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Vážení spoluobčané,
blíží se čas vánočních svátků, konce roku 2008 a příchodu
nového roku 2009. Jako každý rok si dovolím tohoto období využít pro krátké připomenutí nejdůležitějších událostí
uplynulého roku 2008.
V roce 2008 se udály dvě hlavní, pro město velmi zásadní
události, které svým významem rok 2008 zdaleka přesahují.
První z nich je úspěšné získání dotace ve výši 269, 7 mil.
Kč ze strany Vodohospodářského sdružení Turnov na akci
„Čistá Jizera II“, kde je spolu s dostavbou kanalizace a rekonstrukcí ČOV v Lomnici nad Popekou zahrnuta pro nás
důležitá dostavba kanalizace a vodovodů v Rokytnici nad
Jizerou. Tento úspěch je završením tříleté mravenčí práce
celého týmu VHS na přípravách projektů, povolování akcí
až po vlastní přípravu žádosti o dotaci. Detailní informace
o této rozsáhlé akci a získaných financích naleznete uvnitř
tohoto Zpravodaje.
Co bych však rád v tuto chvíli zmínil, je další fáze, která bude ještě náročnější než dosavadní příprava projektu,
a sice vlastní realizace a výstavba. V průběhu let 2009 2012 bude probíhat po celém městě výstavba desítek kilometrů kanalizací, vodovodů, přípojek a dvou vodojemů.
Stavba se dotkne každého občana Rokytnice, ale i návštěvníků a turistů. Budou problémy s průjezdností jednotlivých ulic, přístupem k objektům, se svozem odpadu, zimní
údržbou, úklidem města a dalšími věcmi, které se dotýkají
každého z nás.
I když se při přípravě této akce a při výběru dodavatele
snaží město spolu s VHS veškeré potencionální problémy
ošetřit dopředu, není v lidských silách u takto rozsáhlé
akce předejít všem problémům, které v souvislosti s výstavbou zcela jistě nastanou. Proto bych Vás chtěl v této
souvislosti již nyní požádat o trpělivost, toleranci a shovívavost při realizaci stavby „Čistá Jizera“. Doufejme, že se
podaří vybrat kvalitní a seriózní dodavatelskou firmu, která celé dílo provede ke spokojenosti nás všech. Odměnou
by nám měly být zcela nové a opravené ulice, které zlepší
a zkvalitní dopravní obslužnost velké části města, a také
dobudovaná základní technická infrastruktura města.
Druhou, pro město velmi důležitou a zásadní událostí, je
schválení nového územního plánu. Jeho zpracování a projednávání trvalo téměř 6 let. Důvodem byla především
změna stavebního zákona, prvotní absence navazujících
právních předpisů a metodik, a z toho vyplývající složité
projednávání ÚPO s dotčenými orgány státní správy. I když
nový územní plán požadavky mnoha lidí neuspokojil, je
jeho schválení pro město a jeho budoucí rozvoj zásadní.
Nahradil totiž územní plán z roku 1993, který byl již zcela
nevyhovující, a pro další rozvoj města nepoužitelný.
Kromě těchto dvou zásadních událostí jsme se v roce
2008 zaměřili na přípravu projektů města, na které jsme
chtěli čerpat finanční prostředky z fondů EU. Město podalo
v tomto roce samostatně nebo společně s partnery celkem
šest žádostí o dotace z evropských fondů, konkrétně dvě
z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
a čtyři z Operačního programu přeshraniční spolupráce
ČR – PL. Bohužel výsledky hodnocení byly pro nás velkým
zklamáním. I přesto, že byly projekty a příslušné žádosti zpracovány dle mého názoru velmi kvalitně, neuspěli
jsme ani v jednom případě. Jednou z hlavních příčin byl
extrémní převis požadovaných finančních prostředků nad
prostředky, které byly k dispozici, takže bylo uspokojeno
pouze přibližně 30 % zájemců. Po této zkušenosti si jen

kladu otázku, zda nafouknutá bublina s evropskými penězi, které nás všechny spasí, jen nevytáhne z obcí ohromné peníze za přípravy projektů a nakonec si obce po jejím
splasknutí nebudou muset zase poradit sami. V roce 2009
se chceme opět v maximální míře pokusit žádat o dotační
peníze na připravené projekty ze všech dostupných dotačních programů. Neúspěšné žádosti z roku 2008 tak budou
alespoň velmi cennou zkušeností.
Kromě těchto evropských dotací jsme byli úspěšní v dalších titulech. Z „malých dotací“ jsme úspěšně žádali o finanční prostředky z Grantového fondu Libereckého kraje
na zpracování studií proveditelnosti, na projektovou dokumentaci přechodu a chodníku ve Vilémově, na zpracování ÚPO, v rámci první výzvy MAS „Přiďte pobejt!“ máme
obdržet 350 000 Kč na revitalizaci aleje a opravu kapličky
nad Berlínem, z programu ministerstva pro místní rozvoj
na řešení povodňových škod máme schválenu na příští rok
dotaci 2 980 000 Kč na opravu komunikace na Studenov.
S žádostmi o dotace na nejrůznější investiční akce nutně
souvisí i ostatní činnosti města, plánování investic a rozpočtu města. V roce 2008 nebyly z tohoto důvodu realizovány téměř žádné investiční akce. Kromě provozních
výdajů byly uskutečněny výdaje na drobné opravy, základní údržbu majetku, přípravu projektových dokumentací.
Ostatní finanční prostředky byly v rozpočtu vyčleněny pro
zajištění předfinancování a spolufinancování plánovaných
dotačních akcí. Vzhledem k tomu, že žádné nevyšly, budou
ušetřené finanční prostředky ke stejnému účelu využity
i v roce 2009. I přesto se v roce 2008 podařilo dobudovat a zprovoznit část kabelového rozvodu na Zimní straně,
z důvodu havarijního stavu kotelny v horní mateřské škole
vybudovat novou plynovou přípojku a zakoupit nový užitkový automobil pro Drobné služby města.
Tolik tedy stručně k událostem v roce 2008.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál k nadcházejícím vánočním svátkům jejich klidné a radostné prožití
v kruhu svých nejbližších a do nového roku pak hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních i pracovních úspěchů a splněných
přání.
Ing. Petr Matyáš - starosta města
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Poděkování ZŠ praktické a ZŠ speciální,
Rokytnice nad Jizerou
Rád bych touto cestou v závěru roku poděkoval jménem města Rokytnice nad Jizerou Základní škole praktické a Základní škole speciální, Rokytnice nad Jizerou, za
dlouhodobou spolupráci při přípravě a organizaci Vánočních trhů, které se již tradičně v Rokytnici nad Jizerou
konají. Poděkování patří také dalším organizacím a všem,
kteří se na přípravě a organizaci Vánočních trhů podílejí,
zejména pak Sboru dobrovolných hasičů Rokytnice nad Jizerou. Věříme, že naše spolupráce bude i nadále pokračovat a za tu dosavadní ještě jednou děkujeme.
Petr Kadavý – místostarosta

Provozní doba MěÚ Rokytnice nad Jizerou
v době vánočních svátků
V době od 23. 12. 2008 do 2. 1. 2008 budou některé úseky
městského úřadu uzavřeny z důvodu čerpání řádné dovolené,
jedná se o tyto úseky: úsek sociální a matriky, úsek rozvoje
města a investic, úsek správy majetku, úsek evidence nemovitostí, životního prostředí a mezd, zároveň bude uzavřena kancelář starosty města včetně sekretariátu a kancelář tajemníka městského úřadu.

Otevřeny budou tyto úseky, a to následovně:
Úsek místních poplatků:
PO
PO
ÚT
STŘ
PÁ

22. 12. 2008
29.12.2008
30.12.2008
31.12.2008
2. 1. 2009

8.00 - 12.00 hod.
8.00 - 12.00 hod.
8.00 - 12.00 hod.
8.00 - 12.00 hod.
8.00 - 12.00 hod.

13.00 - 17.00 hod.
13.00 - 17.00 hod.

V případě dotazů kontaktujte příslušnou pracovnici tohoto úseku paní
Hanu Jiroušovou, tel. 481 549 322.

Finanční úsek, pokladna:
PO 22. 12. 2008 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
ÚT 23. 12. 2008 8.00 - 12.00 hod.
PO 29.12.2008
8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
ÚT 30.12.2008
8.00 - 12.00 hod.
STŘ 31.12.2008
8.00 - 12.00 hod.
V případě dotazů kontaktujte pracovníky tohoto úseku na
tel. 481 549 321.
Stavební úřad:
PO 22. 12. 2008 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
PO 29.12.2008
8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 15.00 hod.
ÚT 30.12.2008
8.00 - 12.00 hod.
PÁ 2. 1. 2009
8.00 - 12.00 hod.
V případě dotazů kontaktujte pracovníky stavebního úřadu
na tel. 481 549 314 nebo 481 549 313.
Místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálním
odpadem zůstává i v roce 2009 ve výši 500 Kč na poplatníka.

Objemný odpad: .  .  .  .  .  .  . 3.310 Kč/tunu bez DPH
- odevzdaný ve sběrném dvoře
Pneumatika osobní:  .  .  .  .  . 35 Kč/ks bez DPH
- odevzdaný ve sběrném dvoře
Sběrný dvůr o vánočních svátcích
Bude otevřen pouze o nedělích, a to v neděli 21.12. 2008,
28.12. 2008 a v neděli 4.1. 2009. Vždy v provozní době od
13.00 do 18.00 hod..
Dispečink pro provádění zimní údržby místních komunikací
V případě připomínek či dotazů ohledně provádění zimní
údržby místních komunikací se obracejte přímo na dispečink
spol. ROTES, s.r.o. na telefonních číslech: 481 523 681
nebo 604 187 850.

Kácení staré aleje u kapličky v Horní
Rokytnici a oprava kapličky
V lednu – únoru roku 2009 bude pokáceno 7 javorů podél
cesty ke kapličce v Horní Rokytnici. Stromy jsou přestárlé
a jejich další ošetřování by bylo pouhým nákladným prodlužováním nevratného konce. Město se přihlásilo do projektu
Programu rozvoje venkova spravovaného Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF), ve kterém předložilo žádost o poskytnutí dotace na Revitalizaci staré aleje a opravu kapličky na Kostelním vrchu v Rokytnici nad Jizerou.
Projekt podporuje nejen obnovu místních památek, menších
sakrálních staveb jako jsou právě kapličky, křížky u cest, ale
podporuje i obnovu starých alejí a stromořadí zaniklých v krajině po scelování lánů nebo prostě tím, že se dříve pozornost
místních orgánů zaměřovala spíš na to, co se děje za bukem
než na to, co se děje s buky samotnými.
Projekt řeší pokácení 7 ks javorů a výsadbu nové aleje v počtu 20-ti nových jedinců. Dva javory jsou již na místech původních stromů vysazeny, rozdíl ve stáří v porovnání s těmi
plánovanými novými javory bude minimální 2 roky- a po několika letech nebude rozdíl ve vývinu patrný vůbec.
Na dodavatele stromků bude vypsáno výběrové řízení, jehož součástí bude nejen dodávka a výsadba stromů (parkových kultivarů s atestem původu, žádné výmladky z meze),
ale i následná péče o stromky, výchovné řezy a zdravotní zásahy při kontrole vývinu.
Druhou související akcí bude oprava samotné kapličky, měla
by se dočkat nového nátěru střechy, nové fasády a úpravy nejbližšího okolí s malým přístupovým chodníčkem od cesty.
Věříme, že se nám podaří zpříjemnit a oživit kousek našeho
okolí k vycházkám. Dotace na opravu cesty nad kapličkou ke
Studenovu, jak jsme informovali posledně, je také na dobré cestě, byla již schválena rozhodnutím ministra, teď ještě
zbývá poslední krok a tím je schválení rozpočtu, respektive
naplnění rozpočtové kapitoly ministerstva pro místní rozvoj
na rok 2009, no a to mají na svědomí a za povinnost naši
poslanci.

Zároveň od 1.1. 2009 dochází ke zvýšení následujících cen:
Pytel o objemu 110 l:  .  .  .  . 52Kč/ks vč DPH
- pro směsný komunální odpad
Pytel o objemu 60 l: .  .  .  .  . 27Kč/ks vč DPH
- pro směsný komunální odpad
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Ing. Tomislav Procházka

úsek rozvoje města a investic

Prodej nových pohledů s lentikulární fólií
Město Rokytnice nad Jizerou nabízí k prodeji nové lentikulární pohledy (mrkací obrázky) s motivem letního a zimního
pohledu na město. Formát 21 cm x 10, 5 cm. Předpokládaná
cena 25 Kč/ks.

Tisková zpráva o stanovení ceny vodného
a stočného na rok 2009 na území měst
a obcí sdružených ve Vodohospodářském
sdružení Turnov
Úprava ceny byla schválena na jednání Rady sdružení dne
4.12. 2008, a to jako výstup z přibližně tříměsíčního opakovaného projednávání. Je stanovena pro města Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou,
Rovensko pod Troskami a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný,
Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna
a Benecko.
1. Nárůst ceny
Základní nárůst ceny je schválen o 8,25 % u vodného a o 20%
u stočného. Nárůst u celkové ceny vodného a stočného je
13,09 %. Sazba DPH zůstala shodná, tedy nebyla ze strany
státu upravována.
2. Celková cena (m/3)
Vodné je stanoveno na 32,68 Kč (bez DPH) a stočné na
hodnotu 25,31 Kč (bez DPH). Celková součtová cena vodného a stočného činí 57,99 Kč (bez DPH). Nárůst celkové ceny
představuje 6,71 Kč, a to z 51,28 Kč v roce 2008.
Po započítání DPH (9 %) je vodné stanoveno na hodnotu
35,62 Kč a stočné na hodnotu 27,59 Kč. Tedy v součtu činí
cena s DPH celkem 63,21 Kč. Nárůst celkové ceny představuje 7,32 Kč, a to z 55,89 Kč v roce 2008.

Z jednání rady města
RM schválila:
- pronájem garáže č. 4 za Domem dětí a mládeže Pod střechou panu Petru Štěpánkovi, Smečenská 564, Kladno 4 za
cenu nájemného 13.000,- Kč/rok.
- žádost paní PaedDr. Evy Maloňové, ředitelky Mateřské školy, Dolní 210, Rokytnice nad Jizerou o uvolnění rezervního
fondu ve výši 21.209,- Kč. Tyto finanční prostředky budou
použity na opravu oplocení školy.
- uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 6. 2008
na vypracování projektové dokumentace „Vybudování chodníku včetně osvětlení přechodu ve Vilémově, Rokytnice nad
Jizerou“.
Členové rady města projednali závěry a usnesení, které byly
schváleny zastupitelstvem města dne 17. 9. 2008 ve vztahu
k orgánu rady města. Jednáno bylo především o pravidelném
pátečním úklidu centra města a dále o problematice náletových dřevin v okolí komunikací.

3. Zdůvodnění úpravy cen
Vlastník vodohospodářské infrastruktury - VHS Turnov - požadoval při letošním jednání větší navýšení nájemného, a to
zejména u stočného, aby mohl v příštích letech naplnit státem stanovené závazné požadavky na obnovu provozovaného
majetku. Současně potřebuje navýšit prostředky na přípravu
a financování rozvojových investičních projektů, na něž je
možnost získat značné finanční prostředky z fondů Evropské
unie. Realizovat tyto akce je zároveň podmínkou Evropské
unie vůči České republice, která musí do roku 2010 splnit její
požadavky na kvalitu vypouštěných odpadních vod. Nejde jen
o akci Čistá Jizera, ale také o připravovaný rozsáhlý rozvoj
vodohospodářské infrastruktury na Benecku, Malé Skále, v Rovensku pod Troskami, Líšném, Tatobitech, Přepeřích a na území dalších členů sdružení.
Provozovatel majetku – Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - požadoval na vlastníkovi zohlednit další vysoký
nárůst cen elektrické energie, některých chemikálií, nakupovaných surovin a také potřebný nárůst průměrné mzdy základních provozních pracovníků s cílem stabilizovat jejich
kvalitu.
V letošním roce mělo na úpravu ceny současně vliv započítání odpisů po ukončení první etapy probíhající rekonstrukce
ČOV v areálu Cutisin v Jilemnici, která slouží pro čištění odpadních vod z celého města. Ve vodném muselo dojít po zásadním nenaplnění plánu prodeje v roce 2008 k přehodnocení
plánu pro příští rok s tím, že jsou nastaveny přibližně shodné
odhady, jako je skutečnost v letošním roce. Podstatným dopadem bylo také započítání navýšených provozních nákladů po
realizaci speciálních technologií na čištění vody ve vodojemu
Václaví a nárůst spotřeby elektrické energie díky investicím
do nových čerpacích stanic odpadních vod.
Pozitivem celého projednání je skutečnost, že na základě
dohody s provozovatelem bude plánovaná výše jeho oprávněného zisku ponechána na shodné výši jako v minulém roce.
V Turnově, dne 4. 12. 2008

Ing. Milan Hejduk

předseda Rady sdružení VHS Turnov

Starosta města informoval členy rady města o opatřeních,
která byla přijata za účelem zajištění pravidelného pátečního úklidu. Dále byl radě města předložen návrh písemné výzvy týkající se problematiky náletových dřevin, který by měl
být zveřejněn v následujícím čísle Rokytnického zpravodaje.
Rada města text této výzvy schválila a pověřila tajemnici jeho
zveřejněním v RZ. Rada města zároveň pověřila pracovnice
úseku životního prostředí ve spolupráci s pracovníkem silničního správního úřadu provedením místních šetření za
účelem zjištění výskytu náletových dřevin poblíž komunikací a pověřila pracovnice MěÚ paní Lenku Bogdányovou a
paní Evu Kučerovou, aby ve spolupráci s panem Zdeňkem
Hákem provedly:
A) místní šetření pozemků ve vlastnictví Města a pozemků ve
vlastnictví soukromých osob sousedících s hlavní silnicí II.
třídy a místními komunikacemi s ohledem na výskyt náletových dřevin, které brání výhledu nebo bezpečnosti silničního provozu,
B) vyzvaly písemně soukromé osoby, na jejichž pozemcích se
náletové dřeviny nacházejí, k jejich odstranění,
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C) vypracovaly seznam pozemků ve vlastnictví města, které
jsou zasaženy náletem, a zařadily odstranění náletu do Plánu údržby městské zeleně,
D) předložily radě města k projednání aktualizovaný Plán
údržby městské zeleně.
- pronájem vodohospodářského majetku ve vlastnictví Města
dle předloženého seznamu Vodohospodářskému sdružení
Turnov, Antonína Dvořáka 287, Turnov za cenu nájemného
na rok 2008 ve výši 150.000 Kč.
- pronájem pozemku ppč. 61/2 v k. ú. Rokytno v Krkonoších
panu Františku Jindřiškovi, bytem Rokytno 3, Rokytnice nad
Jizerou.
- dokument „Veřejný závazek střediska Pečovatelská služba,
Jana Černá“. Radě města byl předložen dokument „Veřejný závazek střediska Pečovatelská služba“ zpracovaný paní
Janou Černou, která na základě mandátní smlouvy za Město
Rokytnice nad Jizerou zajišťuje poskytování služeb sociální
péče a zároveň zajišťuje služby a provoz Domu s pečovatelskou službou. Dokument obsahuje poslání, cíle, cílovou
skupinu a principy střediska Pečovatelské služby.
- provozování prodejních trhů na Dolním náměstí v Rokytnici
nad Jizerou panem Janem Berouskem, Pardubice, a to každé druhé úterý v měsíci v období březen 2009 – prosinec
2009, za cenu 5.000 Kč za prodejní den.
- následující ceny pronájmu smuteční síně v čp. 281 v Dolní
Rokytnici v těchto stanovených obřadních dnech:
pondělí – pátek
1.500 Kč
sobota
2.500 Kč
- uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištěné dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2009 s Libereckým krajem
a pověřila starostu města jejím podpisem a zařazením příslušné částky (tj. 90 Kč na trvale žijícího občana) do návrhu
rozpočtu pro rok 2009.
- metodiku pro všeobecné podmínky povolování kácení dřevin
volně rostoucích mimo les a ceník vytěžené dřevní hmoty,
který je zpracovaný dle ceníkových cen Lesů ČR. Radě města byly předloženy ke schválení všeobecné podmínky pro
povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, které budou
sloužit jako metodika úředníkům investičního oddělení a životního prostředí v procesu povolování kácení dřevin na pozemcích Města Rokytnice nad Jizerou. Pro posouzení žádostí bude v první řadě zohledněno, zda se jedná o požadavek
odůvodněný potřebami města, případně jeho organizačními
složkami nebo zda se jedná o požadavek jiných právnických
či fyzických osob. Pověřený pracovník úseku rozvoje města
a investic před vydáním souhlasu na místě fyzicky posoudí
oprávněnost požadavku na kácení dřevin. V rámci podmínek
bude zpracován i případný požadavek města na náhradní
výsadbu. Vykácení těchto dřevin provedou buď pracovníci
Drobných služeb, nebo způsobilá firma a vytěžená hmota
bude buď použita k vlastním vnitřním účelům, nebo bude
dle platných ceníkových cen Lesů ČR prodána. Cena za 1 m3
dřeva z listnatých stromů na palivo činí 600 Kč + 19 % DPH
a 1 m3 dřeva z jehličnatých stromů na palivo činí 500 Kč +
19 % DPH. Další možností je, že bude dřevní hmota vytěžena samovýrobou žadatelem a jemu prodána dle platného
ceníku Lesů ČR tj. 1m3 dřeva z listnatých stromů na palivo
300 Kč + 19 % DPH a 1m3 dřeva z jehličnatých stromů na

palivo 250 Kč + 19 % DPH. Všechny ceny jsou uvedeny u náletových dřevin s obvodem kmenu větším než 63cm, náletové dřeviny s menším obvodem než 63cm jsou bez úhrady
dřevní hmoty.
- text výzvy k podání nabídky na „Rekonstrukci aleje u kapličky v Horní Rokytnici“ a seznam obesílaných firem s tím,
že výběrové řízení bude vypsáno až po obdržení rozhodnutí
o přiznání dotace.
- používání vlastního osobního vozidla v případě nutných pracovních cest pro ředitelku Domu dětí a mládeže Pod střechou, Mgr. Markétu Šmídovou.
- zadání zakázky na zpracování studie „Rekonstrukce budovy
radnice čp. 197 v Horní Rokytnici“ Ing. Arch. Janu Ritterovi,
Nymburk za nabídnutou cenu 493.850,- Kč včetně DPH .
- zadání zakázky na vybudování plynovodní přípojky pro Mateřskou školu v Horní Rokytnici, čp. 555, Rokytnice nad
Jizerou, firmě FESMONT 2000, Hořice za cenu 71.010,- Kč
včetně DPH .
- uzavření nájemní smlouvy na pronájem části konstrukcí
velkoformátových map za účelem instalace a provozu reklamních ploch s firmou SURA, s.r.o., Horní Rokytnice 449,
Rokytnice nad Jizerou.
- uzavření nájemní smlouvy se společností ČSAD, Semily, Na
rovinkách 211, na pronájem ppč. 1333/6 a části ppč. 3262/2
v Horní Rokytnici za cenu 15.000,- Kč za celé nájemní období od 15.12.2008 do 30.4.2009.
- zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace na
Revitalizaci hřbitova v Rokytnici nad Jizerou firmě zahradní
architektura TILIA, Ing. Jitky Novotné, DiS., Rokytnice nad
Jizerou čp. 505 za cenu ve výši 64.500 Kč.
- zadání zakázky na dodávku nové osvětlovací techniky do
Kulturního domu v Rokytnici nad Jizerou společnosti Audio
light, Praha, za cenu 125.000 Kč bez DPH.
- dokumentaci týkající se poskytování pečovatelských služeb
ze strany mandatáře města – paní Jany Černé. Dokumentace byla poskytnuta k posouzení sociálnímu úseku městského
úřadu a nebyly k němu navrženy žádné změny ani doplňky.
- uzavření smlouvy se společností Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, Turnov, o právu umístit
stavbu „Rokytnice nad Jizerou, řešení zásobování a kvality
pitné vody“ do pozemků ve vlastnictví Města Rokytnice nad
Jizerou v k. ú. Dolní Rokytnice, Horní Rokytnice nad Jizerou
a Rokytno v Krkonoších.
- uzavření smlouvy o právu umístit stavbu se společností Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, Turnov,
na akci „Dolní Rokytnice – vodovod, přechod přes vodoteč
u Elektropřístroje“, která bude umístěna do pozemků ppč.
219, 3011/2 a 2979 v k. ú. Dolní Rokytnice.
- smlouvu se společností VHS Turnov, o právu umístit stavbu
„Dolní Rokytnice – Zimní Strana, I. etapa splaškové kanalizace“, do pozemků ppč. 3008/1, 775/3 v k. ú. Dolní Rokytnice ve vlastnictví Města Rokytnice nad Jizerou.
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- smlouvu s VHS Turnov o právu umístit stavbu „Dolní Rokytnice – Zimní Strana, II. Etapa splaškové kanalizace“ do pozemků ppč. 3043, 3054/3 v k. ú. Dolní Rokytnice.
- uzavření smlouvy o právu umístit stavbu se společností VHS
Turnov na akci „Projekt Čistá Jizera – dostavba kanalizace v aglomeraci Rokytnice nad Jizerou“ do pozemku ppč.
3368/54 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.
- umístění jízdních řádů skibusů na vnitřní stěnu zastávek linkových autobusů na území města Rokytnice nad Jizerou ze
strany společnosti Spartak Rokytnice a.s., Horní 461, Rokytnice nad Jizerou, s výjimkou prosklené zastávky na Dolním
náměstí.
- opravu zatrubnění vodoteče na hranicích pozemků ppč. 1068
a 536/10 v k. ú. Rokytno v Krkonoších pouze za podmínky
finanční spoluúčasti uživatelů komunikace (vlastníků objektů) ve výši 75% celkových předem dohodnutých nákladů na
tuto opravu.
- uzavření mandátní smlouvy na rok 2009 na činnosti spojené
s poskytováním služeb sociální péče s paní Janou Černou,
Horní Rokytnice 590, IČ: 13167189 .
Oproti minulým rokům dochází ke změnám ve financování těchto služeb, zejména s ohledem na získávání dotací.
Paní Černé bude smlouvou garantována úhrada celkové výše
nákladů, od kterých bude v průběhu roku výše poskytnuté
dotace odečtena. Dle smlouvy přitom bude mít paní Černá
povinnost všech dostupných dotačních titulů využívat.
- zadání zakázky na vypracování „Návrhu rekonstrukce a dostavby Základní školy v Rokytnici nad Jizerou, čp. 172 v Dolní Rokytnici“ společnosti POEL, s.r.o. Projekce a realizace
staveb, J. Trnky 9/1237, 70900 Ostrava za cenu 452.200 Kč
včetně DPH.
- plánovací smlouvu se společností JRD s.r.o., se sídlem Na
Kolejním statku 308/6, 1400Praha 4 – Michle, IČ:26778092,
pro výstavbu veřejné infrastruktury podmiňující výstavbu
penzionu Pila Rokytnice na stpč. 638, ppč. 1228/5 a 1228/7
v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou. /Jedná se o chodníkové
těleso podél komunikace II/294 v šíři 1, 9 m, prodloužení
veřejného osvětlení včetně 6 sloupů veřejného osvětlení,
rozšíření mostku přes Huťský potok včetně vybudování pravého opěrného pilíře, rekonstrukce komunikace na pozemku ppč. 3236/2, 1228/6, 3465/21 a 3465/22 včetně jejího

rozšíření do pozemků sptč. 638, ppč. 1228/5 a 1228/7 vše
v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.
- zadání zakázky na dodávku lehkého užitkového automobilu
s hmotností do 3, 5 tun s třístranným sklápěčem a s odpojitelným pohonem 4x4 firmě GAZ AUTO Praha, s.r.o., Jesenice u Prahy za nabídnutou cenu ve výši 801.435 Kč včetně
DPH.
- uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci poskytovaných služeb s firmou Odtahová služba – Melichar, Rychnov u Jablonce nad Nisou .
RM pověřila firmu Odtahová služba – Melichar, Rychnov
u Jablonce nad Nisou uplatňováním zadržovacího práva dle
§175 a násl. Občanského zákoníku k zajištění pohledávek za
provedení nuceného odtahu motorového vozidla dle § 45 odst.
4 a §124 odst. 6 písm. i) zák. č. 361/2000 Sb., v platném
znění, a dle § 19 odst. 6 zák. č.13/1997 Sb., za střežení odtaženého vozidla, vyrovnání blokové pokuty u MP, a to formou
zadržení předmětného motorového vozidla.
Rada města neschválila:
Žádost pana Ing. Zdeňka Joukla, bytem Desná v Jizerských
horách o posunutí termínu vyklizení současné budovy sběrny
papíru v Horní Rokytnici a trvá na dodržení termínu vyklizení
tohoto objektu.
Různé:
RM byla informována o změnách jízdních řádů a o zrušení
linkového autobusového spoje Rokytnice – Brno. O zrušení tohoto spoje nebylo v rámci projednávání nových jízdních řádů
město vůbec upozorněno. Bez projednání s městem byla u tohoto spoje v tomto roce již změněna trasa a následně byl spoj
zcela zrušen. Rada města celou problematiku změn jízdních
řádů projednala a pověřila tajemnici MěÚ zasláním nesouhlasu se zrušením tohoto spoje a požadavku na jeho obnovení na
odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje.
RM jmenovala v souladu s § 167 odst. 2. školského zákona
do Školské rady Základní školy, Rokytnice nad Jizerou, okres
Semily paní Helenu Neumannovou a PaedDr. Evu Maloňovou.
RM vzala na vědomí, že s účinností od 1.1. 2009 dochází
k navýšení cen služeb poskytovaných společností Severočeské
komunální služby, s.r.o. Jablonec nad Nisou. Ceny za pronájmy nádob zůstávají stejné.

Výsledky voleb do zastupitelstva Libereckého kraje konané dne
17. - 18.10. 2008
Výsledky hlasování za Rokytnici nad Jizerou
Počet okrsků
Voliči v seznamu:

3

ČÍSLO

NÁZEV STRANY

1

Komunistická str.Čech
a Moravy

141

14.95 %

Starostové pro Liberecký
kraj

181

19.19 %

2.561

POČET PLATNÝCH HLASŮ

Vydané obálky:

964

15

Volební účast:

37, 64

18

Strana zelených

22

2.33 %

22

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ A
ROZUMNÍ

9

0.95 %

29

Koalice pro Liberecký kraj

53

5.62 %

30

Str. pro otevřenou společnost

9

0.95 %

33

Sdruž.pro rep.-Republ.
str.Čsl.

2

0.21 %

Odevzdané obálky:

964

Platné hlasy:

943

% platných hlasů:

97, 82
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37

SDŽ-Strana důstojného
života

6

0.63 %

42

Volte Pr. Blokwww.cibulka.net

29

3.07 %

47

Občanská demokratická
strana

209

22.16 %

48

Česká str. sociálně demokrat.

227

24.07 %

52

Česká strana národně
sociální

1

0.10 %

53

Děln.str. - zrušení popl.
ve zdr.

12

1.27 %

57

Unie pro sport a zdraví

42

4.45 %

Třetím hejtmanem Libereckého kraje se
stal Stanislav Eichler

V rámci Libereckého kraje se do zastupitelstva kraje dostaly tyto politické strany:
Česká strana sociální demokratická
Občanská demokratická strana
Komunistická strana Čech a Moravy
Starostové pro Liberecký kraj
Strana pro otevřenou společnost

26, 79 % hlasů
22, 50 % hlasů
13, 89 % hlasů
13, 78 % hlasů
6, 12 % hlasů

Lídr ČSSD, která vyhrála letošní volby do Zastupitelstva Libereckého kraje, Stanislav Eichler se dne 1. 12. 2008 stal
historicky třetím hejtmanem LK. Byl zvolen 27 hlasy spolustraníků, SOS a KSČM a ve funkci nahradil po čtyřech letech
Petra Skokana. Vedle něj byli zvoleni statutární náměstkyně
hejtmana Lidie Vajnerová (SOS), pověřená zároveň vedením
resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Náměstky hejtmana se stali Radek Cikl (ČSSD), pověřený vedením
resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, Vít Příkaský
(ČSSD), pověřený vedením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, a Martin Sepp (ČSSD), pověřený vedením resortu dopravy. Radními
se stali Jaroslav Podzimek (ČSSD), pověřený vedením resortu
zemědělství a životního prostředí, Pavel Novák (ČSSD), pověřený vedení resortu zdravotnictví, Zdeněk Bursa (ČSSD),
pověřený vedením resortu ekonomiky, investic, správy majetku a územního plánování, a Pavel Petráček (ČSSD), pověřený
vedením resortu sociálních věcí a menšin.

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města Rokytnice
nad Jizerou na 1. polovinu roku 2009
Bude upřesněno
- po schválení rozpočtu na rok 2009
- volnočasové aktivity dětí a mládeže
II.
- kulturní a společenské akce
- sportovní akce
- vzdělávací programy
- akce pro seniory
- podpora činnosti zájmových sdružení a místních
spolků s celoroční působností
- rozvoj a podpora cestovního ruchu
- Fyzické osoby
III. Okruh žadatelů
- Právnické osoby
- Občanská sdružení
- Zájmové spolky
- jiný subjekt
- realizace projektu na území města Rokytnice nebo
IV. Omezení podpory
jinak přispívají k rozvoji a propagaci Města
- dotace bude poskytnuta pouze na vymezený účel do
max. 50 % skutečně vynaložených nákladů
V. Minimální spoluúčast žadatele Minimálně 50 % skutečně vynaložených nákladů
- řádně vyplněný formulář žádosti
VI. Požadovaný obsah žádosti
- kopii o vzniku statutárního orgánu*
- kopii stanov*
- kopii smlouvy o zřízení účtu*

I.

Finanční prostředky pro tuto
výzvu
Předmět podpory

(Při opakované žádosti předkládají pouze ti žadatelé, u kterých
došlo k nějaké změně)

VII. Datum ukončení příjmu žádostí Do 9.1. 2009 do 13:30 hod.
VIII. Způsob, termín, místo podání - písemně na předepsaném formuláři
žádosti

(formulář
– 7 – lze vyzvednout na městském úřadě v kanceláři č.1 –
úsek finanční a cestovního ruchu nebo na internetových
stránkách www.mesto-rokytnice.cz )

(Při opakované žádosti předkládají pouze ti žadatelé, u kterých
došlo k nějaké změně)

VII. Datum ukončení příjmu žádostí Do 9.1. 2009 do 13:30 hod.
VIII. Způsob, termín, místo podání - písemně na předepsaném formuláři

(formulář lze vyzvednout na městském úřadě v kanceláři č.1 –
úsek finanční a cestovního ruchu nebo na internetových
stránkách www.mesto-rokytnice.cz )

žádosti

IX. Konzultace žádostí
X. Kontrola formální a

- v zalepené obálce s označením „Granty“
- na adresu: Město Rokytnice nad Jizerou
Horní 197
512 44 Rokytnice nad Jizerou
- na podatelnu nebo do kanceláře finančního úseku a
cestovního ruchu na MěÚ
Denisa Hančová
tel: 481 549 321
E-mail: uctarna@mesto-rokytnice.cz
Denisa Hančová

administrativní správnosti a
úplnosti žádosti, evidence
žádostí, kontrola účelovosti
Hodnotící komise jmenovaná radou města
XI. Hodnotící orgán a návrh na
přidělení podpory
XII. Projednání a schválení návrhu Rada města Rokytnice nad Jizerou
XIII. Oznámení o přidělení podpory Do 10-ti dnů od projednání radou města

Otázka pro ředitele školy, Mgr. Miroslava Boudu
V příštím roce, pokud najde Město dostatek finančních prostředků, bude částečně rekonstruováno školní hřiště. K rekonstrukci areálu základní školy dojde zřejmě až za několik let.
Avšak celá jedna generace dětí od 6.do 9. třídy nemohla využívat školní hřiště při hodinách tělesné výchovy. Proč
se několik let čekalo na rekonstrukci a neudržovalo se hřiště v takovém stavu, aby se na něm dalo cvičit. Odstranění
nebezpečných obrubníků u doskočiště nebo průběžné pletí
plevele by rozhodně pomohlo. Odvodnění celé plochy je jistě finančně náročné, ale učila jsem tělocvik 30 let a žádné
odvodnění také nebylo. Když byly na hřišti velké kaluže, což
nebylo časté, šli jsme do tělocvičny. Nyní je dokonce hřiště
oplocené a může se brána zamykat.

Otázka:
Co bylo hlavním důvodem, že je školní hřiště již několik let
vyřazeno z provozu?
Děkuji, pro RZ Eva Martínková
Využití hřiště bylo pouze (nikoliv znemožněno) omezeno
– a to z bezpečnostních důvodů pramenících ze smrtelného
úrazu žáka jedné základní školy východočeského kraje. Další
podobný případ, který v současnosti řeší soud, mě utvrdil v
přesvědčení, že moje rozhodnutí bylo správné. Oprava hřiště
se pak neuskutečnila z důvodu nejasnosti termínu zahájení
plánované rekonstrukce školy a tudíž efektivního využití finančních prostředků.
Mgr.Miroslav Bouda
Horní 449
Rokytnice nad Jizerou
512 44
Tel.: 481 522 039, 603 180 916

Otevírací doba:
Pondělí a středa
Úterý a čtvrtek
Pátek

9 – 18
9 – 17
9 – 15

ROZŠÍŘILI JSME NABÍDKU O POJIŠTĚNÍ
• MOTOROVÝCH VOZIDEL
• NEMOVITOSTÍ

• Penzijní připojištění
• Firemní obchod
• Cestovní pojištění

Nadále platí nabídka nezávislého finančního poradenství:
• Životní pojištění
• Stavební spoření
• Hypotéky a úvěry ze stavebního spoření
• Úrazové pojištění

POZOR AKCE:
Na pojištění motorových vozidel můžete nyní uplatnit až 50%
slevu. Na stavební spoření u nás získáte prémii až 1 500 Kč.
PŘIJĎTE SE INFORMOVAT - NABÍDKA JE ČASOVĚ OMEZENA!
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Projekt „PAAK”
Projekt „Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK)“
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, pomocí kterého bude definovaných cílů dosaženo, je poskytování asistence pilotním projektům při jejich
přípravě, realizaci a administraci. Poskytovatel asistence,
jímž je na území Libereckého kraje ARR – Agentura regionálního rozvoje, bude 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 Informační
centra v pěti místech Libereckého kraje – v Liberci, Frýdlantu,
Turnově, Jilemnici 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 informačních center
je následující:
Liberec:
- každý druhý čtvrtek, každý druhý měsíc, počínaje 13.listopadem 2008, vždy od 12 – 16 hod. na Úřadu regionální rady
regionu soudržnosti NUTSII Severovýchod. Další nejbližší ter-

míny jsou: 8.leden 2009, 12.březen 2009, 14.květen 2009,
9.červenec 2009 a 10.září 2009.
Frýdlant:
- každé první úterý, každý druhý měsíc, počínaje 4.listopadem 2008, vždy od 11 – 15 hod. na MěÚ ve Frýdlantu. Další
nejbližší termíny jsou: 6.leden 2009, 3.březen 2009, 5.květen
2009, 7.červenec 2009 a 1.září 2009.
Jilemnice:
- 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.
Turnov:
- každé druhé úterý, každý druhý měsíc, počínaje 11.listopadem 2008, vždy od 12 – 16 hod. na MěÚ v Turnově. Další nejbližší termíny jsou: 13.leden 2009, 10.březen 2009, 12.květen
2009, 14.červenec 2009 a 8.září 2009.
Česká Lípa:
- každý první čtvrtek, každý druhý měsíc, počínaje 4.prosincem 2008, vždy od 9 - 13 hod. na MěÚ v České Lípě. Další
nejbližší termíny jsou: 5.únor 2009, 2.duben 2009, 4.červen
2009 a 6.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 a www.arr-nisa.cz/paak.
V rámci projektu PAAK byla rovněž vybrána řada tzv. „pilotních projektů“, kterým bude zdarma poskytnuta pomoc při
přípravě a zpracování žádosti o dotaci. Jedním z těchto projektů je i projekt města Rokytnice nad Jizerou „Rekonstrukce
kulturního domu v Rokytnici nad Jizerou“.

Do západních Krkonoš a Podkrkonoší přicházejí evropské peníze
Pojmy jako MASKA, LEADER či strategický plán konečně dostávají své obrysy a srozumitelné dimenze. Po několika letech
pečlivých příprav a společné práce se letos na podzim lidem
žijícím v Krkonoších právě jejich prostřednictvím rozdávaly
peníze.
Jak je to možné? Kdesi na počátku byl úmysl Evropské unie
podpořit venkovské oblasti tak, aby mohly plánovat a řídit
vlastní rozvoje, aniž by se musely vzdát svého přírodního či
kulturního bohatství. V roce 1991 vzniká program LEADER,
umožňující podpořit domácí iniciativy v regionech.
Iniciátory jsou vždy občanská sdružení s názvem místní
a Kční skupiny (MAS), sdružující obce, místní podnikatele
i nejrůznější neziskové organizace a spolky. MAS přebírají
odpovědnost, připravují a schvalují koncepci rozvoje území
(Strategický plán LEADER). Pokud je tato strategie přijata
k financování Ministerstvem zemědělství, začnou do oblasti
proudit po dobu pěti let nemalé peníze. Ty pak MAS podle
pevně stanovených pravidel rozdělují jednotlivým projektům
v oblasti své působnosti.

MASky - pokud dobře pracují - mají možnost opravdu výrazně ovlivnit rozvoj oblasti. Jejich prostřednictvím se daří
podpořit především projekty, zaměřené na společenský život
a jedinečnost území, které stojí na „okraji finančních toků“
ostatních dotačních programů.
MASka ročně rozděluje kolem 10 milionů korun: za finance od MASky tedy nepostavíte agrofarmu, ale získáte například peníze na dobudování jejího zázemí, které bude sloužit
místním lidem i návštěvníkům. Díky spolupráci s MASkou získá obec finance na opravu kapličky, místní spolek peníze na
pořádání festivalu, občan na vydání pamětí svého dědečka…
Úspěšnost MASky stojí na nápadech a spolupráci lidí, kteří se
v ní scházejí.
Mezi úspěšné MASky, které byly v roce 2008 vybrány na základě předložené strategie rozvoje území (SPL) k financování,
patří MAS „Přiďte pobejt!“, působící na území západních Krkonoš a Podkrkonoší. A právě zde měli lidé poprvé šanci letos
na podzim poprvé využít nabídky finanční podpory z LEADRU.
První veřejná výzva k podávání projektů, kterou MAS „Přiďte
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pobejt!“ vypsala, měla tři tématické okruhy (fiche): modernizaci zemědělských podniků, náš venkov (spolkový život) a občanskou vybavenost. V kanceláři MAS v Jilemnici se sešlo celkem 16 projektů, z nichž bylo na základě pečlivého bodování
nakonec vybráno 11 jako způsobilých pro příjem evropských
financí. Díky nim například zpřístupní muzeum ve Františkově
další prostory, v Horní Rokytnici obnoví alej a kapličku, na
věži školní budovy v Čisté u Horek opět začnou odbíjet hodiny, ekozemědělské družstvo v Poniklé zmodernizuje teletník,
opraví se historické sochy v obci Horka, hasiči ve Valteřicích
přistaví klubovnu u své zbrojnice…
Území pod záštitou MAS zahrnuje oblast od Horek a Čisté
až po Rokytnici, Vysoké a Paseky nad Jizerou – celkem 22 obcí
a měst. Projekty, podporující rozvoj tohoto území v duchu
strategie MAS „Přidte pobejt!“, budou mít další příležitosti ke
svému naplnění. V letech 2009 až 2013 bude MAS každoročně
otevírat 2 až 3 výzvy k předkládání projektů.
Bližší informace: www.maspridtepobejt.cz

Počet cykloturistů narůstá
Další ročník provozu cykloturistických autobusů, křižujících během letní sezony nejvyšší české hory, lze vyhodnotit
jako úspěšný. Celkem bylo přepraveno 32 tisíc cestujících
a 3 200 kol. Z uvedené statistiky vyplývá, že každý desátý
zájemce s sebou vezl své kolo.
Koordinátorka projektu Dr. Mirka Chaloupská z krkonošského Svazku měst a obcí blíže uvedla: „S ohledem na zkušenosti
z předchozích let můžeme nyní učinit smělý závěr. Přestože
například letos využilo tento druh hromadné dopravy o pět
tisíc cestujících méně než v loňském roce, ze statistik vyplývá, že o autobusy přepravující jízdní kola je vyšší zájem ze
strany těch, kterým je určen. A to jsou cykloturisté. Je celorepublikový trend snižování počtu lidí, kteří veřejnou hromadnou dopravou cestují. Zvyšuje se však počet těch, kteří
pěstují cykloturistiku. Tudíž jim tato forma dopravy přichází
vhod. Náš projekt je určený cílové skupině a je zřejmé, že
je jí také výrazněji využíván.“ Je jasné, že se projekt neobejde bez trvalé propagace. Plechové tabule s jízdními řády,
umístěné na autobusových zastávkách, propagační tiskoviny,
letáčky, mapky, apod. V letošním roce bylo v této oblasti profinancováno téměř dvěstě tisíc korun z celkových 1 300 tisíc
korun nákladů. Pro letošní rok byla do provozu nově uvedena

autobusová linka z Hradce Králové do Krkonoš a zpět. Tím
byla cykloturistům zásadně rozšířena nabídka poznat a projet
i Podkrkonoší. V rámci pětadvaceti jízdních dní bylo přepraveno 1066 lidí a 118 jízdních kol. Koordinátorka M. Chaloupská k tomu doplnila: “I pro další roky budeme mít snahu tuto
trasu zachovat. Pro obyvatele Hradce Králové a dalších měst
Královéhradeckého kraje, respektive cykloturisty, se otevřela příležitost dopravit se pouze s jedním přestupem až na
samotné vrcholky Krkonoš. Například do Horní Malé Úpy, kde
i letos byla možnost přestoupit do polského cyklobusu a cestovat na kole v krajině našich sousedů.“

Příprava nové publikace
Poskytovatelé služeb v cestovním ruchu z území turistického regionu Krkonoše a Podkrkonoší mají příležitost nabídnout
své aktivity v nově připravované publikaci „Relaxace v Královéhradeckém kraji“.
Na jejím vzniku se spolupodílí Krkonoše - svazek měst
a obcí. Na dvaatřiceti stránkách, formátu A5 jsou v současné
době kompletovány informace určené návštěvníkům o možných formách relaxace. Publikace by se měla stát vhodným
vodítkem pro prodloužení turistické sezony a nástrojem pro
rovnoměrnější rozmístění návštěvníků po regionu.
Bude přeložena do dalších pěti jazyků.
Poskytujete níže uvedené služby?
Chcete nabídnout svým hostům: kam do lázní (druhy procedur, wellness v rámci zařízení, doplňkové nabídky, balíčky),
wellness a relaxační centra (sauny, masáže, whirlpool, koupele, zábaly, solné jeskyně kosmetika), umělé vodní plochy
– venkovní i kryté (bazény, koupaliště, aqua centra), vodní
plochy přírodní – přehrady, rybníky, rybolov, myslivost, houbaření, vyjížďky na lodích a jejich půjčovny, vyhlídkové lety,
bowling, kuželky, golf, zoologické zahrady, přírodní zajímavosti, či další jiné specifické možnosti relaxace a aktivní dovolené.....
Chcete-li se zviditelnit, ozvěte se.
Uzávěrka témat je do 31. 12. 2008.
Kontakt: Klára Kroupová, Regionální turistické informační
centrum Krkonoše|E-mail: KroupovaKlara@muvrchlabi.cz|
tel. 499 405 732|

Tisková zpráva: Zimobusy vyjedou
Řadu měsíců manažeři krkonošského svazku měst a obcí nemohli s určitostí konstatovat, zda bude v nejvyšších českých
horách místním obyvatelům a návštěvníkům, tak jako vloni,
k dispozici tzv. zimobus – autobus, jehož linky na sebe navazují tak, aby milovníkům bílých běžeckých stop umožnily poznat
terén Krkonoš s návratem zpět do místa bydliště. Důvodem
byla nejasná situace s nově zařazenou linkou vedoucí ve směru Vrchlabí, Harrachov, Jakuzsyce v Polsku, kde je v běžeckém areálu pravidelně upravováno sto kilometrů tratí.
Koordinátorka celého projektu Dr. Miroslava Chaloupská ze
Svazku Krkonoše blíže uvedla: „Řešili jsme hlavně jednotlivé
zastávky autobusů, jehož linka vede na mezinárodní trase.
Nebyl jednoduchý schvalovací proces jejich používání pro naši
speciální dopravu, kterou je zimobus. Díky různým kompromisům jsme problém vyřešili, což nás velmi těší. Můžeme tak
návštěvníkům Krkonoš a také místním lidem, díky zařazení linek na území Libereckého kraje do dopravní obslužnosti a za
finančního přispění Královéhradeckého i Libereckého kraje,
opět nabídnout vyhledávané služby, umožňující všestranné
a pohodové sportovní vyžití.“

První linky veřejné hromadné dopravy, umožňující přepravu lyží, vyjedou poprvé 27. prosince 2008. Provoz ukončí
22. března 2009. Pojedou vždy ve čtvrtek a v sobotu. Velkoplošné jízdní řády zimobusů naleznete na jednotlivých zastávkách. Plakáty a propagační letáky s jízdními řády získáte
v krkonošských informačních centrech. Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje přeprava cestujících v lyžařských botách (přeskáčích).
Přejeme vám pěkné sportovní vyžití v Krkonošském lyžařském běžeckém ráji. Na úpravě více než 500 kilometrů běžeckých stop se v koordinaci Krkonoš – svazku měst a obcí
a Správy Krkonošského národního parku spolupodílí více než
dvacet subjektů. Bližší informace získáte v Regionálním turistickém informačním centru Krkonoš se sídlem ve Vrchlabí.
Telefon: 499 405 744.
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VHS TURNOV – ČISTÁ JIZERA
Informace o průběhu přípravy akce Čistá Jizera
SFŽP a schvalovací proces

Soutěžní prostředí na dodavatele a úvěr

Vodohospodářské sdružení Turnov dovršilo 23.4.2008 jednu
ze základních fází přípravných prací a s úspěchem předalo na
krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí žádosti
o finanční podporu akcí Čistá Jizera I a Čistá Jizera II v rámci
3. výzvy Operačního programu Životní prostředí. Žádosti byly
předány ve třech cca 15 kg bednách a obsahují cca 6000 stránek.

Soutěžní prostředí na dodavatele je v tuto fázi velmi
úspěšné. Vyplatila se sázka na dlouhodobou otevřenost, poskytování neustálých informací o přípravách stavby a soutěží,
projednávání záměru s desítkami možných uchazečů a zejména sázka na rychlost, tedy zveřejnit výběrové řízení cca o půl
roku dříve než ostatní uchazeči z 3. výzvy.

Žádost byla s úspěchem podrobena prvnímu stupni kontroly a dále prověřována na pracovišti odpovědného technika
SFŽP v Praze. Současně došlo na státním fondu k přepočtu
matematického modelu a VHS získalo navíc dalších cca 30
mil. Kč dotací v celku pro obě ČJ I, ČJ II. Při ČJ I se navýšilo
procento dotace z 62, 25 na 65, 65 %, což přineslo navíc 12,
5 mil. Kč z prostředků EU a 0, 7 mil. Kč státních. Při ČJ II se
navýšilo procento dotace z 54, 41% na 69, 64%, což přineslo
15, 5 mil. Kč z prostředků EU a 0, 9 mil. Kč státních.
Klíčové bylo jednání řídícího výboru dne 13.11., který měl
definitivně potvrdit přiznání obou dotací. Podle oficiálního
stanoviska řídící výbor na tomto jednání rozhodl o poskytnutí dotace na oba dva projekty Čistá Jizera I, II.
Podle tiskové zprávy SFŽP bylo předloženo ve 3. výzvě 301
projektů za 34 mld. Kč. Na řídící výbor jich bylo po analýze
předloženo 208 a z nich nakonec doporučeno k financování
175 za celkem 13, 413 mld. Kč, což je prý největší rozdělená suma na SFŽP najednou.
Vodohospodářské sdružení Turnov tedy obdrželo závazný
příslib dotace na Čistou Jizeru I ve výši 270, 2 mil. Kč a na
Čistou Jizeru II ve výši 269, 7 mil. Kč. Dohromady jde na naše
poměry o neuvěřitelnou částku dotace - 540 mil. Kč.
I z pohledu čísel SFŽP je vidět, že jde o velký projekt. Je to
náš velký úspěch. Pro detailnější informaci: ČJ I dostává 255,
2 z EU, 15, 0 z prostředků ČR a máme si doplatit bez silnic
218, 5 mil. Kč. ČJ II dostává 254, 7 z EU, 15, 0 z prostředků
ČR a máme si doplatit bez silnic 187 mil. Kč.

Výsledkem našich snah je cca 45 uchazečů – na každé město
okolo 30. V Rokytnici si zadávací podklady vyzvedlo 27 firem
a nabídku podalo 14, což je nejlepší procento ze všech měst.
S ohledem na průběh soutěže je v tuto chvíli možné říci :
- výběrová komise některé nabídky vyřadila
- u některých je vyžádáno doplnění
- u některých se dotazujeme v rámci procesu zdůvodnění
mimořádně nízké ceny
Klíčové však je, že se podařilo vytvořit konkurenční, předem nedohodnuté prostředí a že cenově přední nabídky
jsou pod naší očekávanou úrovní.
Soutěžní prostředí na bankovní úvěr je nevyzpytatelné.
Dokumentaci si vyzvedli 4 uchazeči. Velmi se obáváme, jak
soutěžní prostředí a finální nabídky ovlivní současná celosvětová krize.

Příprava Čisté Jizery v Rokytnici nad Jiz.
Stavební povolení a projekty na kanalizaci jsou v pořádku. Projekty na vodovod máme také úplné. V tuto chvíli je
v konečné fázi stavební povolení na vodovod. Probíhají práce
na realizaci projektů všech přípojek a na jaře budou stavebně povoleny. Probíhá povolování přeměny komunikací, které
připravilo město. Do akce Čistá Jizera byly zařazeny všechny
vodohospodářské akce, které jsme měli připraveny
Vypadá to, že zejména díky vodovodu komplikované přípravy zvládneme.

Výše uvedená čísla jsou samozřejmě čísla z žádostí, která
budou upravována a aktualizována po všech výběrových řízeních a stanovení ceny vodného a stočného. Sumy dotace však
nikdy nemůžou být vyšší.
Je jasné, že přiznání dotace je z reálného pohledu jen
jeden další krok, byť mimořádně úspěšný. Musíme peníze
nejdříve z SFŽP dostat, pak je úspěšně prostavět a pak jako
investor velkých projektů projít mnoha kontrolami. To představuje dalších 5 let práce.
A jen na závěr : Určitě přijdou v průběhu procesu ohromné
problémy, které se budeme snažit usilovně řešit. I při všech
komplikacích pro nás stále musí být základní podporou tato
neuvěřitelně úspěšná skutečnost – získali jsme půl miliardy
dotací do našeho kraje.
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Ing. Milan Hejduk
Předseda VHS Turnov

Poslední sezóna – „hoši děkujem!“
Venku fučí, fouká, sněží nebo prší, a tak možná přijde čtenáři Rokytnického zpravodaje vhod přečíst si pár řádek, jejichž cílem je zhodnotit uplynulou sezónu a výsledky činnosti
dorosteneckého družstva SDH Vilémov. V kruzích širší hasičské
veřejnosti si toto statečné družstvo získalo respekt již v loňském roce,kdy se poprvé probojovalo na Mistrovství ČR v požárním sportu, kde po heroickém výkonu vybojovalo celkové
5. místo v kategorii dorostenců. O tom, že to nebyla rozhodně
náhoda, se členové družstva: Michal Papuga, Jakub Stejskal,
Adam Vondra, Vojtěch Růžička, Tomáš Červenka, Jiří Polák
a Petr Kobr snažili přesvědčit své příznivce i letos. Dopředu
věděli, že tato sezóna je jejich sezónou poslední. Inu, čas se
nedá zastavit. A ještě jedna věc byla dopředu známa – soupeři
si je budou velmi pečlivě hlídat a tvrdě potrestají i sebemenší
zaváhání. Opět se ukázalo, jak důležitá a nezastupitelná je
nesmírně obětavá práce vedoucích: Arnolda Pfeifera a Pavla Štěpánka. Právě letošní rok je vyvrcholením dosavadního
úsilí. Požární sport obsahuje následující disciplíny: 1. požární
útok, 2. běh na 100 m s překážkami, 3. štafeta 4 x100 m s překážkami 4. vědomostní test z požární ochrany.
Vše začalo již 24. května, kdy SDH Vilémov uspořádalo
Okresní soutěž dorostu na Písčině. Domácí prostředí, náročný terén, skvělá atmosféra - to vše hnalo domácí k přesvědčivému vítězství nad Jilemnicí. Jako vítěz okresu Semily naše
družstvo postoupilo do krajského kola, kde změřilo své síly
s postupujícími družstvy z okresů: Česká Lípa, Jablonec nad
Nisou a Liberec. Krajské kolo se uskutečnilo 15.června ve
Frýdlantě. Řekl bych, že to byl vůbec nejpovedenější závod
našich dorostenců v jejich dosavadní historii. Ani v jedné ze
čtyř disciplín nenašel Vilémov přemožitele, jak vyplývá z následující tabulky: TABULKA Č. 1

Dorostenci SDH Vilémov tak podruhé za sebou zvítězili v Libereckém kraji a vybojovali si účast na Mistrovství
ČR v požárním sportu, které proběhlo: 2. - 4.července v
Trutnově. Naši dorostenci (jako zástupce Libereckého kraje) tak opět změřili své síly v konkurenci 14 krajů z celé ČR.
Byl to nesmírně náročný a vyčerpávající závod, v němž naši
zástupci prokázali vysokou morálku, bojovnost i statečnost.
Celkové pořadí i umístění v dílčích soutěžních disciplínách na
Mistrovství ČR ukazuje následující tabulka: TABULKA Č. 2
Rekapitulace: 10. nejrychlejší požární útok, 5. nejrychlejší
štafeta, 8. místo v přeboru jednotlivců a bezchybně zvládnutý test z požární ochrany znamenal celkově 5. místo na
Mistrovství ČR v požárním sportu v kategorii dorostu. (Vůbec
si netroufám domyslet, co by se stalo, kdyby naši dorostenci dokázali zopakovat vynikající výkony z krajské soutěže z
Frýdlantu). Podruhé za sebou startovali v nejnáročnější soutěži své kategorie a opět skončili 5. nejlepší v republice. Byl
to jejich poslední společný závod a vnímám jej jako poděkování za všechno, co pro ně udělali jejich vedoucí: Arnold Pfeifer a Pavel Štěpánek. Chtěl bych na tomto místě poděkovat
těm, kteří se pokusili zlepšit podmínky naší práce – ing. Petru
Matyášovi, p. Evženu Pelikánovi a Stanislavu Votočkovi. Nejen
pro Vilémov, ale i Rokytnici nad Jizerou, jsou výše uvedené
výsledky fantastickým úspěchem a zároveň velkým zviditelněním nejen v rámci Libereckého kraje, ale i celé republiky.
Jsem si vědom toho, že tyto výsledky ocení až historie a že se
nebudou pravděpodobně již nikdy opakovat. I když …
(příště: „Zděšení v Zákupech“)
Ing. Jindřich Kobr
Starosta SDH Vilémov

Chyb

Poř.

Čas

Poř.

100m překážek
jednotlivci
Poř.

Test
Čas

Štafeta 4x100 m
s přek.
Poř.

Požární útok

SDH

Čas

Celkové pořadí

Tabulka č. 1

1.

Vilémov

32,51

1.

63,90

1.

0

1.

94,86

1.

2.

Český
Dub

33,23

3.

70,30

2.

0

1.

111,62

2.

3.

Frýdlant

33,19

2.

70,69

3.

0

1.

117,31

4.

4.

Jilemnice

42,88

4.

72,71

4.

1

4.

112,22

3.
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SDH

Požární
útok

Štafeta
4x100m

Přebor
jednotlivců

Test

Tabulka č.2
Celkové
pořadí

Celkový
součet
umístění

1.

Michálkovice

2

15

1

1

19

2.

Bystré v
Orlických
horách

5

2

11

1

19

3.

Kostomlátky

3

9

7

1

20

4.

Nekmíř

14

4

3

1

22

5.

VILÉMOV

10

5

8

1

24

6.

Široký Důl

6

6

2

11

25

7.

Uhlířské
Janovice

7

7

4

8

26

8.

Pavlov

11

1

5

11

28

9.

ZOO

8

10

12

1

31

10.

Vlčnov

9

3

9

11

32

11.

Jindřichov

1

14

6

15

36

12.

Zličín

15

8

13

1

37

13.

Horní Beřkovice

4

11

15

8

38

14.

Mistřín

12

12

10

8

42

15.

Horní
Slavkov

13

13

14

SOS - Sdružení obrany spotřebitelů, o.s.
www.spotrebitele.info | Poradenská linka 900 080 808 (8 Kč/min.)

Spotřebitelská poradna - odstoupení od smlouvy SOS zřídilo internetové Informační
centrum insolvence
Tisková zpráva SOS ze dne 1. prosince 2008
SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. spouští v těchto
dnech na svých internetových stránkách Informační centrum
insolvence, a to na adrese: www.spotrebitele.info/insolvence. Jeho smyslem je poskytnout spotřebitelům základní informace o tom, co je to insolvence a jak je možno využít
insolvenční zákon, který začal platit od počátku roku 2008.
Snaží se spotřebitele upozornit na možná úskalí, neboť možnosti, které tento zákon dává, nejsou vhodné pro každého.
Vzhledem k tomu, že insolvence je věcí vždy nepříjemnou, snaží se i toto informační centrum spotřebitele především nabádat k tomu, aby problémům s insolvencí spíše
předcházeli, než ji pak složitě řešili. Základní myšlenkou je
poskytnout spotřebitelům dostatek informací. Ovšem je třeba mít na paměti, že každý případ je jedinečný a je třeba
se vždy poradit s odborníkem, zda je pro konkrétního spo-

třebitele řešení v rámci insolvenčního zákona vůbec možné
a také vhodné. Neuváženým insolvenčním návrhem si totiž
spotřebitel může způsobit problémy ještě větší, než jsou
ty, které aktuálně má. Proto by mělo toto centrum sloužit k
tomu, aby spotřebitel získal základní informace a dokázal si
sám předběžně posoudit, zda má cenu podnikat další kroky
směrem k insolvenčnímu řízení. SOS věří, že toto Informační
centrum insolvence bude přínosným zdrojem informací pro
spotřebitele a že napomůže předcházení a řešení problémů,
které mnohdy vedou k tíživým sociálním situacím.
Kontakty: Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
Tel. 224 239 940|fax: 224 239 941|www.spotrebitele.info|
Ivana Picková, tisková mluvčí, pickova@spotrebitele.info,
Tel.: 604 956 114|Tomáš Palla, právník SOS|
palla@spotrebitele.info, Tel.: 722 530 390

Vánoce v MŠ Dolní
Rokytnice

Mikuláš s družinou navštívil
MŠ v Dol. Rokytnici.

Advent je čas dárků, splněných
přání a vánočních příprav.
- Zdobíme vánoční truhlíky
- Stavíme Betlém
- Navlékáme sněhové řetězy
- Na schodech každého přivítá paní
Zima, kterou si děti ozdobily.

Chodbou se line vůně jehličí, čerstvě napečených perníčků a cukroví. Těšíme se na návštěvu Mikuláše,
čerta a anděla. Protože jsme byli
všichni hodní, věříme, že nadílka
bude bohatá. Celá školka se v jeden
den promění v peklo a všechny děti
v malé čertíky. Připravujeme písničky pro obyvatele Domu Senior a Pečovatelského domu. Chystáme pro
ně také vánoční přáníčka a dárečky
z keramiky. Část výrobků byla určena do prodejního stánku na Vánoční
trhy. Výtěžek prodeje použijeme na
zpestření výletů (např. jízdu vláčkem v ZOO).
Všichni se těšíme na společné
odpoledne s rodiči u vánočního
stromečku, koled a cukroví, které
děti pro rodiče napekly. Je to pro
nás všechny příjemným zastavením
v předvánočním shonu.
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dne 14.3.2009

Ples naší M.
ve SPORT HOTELU BOHEMIA

Rádi Vás na něm uvidíme.
MŠ Dolní Rokytnice.
www.msrokytnice.skolniweb.cz

e
Všem přejem
tné
Vánoce šťas
a veselé.

ROZPIS STOMATOLOGICKÝCH POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB OKRESU SEMILY
Provozní doba: sobota, neděle, svátky 7,30 – 11,30 hodin

Prosinec 2008
20. – 21.12. MUDr. Marta Jagiellová
5. května 64, Turnov, tel. 481 324 833
24.12.
MUDr. Luděk Šubert
Markova 8, Turnov, tel. 481 325 566
25.12.
MUDr. Jan Chovančík
5. května 980, Turnov, tel. 481 322 491
26.12.
MUDr. Petr Hnátek
Příšovice 185, Příšovice, tel. 482 728 390
27. – 28.12. MUDr. Miloš Dědek
Výšinka 901, Turnov, tel. 481 324 282

10.1. - 11.1. MUDr. Miroslava Durďová,
Tyršova 394, Semily, tel. 481 624 005
17.1. – 18.1. MUDr. Petr Jonáš,
ul. 3. května 501, Semily, tel. 481 622 796
24.1. – 25.1. MUDr. Jiří Jůza,
Libštát 262, Libštát, tel. 481 689 323
31.1. – 1.2. MUDr. Martina Jonášová,
ul. 3. května 501, Semily, tel. 481 622 796
Únor 2009
7.2. - 8.2.
MUDr. Věra Nožičková
5. května 715, Lomnice n. Pop., tel. 481 673 156
14.2.-15.2.
MUDr. Hana Petříková
Obránců míru 866, Lomnice n.P., tel.481 672 569
21.2. – 22.2. MUDr. Jaroslav Řezníček
Fučíkova 62, Lomnice n.P., tel. 481 672 063
28.2. – 1.3. MUDr. Jiřina Slavíková
Bavlnářská 554, Semily, tel. 481 622 687

Leden 2009
1.1. 2009
MUDr. Marcela Vérostová
Obránců míru 866, Lomnice n. Pop., tel. 481 672 147
3.1. - 4.1.
MUDr. Jitka Buriánková,
Tyršova 394, Semily, tel. 481 624 401
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VÁNOČNÍ SPECIÁL - vánoční tradice
Vážení čtenáři,
přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků,do nového
roku 2009 pak především zdraví a splnění většiny Vašich přání. Až budete se svými blízkými u vánočního stromku, nezapomeňte na vánoční tradice.

ZÁPALKY

Svobodná dívka zapíchne do jablka tři zápalky. Každá z nich
musí symbolizovat jednoho nápadníka. Všechny zápalky současně zapálí. Ta, která hoří nejdéle, představuje toho, za něhož se má dívka vdát.

LITÍ OLOVA

Nad plamenem se rozžhaví kousek olova až úplně roztaje,
připraví se nádoba s vodou a do ní se olovo opatrně vlije;
odlitek, který vznikne, věští dotyčnému jeho budoucnost (například odlitek ve tvaru hvězdy znamená úspěch, uznání).

KRÁJENÍ JABLKA

Jablko se přepůlí vždy po štědrovečerní večeři, avšak ne obvyklým způsobem, ale kolmo na osu, napříč, pokud má vnitřní
část s jádry tvar hvězdy, sejdou se za rok všichni ve zdraví;
má-li tvar kříže, někdo z přítomných těžce onemocní.

POUŠTĚNÍ LODIČEK

Rozpůlí se několik vlašských ořechů a do prázdných polovin skořápek se nakapaným voskem připevní svíčka a lodičky
ořechů se pak nechávají plout po vodě, toho, komu se lodička
nepotopí a dlouho svítí, čeká dlouhý a šťastný život; pokud
se lodička drží při kraji nádoby, její majitel se bude celý rok
držet doma; pokud pluje ke středu nádoby, vydá se do světa.

HOD STŘEVÍCEM

Svobodné dívky házejí střevícem přes hlavu (obrátí-li se patou ke dveřím, zůstanou doma; obrátí-li se špičkou ke dveřím,
provdají se a odejdou).

Nové knihy na listopad
Česká próza
Nesvadbová – Pohádkář
Monyová – Matka v krizi
Váňová - Past
Prokšová – Zbytky iluzí
Adámková – Svítání
Jílek - Milování s hudbou
Bittner – Deník kastelána
Pavlosková – Ztroskotat a zvítězit
Romány pro ženy
Scanlan – Přelétavé štěstí
Gibson – Řekni mi pravdu
Mansell – Nabídka, jaká se neodmítá
Coulter – Síla osudu
Lichtenstein – Paní Živagová z Queen´s
Parku
Roberts – V pravou chvíli
Francis – Deník lhářky
Napětí (thrillery, detektivky, horory)
Christie – Záhadný pan Quin
McBain – Dej mládencům ruku jako lopatu
Kellerman – Hořký med
King – Blaze

ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE

Na Štědrý den se až do večera zachovává přísný půst. Ten,
kdo vydrží, údajně uvidí zlaté prasátko, ke společné večeři
se zasedá, jakmile vyjde první hvězda, pod talíře se na štědrovečerní večeři dávají kapří šupiny, které mají přinést všem
po celý rok dostatek peněz, typický a charakteristický štědrovečerní pokrm je ryba. A nemusí to být jen klasický kapr.
Ryba totiž charakterizuje Ježíše Krista (z řečtiny Iesús Christos Theú Hyios Sótér (Ježíš Kristus, Boží syn, Spasitel). A první
písmena tohoto označení dávají dohromady slovo Ichtys, což
je řecky ryba.

CIZÍ VĚCI V DOMĚ

Do konce roku by se měly vrátit všechny cizí věci, které
jsou v domě. Projděte pečlivě celý dům či byt a vraťte vše,
co vám nepatří.

JMELÍ

Stále zelená cizopasná a rostlina bývala považována za
posvátnou, má mít kouzelné účinky (například jako ochrana
proti ohni a zábrana v přístupu čarodějnicím a zlým duchům),
jako vzpomínka na sklizeň zlatým srpem se jmelí natírá na
zlato.
- RZ -

Stainforth – Tušení zla
Vondruška – Krev na lopuchu (historické
detektivní povídky)
Ostatní próza
(psychologická, historická, cestopisná)
Musso – Protože tě miluji
Stein – Umění závodit v dešti aneb jak
jsem byl psem
McCullough – Ve stínu zlaté hory
Pennry – Vlčí něha
McCarthy – Hranice
Fischer – Domek u fjordu
Morgan – Poselství z věčnosti
Naučná literatura
Prekopová – Děti jsou hosté, kteří hledají cestu
Ridley – Červená královna
Zatloukalová - Kuchařka pro dceru
Kyselová – Dekorování textilu
Útulný domov
Rádce pro milovníky psů
Beevor – Spisovatel ve válce
Šiška – Jednohubky z historie
Vohlídalová – Na houpačce nejen s knihovnou
Crook – Pilot Spitfiru
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Nové knihy na prosinec
České knihy
Viewegh – Román pro muže
Kohout - Smyčka
Nosková – Víme svý
Nálepková – Ráj na dosah
Vaňková – Kdo na kamenný trůn
Procházková – Slunce v úplňku (Příběh
Jana Palacha)
Hlinková – Ráj i peklo s božským Ivanem
(vzpomínky)
Klener – Jde to i slušně (vzpomínky)
Romány pro ženy
Körnerová – Almužna jen pro bohaté
Keleová-Vasilková – Máma pro Veroniku
Sparks – Noci v Rodanthe
Brown – Tučné úterý
Coulter – Kouzlo Kalypsa
Sittenfeld – Muž mých snů
Lawson – Návrat do Crow Lake
Napětí (detektivky, thrillery,horory)
Granger – Vražda mezi námi
McBain – Zlo na ostrově
Kačírková – Na mrtvé je spolehnutí
Vondruška – Román o růži

Reilly – Posvátné kameny
Jance – Dávný případ
King – Řbitov zvířátek
Ostatní romány
(společenské,psychologické,historické,humoristické)
Grisham – Vánoce nebudou!
O´Flynn – Co se ztratilo
Musso – Protože tě miluji
Kroll – Delfíní lidé
Erskin – Na pokraji temnoty
Zagorka-Jurić – Gričská čarodějnice
1.Tajemství krvavého mostu
Karon – Mitfordské jesličky. Z Mitfordu
do Meadowgate
Naučná literatura
Velká kniha etikety (Špaček)
Psychologie komunikace (Vybíral)
Aby dětem chutnalo (Fořt)
Kouzelný patchwork
Nové nápady pro starý papír (výrobky

a nápady pro výtvarnou činnost dětí)
Čech – Droga zvaná letadla
Sudetské osudy (Antikomplex,o.s.)
Stalo se na severu Čech 1900/2000 (kronika událostí našeho regionu)
Třeštík – Počátky Přemyslovců
Emmert – Češi u Tobruku
Nové knihy v dětském oddělení –
podzim
- PRO ZAČÍNAJÍCÍ ČTENÁŘE * Rok se Sárou
* Malá princezna 1., 2., 3.
* Komínek a Budíček
- PRO VĚTŠÍ ČTENÁŘE * Klimáček - Noha k noze
* Hergé – Tajemství jednorožce (Tintin)
* Jon – Pohádky lokomotivy Terezky
* Procházková – Vyprávění o Leonardovi

Připravované akce v Rokytnici nad Jizerou:
17. 1. 2009

ZÁVODY O DŘEVĚNÉHO KRAKONOŠE – skialpinistický závod

30. 1. 2009

HASIČSKÝ BÁL v jídelně základní školy
(hraje skupina Koneckonců)

Pro dívky:
Lanczová – Vůně deště
Braunová – Terezománie. Borůvkové
léto s Terezou
Řeháčková – Mary, ty jsi mazaná
Rubínová – Můj vysvlečenej deník
- ZÁBAVNĚ-NAUČNÁ LITERATURA Moje první encyklopedie Larouse: Jak
se co dělá?; Jak je to?; Co je to?
Mladé čarodějnice (Ravenwolf)
Velká kniha papírových skládanek
Nápadník pro šikovné holky
Rok malých dobrodružství (Zapletal)
Svět pod mikroskopem (Špaček)
Zeď. Tři zlaté klíče (Sís)

- Sjezd pašeráků s pochodněmi, skoky, radovánky na sněhu
- Závěrečný ohňostroj, občerstvení – sejkory, alkohol, teplé
nápoje
Sobota 21.2.2009 od 9:00 hod – 16:00 hod. - Skiareál Horní
domky. Kdo přijde v dobovém historickém kostýmu a nebo
na historických lyžích, dostane JÍZDNÉ ZA POUHOU STOKORUNU!!! Hromadný výjezd na Lysou horu, dobytí Lysé hory
a térmácení po boudách.
Neděle 22.2.2009 skiareál Horní Domky – Lysá hora
9:00 - Dětské a dědské závody - ceny pro nejmladšího a nejstaršího účastníka

6. 3. 2009

PYŽAMOVÝ BÁL v jídelně základní školy
(hraje skupina Blackbell)

Společenský dům JILM Jilemnice

14. 3. 2009

PLES MATEŘSKÉ ŠKOLY DOLNÍ ROKYTNICE ve Sport hotelu
Bohemia

25.1.2009 od 17.00 hodin
Docela velké divadlo Litvínov – MRAZÍK
Výpravná činoherní pohádka pro malé i velké. V roli Ivana se
představí Jan Revai.

13. 2. 2008

Travesti show HANKY PANKY
v Kulturním domě Rokytnice nad Jizerou

29.1.2009 od 19.30 hodin

(bližší informace a informace o předprodeji sledujte na
vývěsních plochách nebo na kabelové televizi).

PAŠERÁCKEJ VEJKEND
20. - 22.2. 2009

- PRO DOSPÍVAJÍCÍ ČTENÁŘE Fantasy:
Braunová – Ztraceni v čase
Troják – O dracích a menhirech
Taylor – Pán prokletí
Maylley - Přebyteční

SANATORIUM

Úspěšný zábavný program pánů Karla Šípa
a Josefa Náhlovského.
6.2.2009 od 19.30 hodin

Zahrada krásná neznámá

Pátek 20.2.2009 od 10:00 hod. - 17:00 hod. - náměstí v Rokytnici nad Jizerou. Krakonošovo zahájení, tradiční řemeslný
trh, zabíjačka, občerstvení
Doprovodný program - Živá kapela, divadlo
- Prezentace pašeráků
- Masopustní průvod pašeráků z náměstí na Studenov od
17:30 – 18:45 hod.– skiareál Studenov

Je to obdoba poradu vycházejícího z „Receptáře prima nápadů“ včetně jeho protagonistů, které znáte z TV Prima.
15.2.2009 od 14.30 hodin

Maxipes Fík

Legendární postava Maxipsa Fíka poprvé ožívá na jevišti. Skladatel Petr Soukal doplnit toto divadelní představení zbrusu
novými písničkami.
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Vysoké nad Jizerou

16.2.2009 od 19.30 hodin
Studio Dva Praha – Vše o ženách
Komedie o mužích, kteří se domnívají, že všechno ví… a to
nejen o ženách …. Hrají: Jitka Schneiderová, Anna Šišková,
Jana Krausová, Michal Slaný/Jan Jackuliak
23.2.2009 od 19.30 hodin

25. 12. 2008 19:30 - 27. 12. 2008

Divadlo Krakonoš

Vánoční premiéra - Jiří Brdečka: Limonádový

Na čtvrtek 25. prosince 2008 od 19.30 hodin, na pátek
26. prosince 2008 od 16.00 hodin a na sobotu 27. prosince
2008 od 19.30 hodin ohlásil vysocký divadelní spolek Krakonoš premiéru a reprisy komedie Jiřího Brdečky Limonádový Joe v režii Mařenky Trunečkové.

PAVEL ŠPORCL
29.3.2009 od 19.30 hodin

Bratři Ebenové
Jablonec nad Jizerou

31.1.2009

23. prosince 2008 v 18.30,
kostel sv. Prokopa Jablonec nad Jizerou.

Joe

Závody „Po staru“
Běžecký areál Vysoké nad Jizerou

Vánoční kon-

cert čtyř sborů: DPS Skřivánek, DPS Mládí a KS Kalandra
+ KS Satori.

Poudačka
Vofláknutej Adolf.

Za války byllel tulle na doktorem ňákej němec Zíber. Jennou měli zabíjačku. Čunik už byl kalej, tak ho flákli.
Starej Zíber už se těšil, jak si nacpe nácka. Furt tam šámal kolem řeznika, tu a tam něco sezob. Zkrátka, dědek byl nedočkavej jak malý robě. Už se těšil, až mu vomastek poteče po bradě a bude se cpáť pelnou deržkou. A že to bylo zrouna
v neděli, už se těšil na voběd. Jaký bylo ale rozčarování u voběda. Zíber zased ke stolu. Porce byla pěkná, velká… Jernnou
vzal do huby a už to začlo! Vočišťata vykulil, že je měl čas na blůze. Chtěl něco řícť, ale z huby mu vypad knellik a jak byl
rozzlobenej, chtěl fláknouť rukou do stolu.Jenže malinko velle, rukou zink do talíře.
Ten vylít, a že měli naproti na zdi vobraz Hitlera, dostal talířem jasnej zásah. Tejdě Zíber vykulil vočišťata eště víc, dyž
viděl, jak po fíreroj teče vomasta. Zařval jak leu a všichni museli vod stolu, pucovať fireru ksicht.
Bylo po slaunostnim vobjedě Zíber se našperk jen kůli tomu, že dostal suchý knelliky.
Aleš Novotný

BABIČČINA VÁNOČKA

RECEPTY

500g polohrubé mouky
30g droždí
100g pískového cukru
1/8 l smetany, 3žloutky,
150g másla, sůl,vanilinový cukr,
trochu koření –nastrouhaný muškátový oříšek
4 roztlučené hřebíčky
dále rozinky,mandle,tuk na vymazání plechu, žloutek
s trochou mléka na potření vánočky.
Mouku prosyjeme a dáme na teplé místo prohřát. Do hrnku rozdrobíme droždí, přidáme část cukru a malého množství vlahého mléka s troškou mouky. Zamícháme a necháme
na teplém místě vykynout. Těsto: do mouky vlijeme rozpuštěné máslo, přidáme žloutky, sůl a malé množství nastrouhaného koření, cukr a vanilinový cukr. Vlijeme vykynutý kvásek a vlažnou smetanu. Vše důkladně mícháme tak
dlouho, dokud se na těstě netvoří puchýře a nelepí se na
stěnu mísy.Nakonec vmícháme podle chuti rozinky, mandle.
Nádobu s těstem zakryjeme a necháme vykynout. Poté těsto
rozdělíme na 9 dílů. Spodní část spleteme ze 4 dílů, střed
ze 3 dílů a vrchní část ze dvou dílů. Vánočku potřeme směsí

žloutku a mléka. Přizdobíme mandlemi a dáme na vymazaný
plech, kde necháme vánočku ještě vykynout. Nakonec zvolna upečeme v mírně vyhřáté troubě do „zlatohněda“.
-EM-

NAKLÁDANÉ KUŘECÍ ŘÍZKY V JOGURTU
8 prsních kuřecích řízků
1 velký hustý bílý jogurt
2 celá vejce
4 stroužky česneku, sůl, pepř, koření dle chuti
Kuřecí řízky naklepeme, osolíme a opepříme a namáčíme
do jogurtové marinády. Tu připravíme smícháním jogurtu,
vajec, česneku, opět soli a pepře a koření dle chuti (dobré
je trochu zázvoru a něco ostřejšího/pro slabší povahy gril.
koření ostré/ pro nás s jazykem z ocele doporučuji chilli).
Pak maso přendáme do uzavíratelné nádoby a uložíme
v lednici. Nejdříve druhý den vyndáme řízky z marinády,
obalujeme pouze ve strouhance a ihned smažíme. Musím
říci, že to u nás mělo velký úspěch.
-AV-
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Společenská kronika

Městské KINO

Poděkování:

Životní jubilea slaví v měsíci listopadu
a prosinci tito naši spoluobčané včetně
občanů odjinud v místním domově důchodců :

Jablonec nad Jizerou
Prosinec 2008/Leden 2008

Děkujeme všem, kteří se dne
3. 11. 2008 přišli rozloučit s naším bratrem a strýcem, panem Oldřichem Řehořkem. Děkujeme za květiny a všechny
projevy soustrasti, kterými jste se snažili zmírnit náš velký zármutek.

80 let Pacholík Stanislav
Arpa Silvestr
Libiš Rudolf
Zeman Karel
Jiřincová Blažena
81 let Topičovská Jana
82 let Holubcová Miloslava
Kaprasová Jarmila
83 let Soukupová Božena
84 let Kaprasová Vlasta
85 let Márynka Josef
Hrbková Libuše
Doubková Irma
86 let Procházka Otakar
87 let Hanuljáková Anna
89 let Votočková Marie
97 let Zemánková Anežka
98 let Kavánová Zdeňka

sobota 20.12. v 19.45 h.

TOBRUK
České širokoúhlé válečné drama režiséra Václava Marhoula (102 min.). Druhá světová válka, podzim roku 1941. Do
němci a Italy obleženého města Tobruku v severoafrické
Libyi jsou odveleni vojáci 11. východního československého praporu .... Vstupné 70,- Kč, přístupný (15).

rodina Kousalova a Štěpánkova
sobota 27.12. v 19.45 h.

NESTYDA

Děkujeme touto cestou MUDr.
Jaroslavu Folprechtovi a kolektivu pracovníků domácí péče paní Jany Černé
za obětavou péči o našeho tatínka pana
Viléma Brože. Poděkování patří také
všem, kteří se s ním přišli naposledy
rozloučit.

Česká širokoúhlá komedie na motivy bestselleru Michala
Viewega „Povídky o manželství a sexu“ (88 min.). Kde je
problém? Oskar (Jiří Macháček) začíná ztrácet hlavu ...
Vstupné 70,- Kč, přístupný (15).

sobota 3.1. v 19.45 h.

JUNO
Komediální drama USA/CANADA (96 min.). Školačka
Juno je náhle konfrontována s neplánovaným rodičovstvím. Zvládne svoji novou roli? Vstupné 70,- Kč, přístupný (12).

rodina Brožova

Srdečně blahopřejeme

sobota 11.1. v 19.45 h.

DĚTI NOCI
Nové české drama režiséra Vladimíra Drhy (114 min.). Příliš horký srpen 1968. Vstupné 65,- Kč, přístupný (12).

sobota 17.1. v 18.00 h.

KOZÍ PŘÍBĚH

OSMISMĚRKA
V osmismerce vyškrtejte 18 pojmů, které se nějakým způsobem vztahují
k období Vánoc.

První česká 3D animovaná rodinná komedie (širokoúhlý
formát, 80 min). Staré pražské pověsti a legendy. Hlasy
propůjčili J.Lábus, M.Hádek, M.Bočanová, M.Dlouhý,
P.Pelzer a další. Vstupné 60,- Kč, přístupný.

sobota 24.1. v 19.45 h.
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SNĚŽENKY A MACHŘI po 25 letech
Nová česká komedie (100 min.). Zajímají vás další osudy
postav této slavné komedie? Zajímá vás jak změnit 25 let
starou platonickou lásku na opravdovou? Přijďte do kina.
Vstupné 70,- Kč, přístupný (12)
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MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3:
Maturitní ročník
Americká romantická muzikálová romantická komedie
v českém znění (112 min.). Studentští „mazáci“ se rozcházejí, každý jde na jinou univerzitu. Jak to zvládají ...?
Vstupné 70,- Kč, přístupný.

sobota 31.1. v 19.45 h.

**** ********

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

KUŽELKY
05.12. 2008
O tomto adventním čase jako již každoročně vrcholí organizované kuželkářské soutěže. V soutěžích má místní TJ přihlášena 3 družstva dospělých a 2 družstva dorostu. Dlužno
dodat, že pro všechna družstva platí, že si vedou se střídavými úspěchy.
Začněme A týmem – hraje divizní soutěže a po podzimní
části je na 5. místě tabulky. Postavení odpovídá a v oddíle
vládne s výkony spokojenost. Trochu obavy byly před začátkem soutěží, jak si povede B tým. Velmi oslabil odchody
stabilních hráčů ze zdravotních nebo osobních důvodů – Zd.
Novotný st., Vlad. Doubek nebo Tomáš Hájek. Po podzimu se
družstvo drží a i když je 10. v tabulce, má poměrně výrazný
odstup od sestupových pozic! Teď je třeba ještě zvládnout
jarní část. C družstvo svoje soutěže ještě nemá dohrány –
čekají jej ještě dvě kola, ale lze říci, že po loňském ústupu
z pozic se začíná pozitivně projevovat omlazení hráčského
kádru o hráče dorostu. Zatímní zisk 8 bodů a 10. místo jsou
podstatně lepší, než loňské výsledky.
Dorostenci si po „létech hojnosti“ vybírají oddechový čas.
Je to pochopitelné, protože se nepodařilo nahradit odchody
do kategorie dospělých stejně kvalitními hráči. Přesto situace
není nikterak kritická a zatímní 8. místo ve 2. lize skupiny B
lze soustředěnými a zlepšenými výkony jistě vylepšit. B dorost se pohybuje ve středu tabulky a na to, že je v mužstvu
řada nováčků, tak to není špatné.
Taktéž vrcholí RNL – 2009. V soutěži neregistrovaných týmů
mužů i žen je odehráno cca 90% utkání. V mužské kategorii
sehrála mužstva 1. TKK ROXANA a VOS Jičín prakticky finálové
utkání a porážka hráče ROXANY odsunula na druhou pozici.
Je jen škoda, že mužstvo bylo významně oslabeno o neúčast
2 hráčů, a tak vítězství jičínským spadlo do klína bez velkých
nervů a asi jen mimořádná situace je může připravit o další
zápis na poháru pro vítěze.
V ženské kategorii se zatím nejvíce daří kolektivu Nudistek, které jsou následovány ženami z VOS Jičín. Zbývá dohrát
již jen několik utkání a 13.12. soutěže jednotlivců !
V tento den vyhlásí řídící výbor soutěže celkové výsledky
a jak slibují i při vyhlášení nebude nouze o překvapení .
O nich Vás však budeme informovat až příště !

LYŽAŘSKÝ KLUB
02.12.2008
Středisko Horní Domky bude již tradičně žít lyžařským
sportem na nejvyšší úrovni. Celou sezónu bude probíhat již
11. ročník Superceny Rokytnice – seriál dětských závodů.
Začínáme již 14. prosince.
V lednu 17. zavítá do Rokytnice poprvé velký cirkus veřejného sjezdu Modrá Open. Zúčastní se jak stará garda bývalých
závodníků a reprezentantů, ale také široká veřejnost ve věku
od 3 do 99 let.
Den po Modré Open se pojede Memoriál Jana Vedrala – obří
slalom veteránů.
Koncem ledna (29.-31.1.) přijedou hendikepovaní lyžaři na
M ČR ve sjezdových disciplínách. Na toto mistrovství navazují
RKZ žactva (1.-2.2.).
V únoru přenecháme sjezdovky veřejnosti a v březnu resp.
28.2. až 1.3. se pojedou FIS závody a M ČR Juniorů – obří
slalom a slalom.

Následující víkend zavítá také poprvé závod světove série
FIS v carvingu ( 7.-8.3.).
Posledním M ČR v Rokytnice bude velký závod v kategorii
Masters (21.3.).
Finále sezóny bude 4.4., kdy si v této sezóně naposledy
zazávodí děti a rodiče v Superceně Rokytnice.
Takže přijeďte se podívat a třeba i zasoutěžit!!

ŠACHY
03.12.2008
V listopadu se čtyři naši hráči zúčastnili mezinárodního šachového turnaje v Liberci. Startovalo 92 hráčů ze šesti zemí.
Z našich hráčů se nejvíce dařilo Zdeňku Hollmannovi, který
obsadil 23.místo ziskem 5,5 bodu z devíti partií, V. Gernert
skončil 41., VL. Červinka 45. a J. Hanuš 88.
! ! ! ! G RATU LU J E M E ! ! ! !
Spartak Rokytnice „A“
4,5 – 3,5
Desko Liberec „B“
Ve 3. kole krajského přeboru prvé třídy zvítězili naši hráči nad
kvalitním soupeřem.
Z našich hráčů zvítězili:
Z. Lenc, T. Kopecký, Vl. Červinka a V. Gernert.
Nerozhodně: L. Tejkal
Spartak Rokytnice „B“
3–2
Semily „B“
Ve 3. kole krajské soutěže druhé třídy zvítězili naši hráči nad
tradičním soupeřem.

Vánoční turnaj

Náš oddíl pořádá tento tradiční turnaj
v rapid šachu 26.12.2008
Místo konání: klubovna sportovní haly
Začátek: 9:00 hodin
Tempo na partii: 2×15 min
Švýcarský systém – 9 kol
Občerstvení
zajištěno.
PR_184x150_Rokyt_půjčka 21.11.2008
9:34 Stránka 1

V České spořitelně můžete
mít až 300 000 Kč za pár minut
Každý z nás si dovede představit, že by jeho život byl
ještě pestřejší. K uskutečnění takových představ ale
většinou potřebujeme dostatek peněz. S půjčkou
od České spořitelny si nyní můžete splnit i větší sny,
nebo jen rychle pořídit to, co zrovna potřebujete.
O podrobnostech jsme si povídali s Evou Jarskou,
manažerkou pobočky v Rokytnici nad Jizerou.
Jsou vaše půjčky skutečně tak rychlé, jak se povídá?
Co tolik zjednodušuje proces jejich vyřízení?
Vzít si půjčku je skutečně stále jednodušší. Stačí
přijít do nejbližší pobočky České spořitelny a mít
u sebe jen jeden doklad totožnosti. Žádné jiné dokumenty nepotřebujete a prostředky získáte během
jedné návštěvy.
Jakou částku si lze takto snadno a za pár minut
půjčit?
Vycházíme klientům co nejvíce vstříc – chceme, aby
se nemuseli omezovat. Proto jsme nyní zvýšili
maximální částku, kterou si lze půjčit bez ručitele,
až na 300 000 Kč.
Jaká je výše splátek?
Výši splátek si může každý klient nastavit sám podle
svých možností. V České spořitelně navíc nabízíme
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zvýhodněné akční splátky pro vybrané výše půjčky.
Například půjčku ve výši 50 000 Kč tak lze nyní získat
za 888 Kč měsíčně.
Lze se pojistit proti neschopnosti splácet?
Samozřejmě, klient se může pojistit proti nepředvídatelným událostem. Pojištění je součástí standardní úvěrové smlouvy, takže jeho vyřízení neznamená
žádné papírování navíc. Klient tak získá příjemnou
jistotu, že v případě úrazu, onemocnění nebo například ztráty zaměstnání mu prostředky na splácení
půjčky nebudou chybět.
Kam se mohou zájemci o půjčku obrátit?
Stačí navštívit naši pobočku v Rokytnici nad Jizerou,
čp. 449 (obchodní pasáž), tel.: 481 522 311.
P ro více informací o produktech a službách České
spořitelny se klienti mohou rovněž obrátit na bezplatnou informační linku 800 207 207 nebo navštívit
internetové stránky www.csas.cz.
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