve prospěch Státního
fondu pro rozvoj české kinematografie. Změna programu a výše
vstupného vyhrazena. Program KINA též na adresách:
www. jablonec-krkonose. com
www. krkonose-smo. cz
www. kina. 365dni. cz

RECEPTY

Grázlův mls

Na jednotlivé brambory pokládáme plátky slaniny, uložíme
na pekáč, přikryjeme alobalem a v rozehřáté troubě
zapékáme. Brambory podáváme se zeleninovou oblohou.

vítězný recept Vesnice roku 2007 v kraji Vysočina
- Vojcek Spurný - Nové Syrovice
6 větších brambor, 300g salámu vysočina, 200g
slaniny, 200g sýra niva, 150ml smetany ke šlehání,
3 stroužky česneku, zelenina na oblohu

Tvarožník s jablky
2 červené tvarohy, 120g másla nebo Hery, 1/2 prášku do
pečiva, 3 polévkové lžíce dětské krupičky, 2 celá vejce,
1/2 vanilkového pudinkového prášku, cukr podle chuti.
Vše smícháme, dáme na vymazaný a vysypaný plech.
Navrch strouhaná jablka, vanilkový cukr, skořici. Mírně
vyhřejeme troubu a pečeme.

Brambory lehce povaříme, částečně zchladíme
a rozkrojíme napůl. Každou polovinu lžičkou
vydlabeme a plníme připravenou směsí. Směs
vyrobíme z nastrouhaného salámu, sýru a smetany.

Fotbal:

3.

Benecko

8512

24:13

16

Okresní přebor mladší přípravka do 8 let

4.

Poniklá

8503

22:14

15

5.

Zálesní Lhota

7412

20:14

13

6.

Víchová B

8413

14:11

13

7.

Tatobity

7403

19:15

12

8.

Mírová B

7322

13:10

11

9.

Rovensko B

7313

18:16

10

10. Horka

7214

7:17

7

11. Košťálov C

7025

12:24

2

12. Rokytnice B

7025

6:19

2

13. Vysoké B

8017

8:33

1

Horní Branná – Rokytnice

4:2

FK Pěnčín – Rokytnice

7:0

Rokytnice – Nová Ves

3:2

Rokytnice – Libštát

2:4

Stružinec – Rokytnice

0:4

Rokytnice – Martinice

3:1

Okresní přebor starší příprava 8 – 10 let
Rokytnice – Semily

1:10

Jilemnice B – Rokytnice

2:0

Rokytnice – Libštát A

0:9

Rovensko – Rokytnice

3:2

Sedmihorky – Rokytnice

6:2

Okresní přebor žáci
Rokytnice – Horní Branná

0:2

Rokytnice – Poniklá

0:4

Jablonec – Rokytnice

4:1

Rokytnice – Roztoky

4:0

Vysoké – Rokytnice

2:1

Okresní soutěž Muži B
Rokytnice B – Košťálov C

2:2

Zál. Lhota – Rokytnice B

7:0

Rokytnice B – Rovensko

0:0

Víchová B – Rokytnice B

2:0

Rokytnice B – Mříčná

0:1

Poniklá – Rokytnice B

5:2

Benecko – Rokytnice B

2:0

Průběžné pořadí:
1.

Mříčná

8602

25:8

18

2.

Studenec B

7601

14:8

18

I. B Třída Muži A
Rokytnice A – Rovensko

1:4

Bozkov – Rokytnice A

1:0

Rokytnice A – Železný Brod B

2:0

Mírová – Rokytnice A

1:1

Rokytnice – Držkov

1:0

Horní Branná – Rokytnice

3:1

Rokytnice A – Jenišovice

1:0

Průběžné pořadí:
1.

Bozkov

7520

21:7

17

2.

Jenišovice

7511

14:5

16

3.

Malá Skála

7421

25:9

14

4.

Rovensko

7421

19:14

14

5.

Mírová

7331

18:8

12

6.

Horní Branná

7313

12:13

10

7.

Rokytnice

7313

8:9

10

8.

Zásada

7313

12:15

10

9.

Plavy

7223

11:11

8

10. Držkov

7214

12:20

7

11. Železný Brod B

7205

8:16

6

12. Mšeno B

7124

11:25

5

13. Víchová

7115

8:15

4

14. Kokonín

7115

10:22

4

– 20 –

Pořadatel:
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou – volejbalový oddíl

Kuželky
SEZÓNA 2008 – 2009 na kuželně zahájena !
Zhruba v polovině září započala všechna družstva rokytnických kuželkářů své soutěže. Stejně jako v minulé sezóně
jsou ve hře 3 družstva dospělých a 2 družstva mládežnická.
S ohledem na zatím minimum odehraných utkání se omezíme
na konstatování, že všechna družstva si vedou se střídavými
úspěchy a slib, že příště již Vám sdělíme více.
Spolu s mistrovskými soutěžemi byla zahájena i Rokytnická
neregistrovaná liga za účasti 10 družstev mužů a 5 družstev
žen. Je to příjemné konstatování, zvláště když se již zdálo, že
bude narušena desetiletá tradice těchto soutěží v Rokytnici.
To, že se tak nestalo, je zásluhou nově vzniklého presidia této
soutěže, které spolupracuje s oddílem při TJ Spartak a za to
mu patří uznání a dík. Takže držte všichni palce těm svým
kamarádům a známým v této soutěži a my v oddíle si zase
budeme přát, že konečně někdo z této soutěže posílí naše
prořídlé řady, abychom mohli hájit vydobyté pozice z minulých sezón !!!

Poděkování dalším sponzorům: Advokátní kancelář JUDr.
Jan Veverka, RS Semily, s.r.o., Penzion ANNA, BAK a.s., Penzion BONA, Obchodní sdružení Braun – Jiřička, Pavel Hásek,
Papírnictví Morávek Jilemnice.

silový trojboj
MS Juniorů v silovém trojboji 2008
1.-6.9.2008 se konalo Mistrovství světa v silovém trojboji
v Jihoafrické republice, kterého se zúčastnil jako jediný reprezentant ČR rokytnický závodník Jakub Sedláček.
Přestože po mnohahodinovém letu měl Jakub málo času na
odpočinek a aklimatizaci, obsadil krásné 6.místo. Za ním zůstali závodníci z Japonska, Nového Zélandu, Austrálie, Francie, Ruska, USA…
Blahopřejeme!

Rohu zdar !!!

Za vzornou reprezentaci TJ Spartak Rokytnice
děkují Jakubovi předseda tělovýchovné jednoty
Jiří Jirman a výbor TJ .

Volejbal

Přejeme hodně úspěchů v další závodní činnosti.

Rokytnické volejbalové dny 2008

konané pod záštitou Města Rokytnice nad Jizerou
Pořadí nejlepších: 16. 8. 2008 Turnaj Rokytnicka – pro
amatérská družstva místních podniků a organizací
1.
Obchodní sdružení Braun – Jiřička
2.
ETC autodoprava + ROKY bar
3.
SKI Sport
4.
BAK, a.s. + Penzion Samohel
5.
Bufet u rozšklebenýho párku + FINA + KOKO
6.
České dráhy
7.
Major SKI
8.
Papírnictví Morávek
9.
Penzion Kamínek
10.
Chata AKUMA
11.
Advokátní kancelář JUDr. Jan Veverka
NEJ . . .
Nejlépe vystupující družstvo – Bufet u rozšklebenýho párku + FINA + KOKO
Nejlepší hráčka – Leona Neumannová
Nejobětavější zákrok – Jan Veverka
Nejlepší hráč na síti – Jan Marks
Nejstarší hráč – Jan Veverka
Nejmladší hráč – Anča Prokůpková
17. 8. 2008 32. ročník Memoriálu Zbyňka Neumanna pro družstva mužů krajských přeborů a soutěží
1.
Pobřeží Kocoviny
2.
Bostonský Mlátičky
3.
VK Kladno
4.
Rokytnice nad Jizerou
5.
Dvůr Králové nad Labem
6.
VK Harta
7.
Vysoké nad Jizerou
Nejlepší hráč:

Zajda (Pobřeží Kocoviny)
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TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou

Členské příspěvky
na rok 2009

Dospělí .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  200 Kč
Děti do 15-ti let .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 Kč
Studenti do 27 let .  .  .  .  .  .  .  .  .  150 Kč
Rodič na mateřské dovolené .  .  .  150 Kč
Senioři .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150 Kč
Příspěvky je možno platit v kanceláři
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou ve
sportovní hale Spartak Rokytnice a. s.
od 1. 10. 2008
BRIGÁDY VE STŘEDISKU Horní Domky
a Studenov
Nadále platí možnost brigád v průběhu
týdne po dohodě podle pravidel
(min. 2 osoby, 1 starší 18 let, domluvit s p.
Trejbalem min. 2 dny předem).

Lyžařská škola Yetti zima 2008 2009

- Na sezónu 2008 - 2009 přijímáme
nové instruktory lyžování a snowboardingu. Akceptujeme všechny
licence platné v ČR a SR.
- Pro zájemce bez licence pořádáme
školení lyžování a snowobardingu
s akreditací ministerstva školství
a tělovýchovy.
- Pro instruktory LŠ Yetti za dotované ceny. Možnost proškolení pro
pomocné instruktory mladší osmnácti let.
Požadujeme
- Lyžování nebo snowboarding na
dobré úrovni. Jazykové znalosti
NJ nebo AJ, případně NL, PL, FJ
a RJ.
- Spolehlivost a příjemné vystupování.

Nabízíme
- Finanční ohodnocení podle kvalifikace a přístupu ke klientům od
120,- do 170,- za odučenou hodinu netto.
- Možnosti práce v půjčovně, úklid
penzionu a asistence při výuce
snowkitingu. Proplácíme použití
Vašeho auta pro potřeby školy.
- Provize ze zprostředkovaných
akcí.
Výhody spolupráce
- Zdarma ubytování v penzionu na
pokojích s vlastním soc. zařízením.
- Lyžování zdarma v lyžařském areálu „Horní Domky“ a dalších...
- Kontakty na práci do zahraničí.
Nové firemní oblečení a další…

Další možnosti spolupráce
- Provozovatelům ubytovacích kapacit, půjčoven, cestovních kanceláří
(agentur), nabízíme spolupráci,
formou provizního prodeje našich
- Vašich služeb.
- Umístění odkazů nebo bannerů
na našich stránkách za umístění
odkazu nebo banneru na Vašich
stránkách, možnost i pro lyžařské
areály a další subjekty.
Těšíme se na případnou spolupráci.
Podrobné informace:
Petr Prokůpek
Tel: +420 603 572 416
E-mail: info@skischool-yetti. com
Internet: www. skischool-yetti. com

 Palubky


profilKLASIKA  profilTATRAN


Smrktl.12,5mmš.96mm 
Smrktl.15mm šíƎe121mm 
Smrktl.19mm šíƎe146mm 

od144Kē/m2
od168Kē/m2
od202Kē/m2





Podlahovky


Smrktl.24mm šíƎe146mm 
Smrktl.28mm šíƎe146mm 

od278Kē/m2
od289Kē/m2


Dálenabízímevrƽznýchtloušƛkách: 
x dƎevotƎískovédesky(speremadrážkounebobez)
x deskyOSB  (speremadrážkounebobez)

x stƎešnílatĢimpregnované50x30,60X40
adalšídƎevomateriálydleVašichpožadavkƽ.


Poskytujememnožstevníslevy.
Poskytujemeslevyfirmám(živnostníkƽm).
Zajistímedopravu.


603823810

info@rvclub.cz



©A1CZs.r.o.RokytnicenadJizerou
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Partneři:

Rokytnický zpravodaj vydává MěÚ Rokytnice nad Jizerou, Horní 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Příspěvky shromažďuje sekretariát s tarosty. Informace a inzerce na
tel. 481 549 319, e-mail: mesto@mesto-rokytnice. cz. Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem r edakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 28. 10. 2008.

