Návštěva z nejvzácnějších

Ministr vnitra České republiky v rokytnické zvláštní škole
V pondělí 5. prosince 2005 jsme přivítali v naší malé
škole vzácnou návštěvu, ministra vnitra České republiky
pana Františka Bublana. Pro tak vzácnou návštěvu, která
„nejezdí do škol každý den“, jsme připravili krátký program
z činnosti kroužků rómských tanců a sborového zpěvu pod
vedením paní učitelky Schovánkové. Při této příležitosti ministr Bublan ocenil širokou nabídku mimoškolní činnosti
pro naše žáky, kteří mají možnost navštěvovat po vyučování zdarma mnoho kroužků, např. aerobic, hru na kytaru,
keramiku, zdravovědu, sportovní hry. Mikulášská nabídka
z rukou pana ministra naše žáky, kteří měli poprvé v životě
možnost osobně se setkat s členem Vlády České republiky, velmi potěšila. Děti v batůžkách s logem projektu „Svět
očima dětí“, do které se zapojila i naše škola, dostaly trička,
knihy a ti menší omalovánky. My jsme pro pana ministra
a jeho doprovod, který tvořila tisková mluvčí ministerstva
Radka Kovářová a členové ochranky, napekli koláče a zákusky, abychom vzácné návštěvě pobyt u nás zpříjemnili.
A proč ministr vnitra přijel právě k nám? Jak jste si mohli v jednom z minulých číslech Rokytnického zpravodaje

přečíst, již v loňském roce se nám podařilo právě díky
kvalitě našeho působení na poli prevence vzniku sociálně
patologických jevů získat záštitu pana ministra nad naší
školou. Úspěšnost této aktivity podtrhuje právě jeho osobní návštěva.
O události informuje Rádio Vnitro (www.mvcr.cz/radio),
které prezentuje rozhovor ministra přímo z naší školy, MF
Dnes z 6. 12. 2005 a rokytnická kabelová televize. Dojmy
ministra vnitra z návštěvy dokládá i zápis ve školní kronice.
Citujeme: „Děkuji za pěkné dopoledne, obohacení o poznání, že jsou lidé, kteří mají svou práci rádi a trpělivě rozdávají ze svého, aby dali těm potřebným. S úctou František
Bublan“.
Návštěva ministra vnitra České republiky v naší škole
a ocenění naší práce je nesporně povzbuzením do budoucna. Při odchodu z naší školy nám pan ministr poděkoval za
příjemné strávení dopoledne a slíbil, že nás v brzké době
opět navštíví. Doufáme, že máte všichni radost s námi.
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kolektiv učitelek ZvŠ

Rozhovor s ministrem vnitra o návštěvě ve Zvláštní škole
Rokytnice nad Jizerou na Rádiu Vnitro
Ministr vnitra František Bublan zavítal v pondělí 5.prosince do Zvláštní
školy v Rokytnici nad Jizerou, nad kterou v minulosti převzal záštitu. Na místě se seznámil s chodem školy, kterou
během návštěvy zazněly koledy. Dojemné bylo představení tanců, které
děti nacvičily. Pana ministra provedla
školou její ředitelka Mgr. Jana Janouchová a setkání se zúčastnil také starosta města Ing. Petr Matyáš. Na závěr
ministr zhodnotil návštěvu v rozhovoru
pro Rádio Vnitro.

Pane ministře, co jste dnes získal
za poznatky?
Především jsem viděl učitelky, které
tady dělají velmi záslužnou práci s dětmi, které potřebují hodně péče a potřebují, aby se jim někdo věnoval. Taky
jsem viděl, že děti hodně umí a všechno dělají s nadšením a s takovou čis-

totou a otevřeností, takže z toho mám
docela dobrý pocit, že se najdou lidé,
kteří se daleko obětují pro ty ostatní,
i když třeba ty výsledky nejsou nějak
radikálně obrovské.
Co vlastně znamená záštita, co
můžete nabídnout škole?
Mohu nabídnout různé pomůcky,
dnes jsme do školy něco dopravili, nějakou publikaci, něco pro děti, co by
jim alespoň trošku pomohlo, a ona ta

Záštita je spíš na rovině morální?
Je to samozřejmě v rovině morální,
ale věřím tomu, že se najde příležitost,
jak této škole pomoci i jinak.
Na škole se učí děti i s mentálním
postižením, předvedly Vám představení, hovořil jste o upřímnosti. Jak
vnímáte tuhle rovinu?
Jde o to, že děti se zde naučily několik písniček, naučily se zde tanec, který
musely cvičit určitě dlouhou dobu, ale
předváděly vše s takovým nadšením,
takže tohle zase člověk musí ocenit.
Je tam trošku takové vybočení ze společnosti, která už se na všechno dívá
tak nějak komerčně, kdežto tyto děti
rozdávaly s větší radostí.
Vaší návštěvě na škole se účastnil také starosta Rokytnice nad Jizerou, diskutovali jste také o problémech regionu?
Samozřejmě, diskutovali jsme o problémech nezaměstnanosti, o problémech případných investic, o dopravní
obslužnosti a o tom, že by se region
měl více zaměřit na turistický ruch,
protože tady k tomu má větší podmínky. Takže i toto bylo předmětem našeho setkání.

záštita je trošku takovým určitým gestem, že na tuto školu
nechce nikdo zapomenout,
a jak je to možné, ji také budeme podporovat.
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Budete v podobných návštěvách
pokračovat?
No, tak pokud mně to čas dovolí,
tak velice rád, protože pro mě je to
docela příjemná změna a navíc mě to
dostává trošku víc do reality života.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Opět se blíží čas vánočních svátků,
konec roku letošního a začátek roku
nového. Stejně jako v minulém roce

I když události kolem oddlužování byly patrně nejvíce sledovány jak
občany, tak i ze strany médií, podařilo se v průběhu roku 2005 zrealizovat v našem městě mnoho dalších

mezi Městem, TJ Spartak a ostatními
podnikatelskými subjekty v Rokytnici
nad Jizerou. Tato spolupráce by měla
Rokytnici nad Jizerou významně pomoci v dalším rozvoji cestovního ru-

bych Vám všem chtěl prostřednictvím
našeho Zpravodaje popřát k nadcházejícím svátkům vše nejlepší a velmi
krátce připomenout nejdůležitější letošní události.
Na přelomu loňského a letošního
roku jsem přál našemu městu hodně
štěstí, dobrých rozhodnutí a především dořešení všech jeho problémů.
Zda byla rozhodnutí zastupitelstva
a rady města alespoň z větší části
dobrá či nikoliv, ukáže v mnoha případech čas a další nechám na posouzení Vám, občanům. Co se však v letošním roce téměř 100% naplnilo, bylo
přání, aby se podařilo dořešit a dotáhnout do zdárného konce mnoho
let trvající problémy se zadlužeností
našeho města. Tyto problémy byly během roku zcela dořešeny a naše město tak může vstoupit do nového roku
s čistým štítem, bez jakýchkoli dluhů
po splatnosti a s majetkem, na kterém neváznou zástavní práva věřitelů.
V této souvislosti bych rád poděkoval
všem, kterých se problémy „oddlužování“ jakkoliv dotkly, a to hlavně za
jejich pochopení, vstřícnost a dobrou
spolupráci.

významných akcí. Naše město navštívily významné osobnosti politického
života jako například předseda senátu České republiky MUDr. Přemysl
Sobotka a nebo ministr vnitra František Bublan. V únoru letošního roku
jsme oslavili vynikající úspěch rokytnického lyžaře Filipa Trejbala, který se
v italské Bardonecchii stal juniorským
mistrem světa ve slalomu.
V rámci investic se v roce 2005
zrealizovala kanalizační přípojka k dolní ZŠ a celková rekonstrukce plynové kotelny ZŠ, opravilo se poměrně
veliké množství místních komunikací
a realizovalo se mnoho dalších akcí
menšího rozsahu.
U neinvestičních věcí považuji za
největší úspěch realizaci projektu
Založení společného sdružení města
a podnikatelských subjektů pro rozvoj
cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou, na který město získalo dotaci od
Libereckého kraje v rámci grantového
programu SROP. Sdružení bylo v letošním roce založeno a začalo fakticky
fungovat. Za nejdůležitější považuji,
že díky tomuto projektu byla navázána
společná komunikace a spolupráce

chu. Měla by také přispět k propagaci
a zviditelnění města, ke zvýšení jeho
návštěvnosti, a postavit tak naše město na úroveň nejvýznamnějších českých turistických středisek.
Tolik stručně k událostem již končícího roku 2005. K roku nastávajícímu
bych v tuto chvíli připomenul pouze dvě významné a důležité události
– a sice konání parlamentních voleb
v červnu 2006 a komunálních voleb
v listopadu 2006. Konání těchto voleb
připomínám především z toho důvodu, aby si všichni občané s volebním
právem už teď uvědomili, že se volby
konají a že je třeba se jich také aktivně
zúčastnit.
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Na závěr mi dovolte, abych Vám
všem popřál k nadcházejícím vánočním svátkům jejich klidné a radostné
prožití v kruhu svých nejbližších a do
novému roku pak hodně štěstí, zdraví,
spokojenosti, osobních i pracovních
úspěchů a mnoho splněných novoročních předsevzetí.
Ing. Petr Matyáš
starosta města

RADA MĚSTA 24. 10. 2005

ZM 12. 10. 2005

Pronájmy obecních pozemků:

1. Zřízení regionálního muzea
v čp. 143 v Dolní Rokytnici

RM byla informována o žádosti
pana Kostlána Jana, Horní Rokytnice
198 o prodej, případně pronájem ppč.
2341/6 a 2341/8 v k. ú. Horní Rokytnice. Dne 12.10.2005 projednalo zastupitelstvo města tuto žádost a svým
usnesením č. 743 neschválilo záměr
prodeje výše uvedených parcel a postoupilo radě města k projednání záměr možného pronájmu. Rada města záměr pronájmu těchto pozemků
schválila.
RM schválila text zadání výběrového řízení na zpracování tepelných
auditů na budovy ve vlastnictví města, a to budovu Základní školy čp. 172
v Dolní Rokytnici, budovu Mateřské
školy v Horní Rokytnici čp. 555 a budovu Mateřské školy v Dolní Rokytnici
čp. 210.
RM pověřila pracovníky investičního úseku zajištěním dopravního značení pro vyhrazené parkoviště pro
obyvatele bytových domů čp. 667
a 668 v Horní Rokytnici, a to „Parkoviště – Reservé“ s dodatkovou tabulkou „vyhrazeno pro bytové domy čp.
667 a 668 v Horní Rokytnici“.
RM pověřuje pracovníky investičního úseku předložením návrhu do rozpočtu města pro rok 2006 v případě
projektových dokumentací a dopravního značení na celém sídlišti v Horním Koutě.
RM byla informována o průběhu
opravy komunikace v úseku Starý Mlýn – Dvoračky. Starosta města
uvedl, že opravu prováděla společnost SOVIS, s.r.o. Hradec Králové. Při
opravě došlo k určitým časovým prodlévám a při převzetí díla byly zjištěny
vážné závady. RM pověřila starostu
města zajištěním uplatnění reklamačních závad v záruční lhůtě a jednáním
se společností SOVIS ohledně jejich
odstranění.
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 jmenuje v souladu s § 167 odst.
2 školského zákona do Školské rady
Základní školy praktické a Základní
školy speciální, Rokytnice nad Jizerou
paní Martinu Šubrtovou.

Původně bylo záměrem představitelů Spolku přátel regionálního muzea
zřídit expozici v objektu informačního
střediska KRNAP v Horní Rokytnici.
Probíhala jednání mezi Spolkem a
Správou KRNAP. Bohužel nakonec k
dohodě nedošlo. Proto bylo osloveno
Město, zda by nebylo možné zřídit muzeum v objektu čp. 143 (bývalý archiv)
v DR, který je z větší části nevyužitý.
ZM schválilo záměr využití části
objektu čp. 143 v Dolní Rokytnici nad
Jizerou, který je ve vlastnictví Města,
pro účely zřízení regionálního muzea
a galerie Krkonoše Spolkem přátel regionálního muzea a galerie Krkonoše
s tím, že musí být v objektu zachovány prostory v potřebném rozsahu pro
účely Drobných služeb města a sběrného dvora.
ZM pověřilo radu města přípravou
a schválením rozpočtového opatření
č. 10/2005, které se bude týkat plynoﬁkace objektu čp. 143 v Dolní Rokytnici
v návaznosti na rozpočet této investiční akce a v návaznosti na příslib společnosti VČP, a.s. poskytnout ﬁnanční
příspěvek ve výši 200.000,- Kč.
Prodeje obecního majetku:
ZM schválilo prodej části ppč. 3269
v k. ú. HR paní Zdeňce Šmotkové,
Praha 10 za cenu 240,- Kč/m2.
ZM schválilo směnu části ppč.
2239/1 za ppč. 2241/3 v k.ú. HR, která
je ve vlastnictví manželů Jiřího a Jaroslavy Brandejských, Kolín, a to za
podmínek stanovených v usnesení
ZM č. 708 ze dne 27. 7. 2005 za cenu
pozemku v hodnotě 200,-Kč/m2.
ZM schválilo směnu části ppč.
2638/1 v k.ú. DR za ppč. 2664 v k.ú.
DR, která je ve vlastnictví paní Jaroslavy Doušové, Mělník za podmínek
stanovených v usnesení ZM č.709
a č. 710 ze dne 27. 7. 2005.
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec – žádost o oboustranný převod
pozemků v k.ú. HR a DR mezi Městem
Rokytnice n. J. a Libereckým krajem
dle přílohy. Stavební komise doporučuje schválit navrhované převody.
Jedná se o části chodníků a komunikací. Převody budou provedeny formou darování. Záměr převodu těchto
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pozemků byl již zveřejněn na úřední
desce městského úřadu.
ZM schválilo darování následujících
pozemků Města Rokytnice nad Jizerou Libereckému kraji, U Jezu 642/
2a, Liberec: ppč. 3368/22, 3368/98,
3368/99, 3368/44, 3368/46, 3368/59,
3427/38, 3427/41, 3427/43, 3427/45,
3427/46, 3427/48, 3427/60, 3427/62,
3428/2, 3428/28, 3428/29 v k.ú. Horní
Rokytnice nad Jizerou o celkové výměře 6.487 m2.
ZM schválilo přijetí daru od Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec, kdy
se jedná o následující pozemky: stpč.
687/2, ppč. 78/5, 1070/6, 1070/7, 1076/
11, 1118/1, 2952/13, 2952/14,3000/11,
3054/4, 3070/1 v k.ú. Dolní Rokytnice o
celkové výměře 3.434 m2, stpč. 584/2,
ppč. 1225/1, 1225/6, 1225/8, 1225/9,
1225/11, 1225/12, 1225/15, 1225/17,
2310/10, 2344/22, 3245/1, 3262/2,
3262/5, 3262/6, 3262/7, 3366/1,
3368/2, 3368/3, 3368/4, 3368/5,
3368/6, 3368/7, 3368/8, 3368/9, 3368/
10, 3427/3, 3427/5, 3427/6, 3427/7,
3428/1, 3428/3 v k.ú. Horní Rokytnice
nad Jizerou o celkové výměře 27.589
m2, ppč. 3464/2, 3464/6, 3464/18,
3427/49, 3427/51, 3427/54 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou o celkové výměře 1.049 m2, ppč. 3465/3, 3465/7,
3465/15, 3467/2 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou o celkové výměře 522
m2.
Prodej jednotky AB 1.11 v čp. 449
v Horní Rokytnici
Místostarosta Petr Kadavý – nebytový prostor v č.p. 449 č. 449/111
(AB1.11) je na seznamu zbytného
majetku prodávaného městem ve prospěch ČKA. Minimální cena za tento
nebytový prostor byla ČKA stanovena na 675.860,- Kč. Město v průběhu
roku 2005 několikrát zveřejnilo nabídku prodeje za tuto minimální kupní
cenu, avšak nepřihlásil se žádný zájemce. Následně zastupitelstvo města rozhodlo o zveřejnění nabídky bez
uvedení ceny s tím, že pokud případný zájemce nabídne takovou výši kupní ceny, která bude pro zastupitelstvo
města akceptovatelná, dojde k prodeji
i za nižší cenu, než byla cena stanovená ČKA.
Rada města doporučila zastupitelstvu města prodej nebytového prostoru č. 449/111 (AB1.11) v č.p. 449
v HR za nabízenou cenu 411.000,Kč. Oznámení nabídky na odkup nebytového prostoru č. 449/111 v č.p.
449 v HR a protokol o otevírání obá-

lek s nabídkami jsou přílohou zápisu
z jednání zastupitelstva města.
ZM schválilo prodej jednotky č.
449/111 v č.p. 449 v Horní Rokytnici nad Jizerou panu Richardu Vrdlovcovi, bytem Dolní Rokytnice 179,
Rokytnice nad Jizerou, a to za cenu
411.000,- Kč.
Prodej jednotek v čp. 365 v Dolní
Rokytnici
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 27. 7. 2005 rozhodlo o opětovném zveřejnění nabídky na odkup nebytových prostor č. 365/101
a 365/102 za minimální kupní ceny
stanovené ČKA, tj. 301.860,- Kč, resp.
418.860,- Kč.
Nabídka byla zveřejněna na úřední desce od 8. 8. 2005 do 23. 9. 2005.
Text oznámení a protokol o otevírání
obálek s nabídkami tvoří přílohu zápisu z jednání zastupitelstva města.
V rámci vypsaného výběrového řízení
se přihlásil pouze jeden uchazeč, a to
pan Zdeněk Löffelmann, bytem Praha
1, který zároveň akceptuje podmínky
vypsaného řízení.
ZM schválilo prodej jednotky
č. 365/101 v č.p. 365 v Dolní Rokytnici
nad Jizerou panu Zdeňku Löffelmannovi, Navrátilova 7, 110 00 Praha 1 za
cenu 302.000,- Kč.
ZM schvaluje prodej jednotky
č. 365/102 v č.p. 365 v Dolní Rokytnici
nad Jizerou panu Zdeňku Löffelmannovi, Navrátilova 7, 110 00 Praha 1 za
cenu 420.000,- Kč.
Plynová kotelna Základní školy,
Dolní Rokytnice 172
Ing. Matyáš – na zasedání zastupitelstva dne 1. 6. 2005 byla projednána problematika ohledně havarijního
stavu plynové kotelny dolní základní
školy.
Dne 4. 7. 2005 jsme rozeslali ﬁrmám
výzva k podání návrhu řešení realizace vytápění objektu ZŠ v Rokytnici
nad Jizerou a ohřev TUV s uvedením
závazné cenové nabídky za realizaci
díla.
Bylo obesláno šest ﬁrem. Dne
22. 8. 2005 provedla rada města na
svém jednání na základě došlých
nabídek vyhodnocení výběrového řízení a vybrala návrh dle varianty č. 2
(zřízení nové kotelny v budově školy)
společnosti REPOS plus, a.s. Jablonec nad Nisou s celkovou nabídnutou
cenou 1.657.848,- Kč bez DPH.
Na základě jednání s ﬁrmou bylo
dohodnuto, že 1.000.000,- Kč uhradí
město ještě v letošním roce a zbytek
v roce 2006.
Tento návrh včetně smlouvy o dílo
schválila rada města dne 19. 9. 2005

v souladu s usnesením zastupitelstva
města a v souladu s připravovanými
rozpočtovými opatřeními.
V souvislosti s rekonstrukcí kotelny
je třeba provést plynovodní přípojku
ke staré budově ZŠ pro napojení kotelny, která nebyla součástí nabídek.
Tento náklad ve výši 100.000,- Kč je
součástí schvalovaných rozpočtových
opatření.
ZM schválilo způsob ﬁnancování
investiční akce vybudování plynové
kotelny v objektu Základní školy, Dolní
Rokytnice čp. 172 s tím, že 1.000.000,Kč vč. DPH bude uhrazen z rozpočtu roku 2005 a zbývající část ve výši
972.839,- Kč vč. DPH bude uhrazena
z rozpočtu roku 2006.
Řešení odstranění reklamačních
závad – zatékání do objektů nových
domů města čp. 667 a čp. 668.
ZM schválilo zadání zakázky v celkové hodnotě 619.917,- Kč včetně
DPH na odstranění reklamačních
závad na objektech města č.p. 667
a 668 v HR – spočívající v zatékání do
objektů – stavební ﬁrmě Janda s.r.o.,
Jablonec nad Jizerou.
ZM pověřilo starostu města zajištěním vymáhání veškerých nákladů,
které městu Rokytnice nad Jizerou
vzniknou v souvislosti s odstraněním
reklamačních závad na objektech
města č.p. 667 a 668 v HR spočívající
v zatékání do objektů, po ﬁrmě Národní stavební společnost a.s., Anenská
3, Jablonec nad Nisou.
Vodní dílo Vilémov a Paseky
– schválení nesouhlasného stanoviska
ZM zásadně nesouhlasí z hlediska
přírodovědného, krajinářského a z hlediska rozvoje města s výstavbou vodní
nádrže Vilemov, Paseky a jakýchkoliv
dalších nádrží v našem regionu tak,
jak jsou zařazeny v konceptu ÚP VÚC
Libereckého kraje. Město Rokytnice
nad Jizerou, stejně jako okolní obce,
cítí v souvislosti s navrhovanými vodními nádržemi značné ohrožení své
existence, stability a možnosti dalšího
rozvoje.

ZM 23. 11. 2005
Vyhodnocení výběrového řízení na provádění zimní údržby, Plán
zimní údržby
ZM potvrdilo rozhodnutí výběrové
komise na přidělení veřejné zakázky
„Provádění zimní údržby v Rokytnici
nad Jizerou“ ﬁrmě ROTES s.r.o., IČO:
47450371, DIČ: CZ47450371 a pově–5–

řuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Převody pozemků od Pozemkového fondu ČR
ZM souhlasí s bezúplatným převodem pozemků z vlastnictví státu
spravovaných Pozemkovým fondem
ČR do vlastnictví města Rokytnice nad
Jizerou pro tyto pozemky:
a) pozemky v k.ú. Dolní Rokytnice:
p.p.č.349/2, 349/6, 405/1 – resp. část
vzniklou odměřením z této parcely,
414/1, 414/2, 595/1 – resp. část vzniklou odměřením z této parcely, 601/1,
698/3, 783/1 – resp. část vzniklou odměřením z této parcely, 856/2, 918
– resp. část vzniklou odměřením z této
parcely, 1110/1, 1110/3, 1115, 1131/8,
1131/14 – resp. část vzniklou odměřením z této parcely, 1131/16, 1180/2,
1180/6, 1181/3 – resp. část vzniklou
odměřením z této parcely, 1185/1
– resp. část vzniklou odměřením z této parcely, 1304/6, 1304/13, 1759/1,
1764, 1766, 1902/9, 1927/5,
b) pozemky v k.ú. Horní Rokytnice:
p.p.č. 852/3, 886/2, 886/3, 980/9,
1214/6, 1237/1, 1238/1 – resp. část
vzniklou odměřením z této parcely, 1238/9, 1292/6, 1292/4, 1761/4,
1902/8, 1942/9, 2094/2-resp. část
vzniklou odměřením z této parcely,
2141/16, 2288/28, 2437/2, 2447/2,
2984/1, 3076/8, 3208/1, 3208/3,
3208/4, 3208/5, 3208/6, 3208/7,
3292/3, 3308/2, 3308/3, 3308/4,
3308/5, 3438/4,
c) pozemky v k.ú. Rokytno:
p.p.č. 451/1 – resp. část vzniklou odměřením z této parcely (451/6) tvořící veřejnou komunikaci navazující na
parcely 437/8 a 1072/1, 700, 1063/1
– resp. část vzniklou odměřením z této
parcely (1063/5),
d) pozemky v k.ú. Františkov:
p.p.č. 25/2, 28 – resp. část vzniklou
odměřením z této parcely, 119/3,
120/2, 196/1 – resp. část vzniklou odměřením z této parcely (196/2), 288/3,
288/4, 288/5, 510/1, 510/2, 568.

Provádění zimní údržby v letech 2005 – 2010

Starosty města Ing. Petra Matyáše:
Silnice na Rezek sice nepatří
Rokytnici, ale jaké kroky podniká
vedení města, aby přinutilo příslušného majitele k zahájení opravy této
komunikace, která je již v některých
úsecích téměř neprůjezdná?
Máte skutečně pravdu v tom, že stav
této komunikace je přímo katastrofální.
Město se již dva roky snaží intenzívně
upozorňovat vlastníka komunikace,
jímž je Liberecký kraj – Krajská správa silnic Libereckého kraje, na tento
stav. Z naší strany bylo zasláno již
několik dopisů, a to jak současnému
členu Rady LK pověřenému vedením
resortu dopravy, panu Mgr. Vladimíru
Richterovi, tak i jeho předchůdci. Na
tento stav průběžně upozorňujeme
i při mnoha jednáních se zástupci Libereckého kraje, ale i Svazku obcí
Krkonoše a například ČSAD Semily,
které tento stav trápí stejně jako nás.
V září letošního roku byl z naší strany vyvolán na tuto komunikaci státní
dohled, který prováděl odbor dopravy
MěÚ Jilemnice, který konstatoval, že
stav je sice špatný, ale jsou i horší komunikace. Bohužel prozatím všechny
snahy o provedení opravy silnice na
Rezek končí vždy u konstatování, že
je na potřebnou generální opravu nedostatek ﬁnančních prostředků.
****************************************

Otázka pro jednatele společnosti KATRO SERVIS Semily (kabelová
TV) pana Šíra:
V létě jste našim čtenářům slíbil,
že máte v plánu zprovoznit kanál
ČT 24.Kdy ho uvidíme na kabelové
TV?
Kanál ČT 24 bude zprovozněn během měsíce ledna.

Na základě rozhodnutí zastupitelstva města na počátku roku 2005 byla
vypsána veřejná zakázka na provádění zimní údržby na území města Rokytnice
nad Jizerou na období 5ti let. Do této zakázky se přihlásili dva uchazeči, z nichž
jeden byl vyřazen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Vítězem veřejné
zakázky se tak stala spol. ROTES s.r.o. Rokytnice nad Jizerou. Zastupitelstvo
města dne 23.11.2005 tento výběr potvrdilo.
Zimní údržbu bude provádět spol. ROTES s.r.o. v souladu s Plánem zimní
údržby, který schválila rada města 5.12.2005. Do aktuálního znění dokumentu
včetně mapové přílohy mohou zájemci nahlédnout kdykoliv v úředních hodinách na městském úřadu, úseku investic.
Novinkou je, že v případě jakýchkoliv dotazů či stížností na provádění
zimní údržby se občané mohou obracet na DISPEČINK společnosti ROTES
na těchto telefonních číslech:
• v pracovní dny od 6.00 do 14.00 hod 481 523 681
• v ostatních hodinách a o víkendech
604 187 850
Tato služba by měla přispět k rychlému a operativnímu řešení možných problémů při provádění zimní údržby.

Prodloužení lhůty I. kola pro podávání žádostí o získání
ﬁnančních prostředků (grantů) z rozpočtu města.
Na základě rozhodnutí rady města ze dne 5.12.2005 dochází k prodloužení
lhůty pro podávání žádostí o získání ﬁnančních prostředků (grantů) z rozpočtu
města Rokytnice nad Jizerou na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity,
vzdělávání a činnosti zájmových sdružení a místních spolků.
Lhůta pro I. kolo je prodloužena do 15. 1. 2006.
Bližší informace a formulář žádosti naleznete na www.mesto-rokytnice.cz.

Upozornění na obecně závaznou vyhlášku o koeﬁcientu
pro výpočet daně z nemovitosti
Zastupitelstvo města vydalo s účinností od 1. 1. 2006 obecně závaznou vyhlášku o koeﬁcientu pro výpočet daně z nemovitosti. Touto vyhláškou jsou nově
stanoveny koeﬁcienty pro stavební pozemky, stavby určené pro individuální rekreaci a stavby pro podnikatelskou činnost, a to následovně:
Daň z pozemků
• Podle ustanovení § 6 odst. 4 písm.b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se u stavebních
pozemků stanovuje koeﬁcient pro násobení základní sazby daně uvedené
v § 6 odst. 4 písm.a) zákona ve výši: 1,4
Daň ze staveb
• Podle ustanovení § 11 odst. 3 písm. a) zákona, se u staveb uvedených v § 11
odst. 1 písm. a) zákona, stanovuje koeﬁcient ve výši: 1,4
• Podle ustanovení § 11 odst. 3 písm. b) zákona, se u staveb uvedených v § 11
odst. 1 písm. b) a d) zákona, stanovuje koeﬁcient pro konečný výpočet sazby
daně ve výši: 1,5
• § 11 odst. 1 písm. b) charakterizuje stavbu pro individuální rekreaci a rodinné domy využívané pro individuální rekreaci a stavby, které plní doplňkovou
funkci k těmto stavbám s výjimkou garáží,
• § 11 odst. 1 písm. d) charakterizuje stavby pro podnikatelskou činnost a samostatné nebytové prostory užívané na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu pro podnikatelskou činnost.
Správcem daní uvedených v této obecně závazné vyhlášce je Finanční úřad
v Jilemnici.
Upozorňujeme všechny vlastníky pozemků a staveb, kterých se tyto koeﬁcienty týkají, že změněné daňové přiznání je třeba u Finančního úřadu v Jilemnici podat nejpozději do 31. 1. 2006. Tiskopis pro daň z nemovitosti je možno
vyzvednout rovněž na městském úřadě, oddělení pozemků, kancelář č. 18, I.
patro budovy.
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Úřední deska na webových stránkách
města od 1.1.2006
V souvislosti s platností nového správního řádu
č. 500/2004 Sb. mají obce a města (územně samosprávné celky) s účinností od 1.1.2006 za povinnost
zveřejňovat obsah úřední desky i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Znamená to tedy, že od počátku roku 2006 mohou všichni zájemci (občané, vlastníci nemovitostí v Rokytnici, podnikatelé, apod.) zjistit
obsah úřední desky v úplném a aktuálním znění na
www.mesto-rokytnice.cz.
Zároveň všechny uživatele webových stránek žádáme o případnou trpělivost, pokud se nový systém
nepodaří plně zprovoznit ihned od 1.1.2006, neboť
v současné době není ještě plně odzkoušen. Doufejme ale, že žádné problémy nenastanou.

Nabídka

posypového materiálu
Firma ZEMPO STOBER s.r.o. nabízí dodání posypové průmyslové soli, balení 50 kg,
cena za balení 190,- Kč, vč. DPH.
Objednávky telefonicky nebo faxem na č. 481 522 325,
E-mail: stober@stober.cz
ZEMPO STOBER s.r.o.,
Horní 199, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

Odpadové hospodářství v roce 2006
Místní poplatek na rok 2006
Vzhledem k tomu, že do doby
uzávěrky Rokytnického zpravodaje
nebyl znám výsledek jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou
(14.12.2005), nelze s jistotou informovat občany o výši místního poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
pro rok 2006.
Z předkládací zprávy pro členy zastupitelstva města je ovšem patrné, že
je navrhovaná stejná výše jako v roce
2005, tj. 450,- Kč na poplatníka.
Důvodem tohoto návrhu je skutečnost, že se občanům v roce 2005
podařilo částečně snížit náklady na
likvidaci domovního odpadu (popelnice a pytle), a to především vzorným
tříděním odpadů přímo v domácnostech (k dispozici jsou pytle na směsný
plast, karton, pet-lahve a tetra-pack)
a z toho plynoucím snižováním četnosti svozů i objemů popelnic.
Z výpočtů nákladů za rok 2005 sice
vychází, že by místní poplatek měl činit 660,- Kč (horní zákonná hranice je
ovšem 500,- Kč), ale návrh vychází
ze snahy ocenit místní občany za jejich dobrý přístup ke třídění odpadů,
protože výše místního poplatku závisí
skutečně na každém poplatníkovi.
Omezení odkládání nebezpečného a velkoobjemového odpadu
ve sběrném dvoře
Negativní stránkou výše popsané
věci jsou velmi vysoké náklady na
provoz sběrného dvora, které v roce
2005 přesáhly 800 tis. Kč. Vysoké náklady vznikly tím, že plátci místního
poplatku mají celoroční možnost odkládat zde nebezpečné složky odpa-

du i velkoobjemový odpad. Tento systém je bohužel zneužíván, a to např.
místními podnikajícími fyzickými osobami nebo i jiným způsobem.
Zastupitelům byl proto předložen
návrh na omezení odkládání nebezpečného a velkoobjemového odpadu
ve sběrném dvoře v rámci místního
poplatku. Sběrný dvůr bude nadále celoročně v provozu, jak je tomu
doposud (středa a neděle – 13 – 18
hodin), ale odkládání odpadu bude
zpoplatněno (vyjma tříděného odpadu). V návrhu nové obecně závazné
vyhlášky je stanoveno, že rada města
rozhodne a způsobem v místě obvyklém vyhlásí dva termíny pro možnost odkládání nebezpečných složek
a velkoobjemového odpadu v rámci
místního poplatku, tj. zdarma.
Upozornění pro podnikatele –
stále platí následující nabídka
Možnost využití systému zavedeného obcí pro nakládání se tříděným odpadem na stanovištích pro
sběr tříděných komodit (sklo, plasty – PET lahve, karton)
• V souladu s § 17 odst. 6) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, nabízí Město Rokytnice nad Jizerou místním právnickým osobám
a fyzickým podnikajícím osobám
možnost využít systém, který je na
území Rokytnice nad Jizerou zaveden pro nakládání s tříděným odpadem.
• Tato nabídka spočívá v možnosti
odkládat tříděné složky, a to sklo
a plasty do nádob na tříděný odpad, které jsou na území města
rozmístěny.
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Postup:
• S podnikatelem bude na základě
jeho žádosti uzavřena „Smlouva
o využití systému zavedeného obcí
pro nakládání s komunálním odpadem“ na příslušný kalendářní rok.
Žádosti o uzavírání těchto smluv je
třeba podat u tajemnice městského
úřadu, č.dveří 19, tel. 481549319.
• Podnikatel uhradí ﬁnanční příspěvek
na provoz tohoto systému ve výši:
5.000,- Kč / kalendářní rok, pokud se jedná o ubytovací zařízení
většího charakteru (nad 40 lůžek)
s vlastní restaurací (hotely, pensiony, horské chaty) – předpokládá se
celoroční provoz
2.000,- Kč / kalendářní rok, pokud se jedná o ubytovací zařízení
menšího charakteru bez vlastní
restaurace (ubytovací kapacita 10
– 40 lůžek – pensiony), samostatné
restaurační zařízení
1.000,- Kč / kalendářní rok, pokud se jedná o pultové provozovny
(spotřební zboží, potraviny), ubytovací zařízení do 10ti lůžek (rodinné domy), sezónní bufety, kiosky,
apod.
• Finanční příspěvek bude podnikateli vyfakturován do 30ti dnů ode
dne uzavření smlouvy.
Výhody pro podnikatele:
• Možnost
odkládání
tříděného
odpadu na stanovištích určených
pro tento odpad na celém území
města Rokytnice nad Jizerou, a to
kdykoliv.
• Doklad o zákonném nakládání se
tříděným odpadem pro kontrolní
orgány – Česká inspekce životního
prostředí, Městský úřad Jilemnice
– odbor životního prostředí, Městský úřad Rokytnice nad Jizerou.

Zprávy z úřadů
Zabezpečení provozu městského úřadu
v době vánočních svátků

Pokácení javoru u budovy Komerční banky
na Dolním náměstí

V době vánočních svátků, tj. v týdnu od 26. 12. do
1. 1. 2006, bude dle kalendáře jeden úřední den, a to ve
středu 28. 12. 2005.

V pondělí 24.11.2005 byl ve vjezdu do náměstí pokácen
staletý javor. Důvod tohoto zásahu, který se oprávněně
dotkl rokytnického veřejného mínění, je nutné objasnit podrobně.
V roce 2004 provedla renomovaná pražská společnost
pro zahradní a krajinářskou tvorbu ARBONET tzv. sesazovací řez, který snížil těžiště stromu a zmenšil páku působící
na hlavní rozvětvení kmene. I přes toto opatření zhotovitel
prací uvádí ve své závěrečné zprávě:
„Po zhodnocení všech hledisek ......... a po konzultaci
s případem znalým soudním znalcem doporučuji strom pokácet.... Náklady na další péči v následujících deseti letech
odhaduji na 150 – 200 tisíc Kč, pokud by strom po zásazích
neuhynul (o čemž silně pochybuji) ......... doporučuji strom
pokácet nejpozději v zimě 2005 – 2006. Provedené zásahy
jsou pouze minimální variantou zajištění provozní bezpečnosti a stále hrozí nebezpečí rozlomení celého stromu.“
(Redakčně zkráceno, celá zpráva je k dispozici v sekretariátu starosty.)
Na základě dostupných informací nemohlo vedení města rozhodnout jinak, než vydat pokyn k pokácení stromu.
Do návrhu rozpočtu pro rok 2006 bude zahrnut i náklad na
náhradní výsadbu již vzrostlého stromu.

V tento úřední den bude provoz zajištěn na těchto odděleních:
• stavební úřad
• úsek sociální péče
• ﬁnanční úsek
• úsek místních poplatků
Z důvodu řádného čerpání dovolené nebude provoz
zajištěn ze strany vedení města, na sekretariátu úřadu, na
pozemkovém úseku, investičním úseku a úseku správy majetku.
Úsek správy místních poplatků bude jako každoročně
v tomto období k dispozici celý týden, a to zejména z důvodu vyzvednutí pytlů a úhrady poplatků za odpad na rok
2006 ze stran chalupářů (vlastníků objektů sloužících k individuální rekreaci) v kanceláři č.22, I. patro městského úřadu, tel. 481 549 322.
úterý
27. 12. 2005
8.00 – 12.00
12.30 – 14.30
středa 28. 12. 2005
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
čtvrtek 29. 12. 2005
8.00 – 12.00
12.30 – 14.30
pátek 30. 12. 2005
8.00 – 13.30

Oznámení o ceně vody
Vodohospodářské sdružení Turnov oznamuje novou
cenu vodného a stočného pro členské obce ve svazku
s platností od 1.1.2006.
Členské obce: Turnov, Ohrazenice, Přepeře, Rakousy,
Troskovice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Malá Skála, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Líšný.
Cena vodného a stočného pro rok 2006 byla stanovena
takto:
Vodné
28,44 Kč
Stočné
19,61 Kč
Celkem
48,05 Kč
(včetně 5% DPH)

DOSTAVBA KANALIZACE
v Rokytnici nad Jizerou
Informace pro vlastníky nemovitostí na území města
Rokytnice nad Jizerou, které byly zahrnuty do projektu „Čistá Jizera – odkanalizování města Rokytnice nad
Jizerou“, ﬁnancovaného Fondem soudržnosti EU.
Vážení občané,
během příštího týdne obdržíte (možná jste již obdrželi)
doporučeně poštou formuláře – souhlasy vlastníka dotčeného pozemku k územnímu řízení, ke stavebnímu povolení
stavby, souhlas se vstupem na pozemek, se zřízením kanalizačního řadu a kanalizační přípojky ( vše 1 formulář), kte-

ré jsou potřeba doložit k vydání pravomocného územního
a stavebního povolení na dostavbu kanalizace v Rokytnici
nad Jizerou. Rokytnice nad Jizerou je součástí projektu
„Čistá Jizera“, který řeší odkanalizování 5 měst Libereckého kraje, dle splnění podmínek EU odkanalizovat obce
nad 2000 evidovaných občanů do roku 2010. V současné
době se zpracovává projektová dokumentace k územnímu
řízení. Žádáme Vás o vstřícnost a brzké zaslání vyplněného
formuláře zpět tak, aby bylo možné podat včas návrh na
vydání územního rozhodnutí na příslušný stavební úřad.
Děkujeme za pochopení.
Vyplněné formuláře zasílejte na adresu:
SYRINX, s.r.o. Ing. Milan Bukvář
Habartická 171/14
190 00 Praha 9
tel. 604 238 513
případně:
VHS Turnov
Bítouchovská 1
513 01 Semily
tel. Andrea Bímová: 602 786 843, 481 621 325
Za město:
Za VHS Turnov:
Za projektanta:
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ing. Petr Matyáš – starosta
paní Marcela Červová – ředitelka
ing. Milan Bukvář

Kam s ním?
Vypůjčila jsem si otázku klasika
Jana Nerudy, kterou známe všichni
z čítanek.
Věčný problém všech hospodyněk, neboť která z nás by nechtěla alespoň jednou za život provést
v bytě změny, vyměnit staré za nové,
prostě udělat si radost.
V domácnosti také nacházíme
stále více věcí, které se už nehodí,
jsou rozbité, ale neustále se hromadí a bohužel přibývají rychleji než ty
nové.
Ani televizi, pračku nebo rádio si
nekupujeme na celý život. V garáži
nebo v dílně se kupí zbytky barev
a ředidel. Co s nimi?
Po desítky let to byl i u nás v Rokytnici téměř neřešitelný problém.
Proto jsme také mohli potkávat po
setmění své spoluobčany, jak se plíží
s vozíkem plným harampádí v naději, že uvidí nějakou skládku a naopak
oni viděni nebudou. Také v lese jsme
mnohdy místo hub našli matraci
nebo dosloužilý dětský kočárek.
Nápad zřídit ve městě sběrný dvůr
a jeho první realizace ﬁrmou ROTES
nás zbavil mnoha starostí i nedůstojných činností.
To jsme si hlavně uvědomili jeho
zrušením po nedobrovolných dražbách. A to, co jsme léta neměli, nám
najednou velmi chybělo. Ani občasné odvozy nebezpečného odpadu
a železného šrotu sběrný dvůr nenahradily.
Proto bych chtěla prostřednictvím
Zpravodaje poděkovat vedení města
za jeho obnovení.
Ubyly opět volně zakládané skládky v okolí města, jsme opět pořádnější a uklízíme po sobě, protože
máme kam.
Od ledna příštího roku nebude
však tato služba zcela zdarma jako
dosud. Město na provoz sběrného
dvora připlácelo vysokou částkou
peněz a všichni víme, že městská
pokladna nepraská právě ve švech.
My ale k ceně hezké nové věci můžeme připočíst poplatek za odložení
staré ošklivé ve sběrném dvoře a budeme mít jistotu, že sběrný dvůr nebude pro nedostatek ﬁnancí uzavřen.
Naše konání nám pak zpříjemní
ochotná a usměvavá paní správcová
Skřiváčková.
Letos však už konec uklízení, slavme Vánoce a odpočívejme, sběrný
dvůr na nás počká i v příštím roce!
Přeji krásné prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok 2006.
Eva Martínková

Krkonošské turistické linky
– jeden z nejlepších turistických produktů ČR
Vydavatelství COT media v rámci 4. ročníku soutěže „Náš kraj 2005“ ocenilo
3. místem v kategorii Nejlepší turistický produkt Krkonošské turistické linky Svazku
měst a obcí Krkonoše. V rámci projektu, jehož celková hodnota činí 1.150.000 Kč,
bylo najeto 37.000 kilometrů a přepraveno téměř třicet tisíc osob a tři tisíce kol. Možnosti použít pravidelné autobusové a navazující vlakové spoje k cyklistickému výletu
letos využilo téměř dvojnásobné množství lidí než v premiérovém loňském roce.
V Krkonoších, po hlavní trase mezi Pomezními Boudami a Harrachovem, jezdily
stejně jako vloni každé ráno a večer dva autobusy proti sobě. Na hlavní linku navazovaly další pravidelné spoje do Špindlerova Mlýna, na Horní Mísečky, do Hostinného,
Trutnova a Žacléře.
Krkobusy, vyjíždějící od 4. června na 118 kilometrů dlouhou páteřní trasu z Harrachova do Horní Malé Úpy, letos skončily 25. září. Oproti loňskému létu jezdily sedm
krát v týdnu. „Letos 78 dnů, zatímco vloni 51 dnů. Lidé si každodenní přepravu chválili,“ informovala koordinátorka projektu krkonošských autobusových linek Mirka
Chaloupská. Nárůstu provozních dnů odpovídá i vyšší počet přepravených lidí a kol.
Zatímco vloni přepravily krkonošské linky 18 tisíc turistů, letos jejich počet stoupl na
28 tisíc. Počet převezených kol se zvýšil z loňských 1800 na letošních 2800. „Zkušenosti ukázaly opodstatněnost provozu. Příští rok chceme zlepšit propojení páteřní
linky zahrnuté do dopravní obslužnosti Libereckého kraje s vlaky a umožnit cestu
s koly do podhorských oblastí. Nově zavedeme přímé spojení z Trutnova do Horní
Malé Úpy,“ přiblížila M. Chaloupská a dodala, „dlouhodobě zvažujeme možnosti
rozšíření cyklobusů do Polska, kde hledáme vhodnou partnerskou organizaci.“
Projekt, podporovaný Libereckým a Královehradeckým krajem a městem Trutnov,
může brzy získat celoroční charakter. Cílem snažení je integrace se zimní dopravou.
Krkonoše by v dohledném časovém horizontu mohly dostat prostřednictvím cyklobusů šanci navazující dopravy mezi jednotlivými horskými středisky. Přepravu bez
prodlev z jednoho konce Krkonoš na druhý, s návazností na další autobusové a vlakové spoje včetně skibusů snad v blízké budoucnosti využijí kromě letních cyklistů
i lyžaři. „Zcela určitě v Krkonoších celoroční rekreační dopravní obslužnost schází. Zatím ale chybí to hlavní – kdo podobnou dopravu v zimě zajistí,“ konstatovala
M. Chaloupská.

Značení místních produktů
Krkonoše jsou prvním územím v České republice, které od října 2005 používá
speciální označení výrobků z chráněného území zahrnutého do evropské sítě Natura
2000. Smyslem je rozlišení domácích „původních“ výrobků od dovezených z jiných
regionů nebo zemí. Návštěvník Krkonoš i starousedlík má tak možnost nejen rozeznat místní výrobek, ale jeho zakoupením podpořit i zdejšího výrobce a krkonošský
region.
Značení místních produktů na území Krkonoš je součástí mezinárodního projektu,
který realizuje nezisková organizace Regionální environmentální centrum ČR se zaměřením na oblast životního prostředí a ochrany přírody. Projekt je podpořen Evropskou komisí. Jeho smyslem je podchytit iniciativu místních podnikatelů, živnostníků,
zemědělců i ﬁrem o zviditelnění výrobků, které jsou vyráběny v chráněném území
(národním parku) způsobem šetrným vůči přírodě a životnímu prostředí. Přednost
dostávají výrobky z místních surovin. Jako krkonošské výrobky mohou být označovány např. med, perníčky, výrobky ze slámy (ošatky), zelenina (vysocké zelí), ovoce,
mléko, sýry, krajka, malované hedvábí, místní knihy, časopisy, dřevěné hračky, šperky, apod. Jejich seznam bude rozšiřován.
Mezi výrobci, Správou Krkonošského národního parku, Svazkem měst a obcí
Krkonoše, krajskými úřady, Hospodářskou a agrární komorou a dalšími subjekty,
probíhala více než půl roku jednání nad konečnou podobou pravidel značení místních výrobků. Odsouhlasen byl okruh výrobků i konečný systém jejich certiﬁkace
i společné propagace krkonošských výrobců. Vzniklo „Sdružení pro krkonošské
produkty“, které systém certiﬁkace zaštiťuje a jehož členy jsou výrobci, obce, nevládní organizace a další zájmové i státní instituce. Zakládající schůze „Sdružení pro
krkonošské produkty“ se uskutečnila 29. září 2005 ve Vrchlabí. Při této příležitosti
byl představen systém certiﬁkace včetně dalších plánů do budoucna, např. příprava
společného projektu pro rozvoj krkonošského regionu v rámci evropského programu LEADER.
Bližší informace na http://produkty.natura2000.cz
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Rozhovor s ředitelkou Mateřské školy v Dolní Rokytnici nad Jizerou
PaedDr. Evou Maloňovou
Z dřívějších dob nám mnohým
zůstává představa o mateřské školce taková, že děti žijí procházkami,
držíce se společně za šňůrku, případně hraním si s panenkami, autíčky a stavebnicemi. Jaká je tedy
opravdu dnešní mateřská škola?
Musím přiznat, že
ani já jsem donedávna
neměla velkou představu o mateřské škole. Dříve jsem učila na
střední škole, a to jako
řadová učitelka. S nástupem do MŠ jsem
byla překvapena, jak
velké množství tabulek je třeba vyplnit pro
zdárný chod školského zařízení a jak velké
množství energie vám
dodají malé děti. Byla
jsem zvyklá na studenty od 15 do 20 let,
a to jste tak trochu ve
střehu. Protože dorůstající mládež s vámi
hraje hru: „Nachytáme
Vás aspoň trochu?“ Předškolní žáčky
jsme ještě žádné hře nenaučili, a tak
se nám snaží dělat radost. Tím nechci
idealizovat práci učitelky v MŠ. Vidím
to z pohledu ředitelky, která je s dětmi
jen pár hodin. Budu vám citovat článek
z Mladé F. Dnes: „Nejhlučnější práce
v Evropě? Učitelka v mateřské škole.
Učitelky v MŠ jsou vystavené takovému hluku, jako kdyby stály několik
hodin denně přímo uprostřed hodně
rušné čtyřproudové křižovatky.“
Každý den po rozchodu do tříd
začínají děti ranním kruhem, kde se
seznamují s denním programem, vyjadřují se k němu, mluví o svých zážitcích ... Kruh má 4 hlavní pravidla:
1. Právo hovořit, 2. Právo zdržet se
– ne každý chce na dané téma mluvit. 3. Vzájemný respekt – děti vědí, že
v kruhu nemusí potlačovat své pocity
a názory. Učí se tak jednomu ze základních pravidel slušného chování:
„nevysmívat se, neshazovat, neponižovat“. 4. Vyslechnout druhého.
Ke školním aktivitám patří lyžařský
výcvik s následným lyžováním. Lyžaři
jsou rozděleni na 2 skupiny: na zdatnější, kteří lyžují v pondělí a ve středu,
a na začátečníky – ti lyžují v úterý a ve
čtvrtek. K rozdělení došlo z důvodu
zdravotního, bezpečnostního, vyučující mohou uplatnit individuální přístup, byl zabezpečen plnohodnotný
program pro děti, které zůstávají v MŠ

– lyžování je dobrovolné. Zimní sezóna je pravidelně ukončena karnevalem. Plavecký výcvik, který obsahuje
10 lekcí v jilemnickém bazéně. Každý
měsíc absolvujeme divadelní představení. Pořádáme různé výlety. Velice
hezká byla v září návštěva harrachov-

ské sklárny. Děti prošly celým provozem a opravdu s velkým zájmem si
prohlédly výrobu skla. Zásluhu na zvýšené pozornosti dětí měla také paní
průvodkyně, která přizpůsobila výklad
předškolním návštěvníkům.
Jednou z oblíbených činností je
pečení. Děti pečou na všechny svátky
– pouťové koláčky, 4 druhy vánočního
cukroví, štrůdly...
Pořádáme mnoho dalších akcí, turistických výletů... Máte-li zájem, můžete naši činnost sledovat na internetových stránkách www.msrokytnice.
skolniweb.cz – obsahují plno fotograﬁí
a jsou neustále aktualizovány. Mohu
doporučit i rubriku „výroky dětí“.
Celoročním vyvrcholením je pro
nás, rodiče a příznivce školky letní
karneval. Děti se na karneval připravují dlouho dopředu. Vyrábějí různé
výrobky, které nabízejí v karnevalovém stánku. K poslechu a tanci hraje
kapela Naboso.
V těchto dnech jsme vybudovali
novou keramickou dílnu – ve stánku
bude co vybírat.
Končí veškerá činnost v MŠ pro
děti jejich přítomností v běžné době,
nebo dětem nabízíte i nějaké další
možné aktivity?
Jako velký přínos vidím logopedickou poradnu, kterou vede každé
pondělí paní Jarmila Tejčková. Možná
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si rodiče ani neuvědomují, jak velká
je výhoda, že nemusí nikam dojíždět.
Naopak za paní Tejčkovou dojíždějí
děti z Harrachova a Jablonce nad Jizerou. Denně mají děti možnost výběru jednoho z kroužků: hra na zobcovou ﬂétnu, country tance, angličtina,
němčina – což jsou aktivity DDM u nás ve škole.
Naším vlastním kroužkem je jóga pro děti od
4 do 6 let – je zaměřena
hlavně na správné dýchání, správné držení
těla. V kroužku také cvičíme cviky pro zklidnění
hyperaktivních dětí atd.
Snažíme se o ekologický projekt. Začali
jsme s šetřením vodou.
A tady musím naše děti
velice pochválit. Vodovody a kanalizace přišly
překontrolovat, zda jsme
opravdu spotřebovali tak
malé množství vody. To
neznamená, že by se
děti přestaly mýt. Ale nikdo z nich nenechá puštěný kohoutek
a odejde pryč. Všichni vědí, že voda je
drahá a vzácná. Postupně se chceme
učit třídit odpad a vysvětlujeme si, proč
je to důležité. Myslím si, že osvojené
návyky z ekologického projektu budou v jejich dalším životě přínosem.
Jaká je vaše spolupráce s jinými
školskými zařízeními? Na jaké úrovni je příprava starších dětí na školu?
Spolupracujeme s Horní MŠ – jezdíme společně do divadel. Horní školka pořádá přespolní běh – my atletický trojboj – rádi bychom uskutečnili
společný závod. S DDM – kam patří
již zmiňované kroužky, účastníme se
soutěží vypsaných DDM. S domem
pečovatelské služby, kde pravidelně
slavíme Vánoce a svátek jara Velikonoce. Se ZŠ, kterou zveme na divadelní představení, naopak školáci
pro nás připravují různá vystoupení.
Se Základní uměleckou školou v Jablonci nad Jizerou – ta nás pozvala na
koncert, který měl velký úspěch u dětí.
Doufáme, že budeme znovu pozváni.
Děti jsou od samého začátku v naší
MŠ vedeni k samostatnosti, k samostatnosti rozhodování, jsou pověřovány vyřizováním různých vzkazů.
Recitují a zpívají na oslavách – čímž
ztrácí ostych vystoupit před větší skupinou. Procvičujeme uvolňovací cviky,
stříhání nůžkami... Jsou to zdánlivě

maličkosti, ale pro přechod do školy
nejsou zanedbatelné.
V předškolním roce se děti zaměřují na grafomotorická cvičení (kreslení oblouku, šikmých čar...), pracují
s šesti tematickými sešity – kde jsou
základy matematických představ, rozvíjení poznání přírody... Klademe důraz na rozvoj jemné motoriky – která
se mimo jiné rozvíjí také prací s keramickou hlínou. Možná si říkáte – chudáci děti, k čemu všemu je nutí. Ale
v předškolním zařízení se učí hrou.
Například v listopadu se nejstarší děti
seznamovaly s lidským tělem. Mají
kostru s vnitřními orgány, různé plastické knížky, doplňovačky – což jsou
učební pomůcky pro předškolní věk.
Děti se učí přímým pozorováním. Byla
jsem překvapená , co všechno vědí
o svém těle. Chtějí nové informace.
Ráda bych zmínila spolupráci
s Pedagog. psych. poradnou v Semilech, která nám pomáhá při určování
zralosti dítěte na vstup do školy.
Chtěla bych doporučit rodičům,
aby zodpovědně přistoupili k tématu
odkladu nebo vstupu dítěte do školy.
Odklad není žádná ostuda. Mohou se
poradit s p. učitelkami, které znají dítě
a vědí, jak prospívá ve skupině, se kterou odejde do ZŠ.

cházkou, myslím si, že předškolní zařízení je hlavně službou rodičům, kde
probíhá výchovně vzdělávací proces.
A tak nevidím důvod, proč by měl být
poslední ročník zdarma. Samozřejmě
jako rodič bych byla ráda, ale jako
ředitelka vidím roční ztrátu naší školy
72.000,- Kč. Jsou ale i zákony, které
práci usnadňují.

V loňském roce jsme začali nový
projekt – spolupráci s Domovem důchodců v Rokytnici nad Jizerou. Jedná se o společná cvičení s overbaly,
masážními míčky... O cvičení je mezi
obyvateli DD tak velký zájem, že musí
probíhat současně na dvou podlažích
– součástí jsou i soutěže. Letošní školní rok jsme zahájili společným táborá-

Jak veškeré vaší činnosti vyhovuje vybavení školy a jakým přínosem
či naopak problémem jsou pro vás
nové zákony a vyhlášky?
V jedné z kontrol, které proběhly
na naší škole, je poznámka: „škola
má zastaralé vybavení“. Postupně se
snažíme obnovovat zařízení v duchu
nových předpisů. V oblasti modernizace navazuji na bývalé ředitelky, které položily základy hlavním změnám.
Od velkých problémů chrání ředitele
dobrý účetní a kolektiv, který chodí rád
do práce – a to mám.
Přesto některé vyhlášky a zákony
trochu komplikují práci, ale jsou to
zákony – musím je respektovat. Dám
2 příklady: 1) Stále se zvyšují normativy, to znamená: krajský úřad nás nutí
zvyšovat počet žáků na 1 učitelku.
Současně vychází Rámcový program
– což jsou obsáhlá skripta, kde je podrobně rozebírán výchovně vzdělávací
proces, kterým se máme řídit. Mimochodem je velice hezký. Ale když jsem
se na schůzi ředitelů MŠ přednášející
zeptala, zda je tento nový Rámcový
program, který vychází z individuálního přístupu k dítěti, použitelný při
nových normativech, bylo mně odpovězeno – bohužel není. 2) V lednu
2005 vyšla vyhláška o úplatě v předškolním zařízení, kde je osvobozen od
úplaty – placení školného (250,- Kč
měsíčně) poslední ročník. Jelikož není
předškolní docházka povinnou do-

Kde všude nacházíte pomoc
– především asi ﬁnanční – abyste
takové projekty mohli uskutečňovat? V tuto chvíli se možná nabízí
i prostor pro oslovení případných
dalších sponzorů a každého, kdo by
chtěl nějak pomoci.
Především největší pomoc a vstřícnost nám přichází od našeho zřizovatele – Města Rokytnice nad Jizerou.
Dále jsou to majitelé lyžařských zařízení, lyžařské školy.
Velkou radost máme ze sponzorských darů. Letošním sponzorem byla
ﬁrma Slavia Real-Development Praha, která nám přispěla velkou částí na
keramickou pec a je už druhým rokem
naším Mikulášem v podobě mikulášských balíčků. Rodina Palmova , která mám přispěla na materiál do nové
keramické dílny. Všem moc děkujeme
a budeme rádi, když nám zachovají
přízeň. Samozřejmě uvítáme i nové
sponzory.

kem. Pro babičky a dědečky (jak jim
děti říkají) jsme nachystali opékání,
koláče a plno písniček. My jsme na
oplátku dostali koš plný bonbónů.
Mikuláš je ve znamení „Čertího
cvičení“ s masážními míčky. Všech
akcí se účastní i vozíčkáři - jak říkají děti: „Babičky přijely s křeslama.“
Děti se zeptají: „Proč té babičce chybí
noha?“ Jsou přirozeně zvídavé. Když
se dozvědí odpověď, přijmou ji jako
fakt a víc se neptají. Nevím, co říkají o projektu doma, ale myslím si, že
pocity většiny z nich vystihla Karolínka
Šrámková, když se řítila po táboráku
do školky: „Teda dneska jsme si to ale
užili“.

Na jedné straně tedy vám jsou
poskytnuty sponzorské dary – jsou
na druhé straně děti vedeny k solidaritě k potřebným lidem?
Děti se dokáží vcítit do druhých, nemají předsudky, kterými jsme někdy
zatíženi my dospělí. Jako škola jsme
se přihlásili do projektu Magnetky dětem – což je projekt Fondu slůně pro
pomoc nemocným dětem.
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Děkuji za rozhovor a přeji vám
mnoho rozzářených tvářiček nejen
před vánočním stromečkem, ale
i ve chvílích, kdy malé děti se velkými stávají svou prací, snahou a pomocí, například pro naše nejstarší
spoluobčany. Je hezké, když se lidé
k sobě pěkně chovají a ještě hezčí,
když se k pozitivnímu vztahu k druhým učí již v tak útlém věku. Přeji
vám hodně štěstí a pohody i v novém roce a děkuji za rozhovor.
J. Vávrová

Úspěšná reprezentace Města Rokytnice nad Jizerou na soutěži o královnu regionů
Na druhém místě v rámci 9. ročníku soutěže o královnu regionů
České a Slovenské republiky REGION REGINA 2006
se 24. 11. 2005 umístila za
město Rokytnice nad Jizerou soutěžící číslo 14
Kateřina Reichlová, reprezentující v rámci Krkonoš
region Rokytnicko.
Tato již tradiční soutěž se
koná v rámci doprovodného
programu 14. mezinárodního veletrhu turistických
možností v regionech REGIONTOUR 2006 (12. – 15.
ledna 2006). Celkem patnáct adeptek z České
a Slovenské republiky muselo ve čtyřech disciplínách
prokázat dobrou znalost
svého regionu, zvýraznit
jeho historii, kulturní tradice, turistické zajímavosti,
přírodní krásy apod. ve
spojení s pohotovostí projevu a osobním šarmem.
Kateřina Reichlová kromě
neodolatelné pozvánky do

regionu Rokytnicka představila porotě a divákům v disciplíně nazvané

– předvedení typického krajového
prvku – pána hor Krakonoše. V disciplíně nazvané – prezentace originálního receptu na
krajové jídlo – pak uvařila
a ve verších přednesla recept na krkonošský sladký
hubník.
Oﬁciální vyhlášení výsledků soutěže REGION
REGINA 2006 se uskuteční
za účasti ministra pro místní rozvoj pana Mgr. Radko
Martínka v první den Mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech
REGIONTOUR 2006 ve
čtvrtek 12.ledna 2006.
Touto cestou ještě jednou děkujeme Kateřině
za výbornou reprezentaci
našeho města a přejeme
jí hodně štěstí, zdraví a životních úspěchů do dalších let.
Ing. Petr Matyáš
starosta města

POJIŠTĚNÍ:
životní, úrazové, majetku, odpovědnosti,
motorových vozidel

PENZIJNÍ FOND České pojišťovny
spoření se státním příspěvkem

ČP INVEST
investování do podílových fondů

MODRÁ PYRAMIDA
stavební spoření se státním příspěvkem
Kontakt:
• kancelář každou středu 13:00 až 15:00 hodin v Rokytnici nad Jizerou v budově radnice, 1.patro, č. dveří 12,
• případně lze kdykoliv domluvit návštěvu u Vás doma

LADISLAV TONAR
pojišťovací poradce České pojišťovny,
mobilní telefon 604 236 413, LTonar@servis.cpoj.cz
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zahájení
zimní sezóny

v Rokytnici nad Jizerou

���������������������

Program slavnostního zahájení:

Městské KINO
Jablonec nad Jizerou
PROSINEC / LEDEN / ÚNOR
neděle 18.12. v 17.15 h.

TĚŽKÁ VÁHA
Širokoúhlé americké drama (144 min.). Bývalý šampión
se vrací do ringu, aby riskoval v zápase na život a na smrt.
V hlavní roli Russell Crowe. Vstupné 65,- Kč, přístupný.

středa 21.12. v 19.45 h.

ČTYŘI BRATŘI
Americký širokoúhlý akční thriller (113 min.). Vrátili se
domů, aby pohřbili mámu ... a jejího vraha. Vstupné 55,Kč, přístupný (15).

pondělí 26.12. v 18.00 h.!!

LEGENDA O ZOROVI

Pátek 16. 12. 2005
v předvečer slavnostního zahájení se v jídelně Rotextile od 20:00 hodin uskuteční taneční večer na téma „Československý bigbeat“, kdy vystoupí populární
skupina Suffering Souls (znáte z pouti a MTV)

Sobota 17. 12. 2005

Americký širokoúhlý romanticko-dobrodružný ﬁlm (131
min.). Muž s černou maskou se vrací. V hlavních rolích
Antonio Banderas a Catherine Zeta-Jones. Vstupné 65,Kč, přístupný.

středa 28.12. v 17.15 h.

MADAGASKAR
Americká animovaná komedie v českém znění (85 min.).
Tohle místo nemá chybsona. Další počítačově animovaný
zázrak z dílny tvůrců Shreka a Příběh žraloka. Vstupné 60,Kč, přístupný.

Ve Skiareálu Horní Domky
(organizátor TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou)
8:30 hod.

- příjezd pána hor, rozsvícení vánočního stromu, otevření skiparku,
odjezd Krakonoše na snowboardu na Lysou horu
9:00 hod. - zahájení dřevosochání čtyřmetrového Krakonoše, pána a ochránce
- soutěže dětí a dospěláků (sjezdování s Filipem, soutěž o nejúžasnější sjezd na nejúžasnějších sáňkách, skijöring)
10:00 hod. - diskotéka na sněhu s anděly a čerty – každý, kdo přijde jako čert
nebo anděl, dostane dáreček
14:00 hod. - živý betlém na Křížku
- jesličky, ovečky, koledy (hledá se osel)
Jednotné jízdné po celý víkend - dospělí 100,- Kč, děti a vojsko polovic
V celém areálu je připraveno občerstvení – svařák, grog, punč, pivko, sejkory,
stědrounice, bramborový salát, kapr...

Na Dolním náměstí v Rokytnici nad Jizerou
organizátor Město Rokytnice nad Jizerou a Zvláštní škola Rokytnice nad Jizerou,
Nápoje Janata
13:00 hod. - Tradiční vánoční trhy – doprovodný kulturní program
- Berentzen party ve vánočním duchu
16:30 hod. - ohňostroj
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rokytnice nad Jizerou –
Kostel sv. Michala

středa 4.1. v 19.45 h.

MŮJ AUŤÁK BROUK
Americká komedie v českém znění (101 min.). Úžasné
malé autíčko s tělem brouka a srdcem šampióna. Vstupné
65,- Kč, přístupný.

sobota 7.1. v 19.45 h., neděle 8.1. v 17.15 h.

ŠTĚSTÍ
Nová očekávaná širokoúhlá česká komedie (100 min.).
Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška a Aňa Geislerová ve ﬁlmu
Bohdana Slámy o zázracích obyčejných lásek. Vstupné
55,- Kč, přístupný.

středa 11.1. v 18.00 h.!!

PŘÍBĚH MODRÉ PLANETY
Francouzsko-italský ﬁlm v českém znění (81 min.). Dokument o počátku, který si nepamatujeme a konci, který
neznáme ... Po šesti letech usilovné práce přichází do kin
druhý opus od scénáristů – režisérů snímku Mikrokosmos.
Vstupné 60,- Kč, přístupný.

sobota 14.1. v 19.45 h., neděle 15.1. v 17.15 h.

ŠÍLENÍ
Český ﬁlosoﬁcký horor Jana Švankmajera (118 min.). Blázinec, ve kterém se odehrává jádro tohoto ﬁlmu, je alegorií
této civilizace ... Vstupné 65,- Kč, přístupný (15).

středa 18.1. v 19.45 h.

GÓÓÓL!
Širokoúhlý americký akční ﬁlm (114 min.). První díl připravované trilogie z prostředí vrcholového fotbalu. Každý sen
má svůj začátek. Vstupné 60,- Kč, přístupný.

Bohoslužby
Sobota 24. 12. ve 22.00 hod., Neděle
25.12. v 8.00 hod.
Dne 24.12.2005 od 13.30 hod. do 14.30
hod. navštivte rokytnický kostel. Za zvuku
koled si můžete prohlédnout jesličky a máte
možnost odnést si betlémské světlo (světlo
dovežené z města Betléma, z rodné jeskyně
Ježíše Krista).

sobota 21.1. v 18.00 h. !, neděle 22.1. v 17.15 h.

TAJEMNÝ LET
Americké širokoúhlé akční drama (98 min.) s Jodie Foster
v hlavní roli. Noční můra tisíce mětrů nad zemí. Vstupné
65,- Kč, přístupný (12).

středa 25.1. v 17.15 h.

STRAŠPYTLÍK
Americký animovaný rodinný ﬁlm v českém znění (77
min.). I malé kuřátko se může stát velkým hrdinou. Vstupné 60,- Kč, přístupný.
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sobota 28.1. v 19.45 h., neděle 29.1. v 17.15 h.

JESKYNĚ
Americký širokoúhlý akční horor. (101 min.).Pod nebem
leží peklo, pod peklem leží jeskyně. Vstupné 65,- Kč, přístupný (15).

středa 1.2. v 17.15 h.

PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ
Francouzský ﬁlm v českém znění (85 min.). Hit druhé poloviny roku 2005. Dokument o heroickém způsobu života
tučňáků císařských. Vstupné 60,- Kč, přístupný.

sobota 4.2. v 19.45 h., neděle 5.2. v 17.15 h.

HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR
Širokoúhlý americký ﬁlm v českém znění (157 min). Čtvrtý
rok Harryho Pottera ve Škole čar a kouzel v Bradavicích.
Doba bude zlá a temná ... Vstupné 75,- Kč, přístupný.

středa 8.2. v 19.45 h.

TEMNÉ VODY
Širokoúhlý americký thriller (105 min.). Jsou tajemství,
která mají zůstat nevyřešena. Vstupné 65,- Kč, přístupný
(15).

sobota 11.2. v 19.45 h., neděle 12.2. v 17.15 h.

A CO KDYŽ JE TO PRAVDA?
Americká komedie s Reese Witherspoon v hlavní roli (95
min.). Život po životě je krásný ... Vstupné 60,- Kč, přístupný (12).

středa 15.2. v 19.45 h.

V MOCI ĎÁBLA
Širokoúhlý americký hororový thriller (119 min.). Strhující
souboj mladé dívky se samotným ďáblem. Vstupné 65,Kč, přístupný (15).

sobota 18.2. v 19.00 h. !!, neděle 19.2. v 17.15 h.

KING KONG (DVOJPROGRAM)
Nová verze s využitím nejnovějších ﬁlmových technologií.
Americký dobrodružný ﬁlm (190 min., v polovině představení je zařazena krátká přestávka). Teprve teď se vrací král.
Vstupné 65,- Kč, přístupný.

středa 22.2. v 19.45 h.

40 LET PANIC
Americká komedie (116 min.). Lepší pozdě ... než nikdy.
Vstupné 60,- Kč, přístupný (15).

sobota 25.2. v 18.00 h. !, neděle 26.2. v 17.15 h.

LETOPISY NARNIE
LEV, ČARODĚJNICE A SKŘÍŇ
Americký širokoúhlý dobrodružný ﬁlm v českém znění
(132 min.). Prožijte neopakovatelná dobrodružství v zemi
plné kouzel a zázraků. Vstupné 70,- Kč, přístupný.

středa 1.3. v 17.15 h.

NOČNÍ LET
Americký širokoúhlý thriller (85 min.). Touhle linkou letí
strach. Vstupné 60,- Kč, přístupný (15).

sobota 4.3. v 19.45 h., neděle 5.3. v 17.15 h.

ZNÁ JI JAKO SVÝ BOTY
Americká širokoúhlá komedie (130 min.) s Cameron Diaz v
hlavní roli. Od režiséra L.A. Přísně tajné. Vstupné 60,- Kč,
přístupný.

Ve vstupném je započítán příplatek 1,- Kč, určený ve prospěch Státního fondu pro rozvoj české kinematograﬁe.
Filmy značené symboly (12, 15, 16, …) jsou mládeži přístupné, pro děti do 12, 15, 16 … let jsou však nevhodné.
Změna programu a výše vstupného vyhrazena.
Program KINA též na adresách:
www.jablonecn.j.cz,
www.krkonose-smo.cz,
www.kina.365dni.cz..
Telefon: 481 591 437, 481 591 106 mobil: 604 274 911.

Semily
25.11. 2005 – 6.1.2006 Krajina v říši uhlí – Státní okresní archív
Putovní výstava obrazů, graﬁk a fotograﬁí
26.12. Vánoční létání
Předvádění modelů letadel na stráni Šešel v Bítouchově od 10.00 hod.

Vysoké nad Jizerou

Vlastivědné muzeum
27. 11. 2005 – 2. 2. 2006 – Vánoce v babiččině chalupě
Výstava v přízemí vlastivědného muzea přibližuje adventní přípravy a Vánoce
– výzdobu, zvyky, betlémy a dárky, zejména hračky. Jedná se sice o tradiční
téma, ale jeho pojetí je jiné.
Divadlo Krakonoš
4. 12. 2005 ve 14.00 loutková pohádka „Bezhlavý rytíř“
25. 12. 2005 v 19.30 premiéra komedie „Polib tetičku“
26. 12. 2005 v 16.00 komedie „Polib tetičku“
V situační komedii Simona Williamse v režii Milana Schejbala „Polib tetičku“
hlavní roli hraje muž převlečený za ženu. K převleku se v nouzi uchyluje zdánlivě
nudný, rozvedený statistik Leonard, který trávil celé dny u počítače, ale nevěnoval se pouze číslům. Tajně totiž napsal milostný román, pod pseudonymem
Myrtle Banburyová jej přihlásil do soutěže pro začínající spisovatelky a tu nečekaně vyhrál.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Jilemnice
22. 12. Vánoční koncert – Kostel sv. Mikuláše, Horní Branná od 18.00 hodin
Na koncertě se představí nově vzniklý smíšený pěvecký sbor při SD JILM pod
vedením Jany Moravcové. V programu zazní známé české koledy a sklady
T. Susata, M. Francka, W. A. Mozarta a dalších autorů.
27.12. Vánoční koncert „Jásejte nebesa“ – Kostel sv. Vavřince v Jilemnici
Vystoupí umělci špičkových kvalit: Christina Kluge (SRN) – soprán, Jaroslav
Mrázek – tenor, Josef Zámečník – trubka, Josef Kšica (působí jako ředitel kůru
Svatovítské katedrály na Pražském hradě) – varhany. Zaposloucháme se do
vánoční hudby světových a především českých mistrů (J. J. Ryba, A. Michna
z Otradovic, F. X. Brixi a dalších). Na závěr zazní nejznámější české a evropské
vánoční koledy.
28.12. Dětské odpoledne a country večer – Velký sál SD Jilm od 16.00 hodin
Máte chuť si zařádit se svými ratolestmi i v čase vánočním a odpočinout si od
spěchu a dopřát svým dětem radost ze hry a tance? Je připraven příjemný večer,
kde si posechnete příjemné známé melodie a zatančíte se skupinou El Dorado.
Podrobnosti na http://eldorado.web.3.cz.
3.1.2006
19.1.2006
14.1.2006

Divadlo Járy Cimrmana – Švestka
Brouci – koncert kapely revival Beatles
3. Myslivecký ples – SD Jilm od 20. hodin

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Paseky nad Jizerou
21.5.2005 – 21. 5. 2006 „Z truhliček paseckých babiček a dobové pohlednice“
Výstava je zaměřená na místní módu před 100 lety a je doplněna výstavou starých paseckých pohlednic. Výstavu si můžete prohlédnout v Památníku zapadlých vlastenců.
Mír jejich duši
Film o Pasekách režiséra Pavla Štingla Mír jejich duši bude mít o Vánocích svou
televizní premiéru. Vysílán bude ve dvou dílech ve dnech 27. a 28. prosince vždy
ve 20.00 hodin na ČT2.
Vánoční bohoslužby v Pasekách
24.12.2005
Štědrý den – půlnoční
22.00 hod.
25.12.2005
Boží hod vánoční
15.00 hod.
27.12.2005
Svátek sv. Jana evang. 17.00 hod.
(mše sv. s žehnáním vína, F. X. Brixi: Missa pastoralis in D,
Svatováclavský sbor a orchestr)
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Poudačka
Táto, zázrak!
Krůčnul sem do síně a ﬂák mě přes
ferňák rozvařenej klih. Bylo před Vánoci. Náš dědek Arnošt lepil zurážený
oudy betlemskem darákum. Venku
ležely bílý návěje přemerzlýho sněžištěte. Zrouna jak tenkrát, dyž si Jiroušovi usnukli, že si na svátky vomastěj
deržku.
Tervám, že to bylo nemlich tou samou dobou. Kristyndlik si rychtoval
na Hejlouskejch rouních rohačky, aby
moh v pravej čas podarovať chasu
šíšatama, fuseklema, šnuptychlama,
pumrovicej, velňákem, ňákou tou rukavicej nebo cukerkandlem. Tolle, co
sem zrouna vymenoval, bylo ale jen
pro tý honný haverlanty, na nekalý se
vyperd.
Tetky měly tumel kolem plotny
a chlap, kerej se po sennici poﬂikoval vod ničeho k ničemu, se nim jen
daremně motal pod nohama. „Ty táto,
plindáš se tu jak mátoha,“ poudá

Máňa Jiroušova, „vem toho králičího
samce a houpni s nim k Matějoj.“
Mužte si sami vypodomniť, jak Ludvičkoj spravila náladu. Popad králika
a byl ten tam.
U Matěje prokonali popravu a mezi
řečej, než byl samec stáženej, vyzunkli
dva čuchliky kořalky. Musilo to bejť,
alberž merzlo až šindele praskaly.
Mercha cesta! Vella Ludvička zpátky
ke domu rounou kolem hospody. Na
jenno, na dje..? Daremně nemutýroval
a vodeuřel do šenku. Králika šoup pod
stůl a poručil si píviště. Dlouho netervalo a zaplet se do řeči s dřeváčema,
co si v hospodě zrouna uďáli veselou
chvilku. Ludviček dal poctu, voni dali
poctu. Z ferťánku Rezkovačky se stal
lajteraj. Tervalo asi hodinu, než seznal,
že to kápku přepisk. Nemoh na nohy
a ztratil paměť.
Třeci ho nenechaj cestou ke domu
zmerznouť. Vzali tašku i Ludvička a tarabili se s tim nadělenim ke kopci.

Jak byl tumpachovej, věděl perd, že
stáženýho samce nechali uskovanýho v hospodě a do králičárny sterčili
živýho.
Máňa šla ráno poklidiť do chlíva
a dáť kermeni dobytku. U králiku s ní
málem ﬂáklo. Ty vožralo!
Houpla do sennice, drapla Ludvička za ﬂíger: „Táto honem se prořiď!
Stal se zázrak zmertvejchvstáni.
Musíme dáť ke králičárně svatej vobrázek, kropenku a kasičku. Tak vylez
z tý postele, tetky už dou se svíčkama,
budou se prej molliť k našemu samcoj.“
Ludvička berněla makovice jak
střep. Zpervu si nemoh vypodomniť vo
čem de řeč. No jo, merchy dřeváčský,
poudá si pro sebe dyž se mu v palici rozjasnilo. Eště, že to šlo vrátiť. Miť
na Vánoce doma zlou kreu a suchou
deržku by bylo jen a jen pro vostudu.
Miroslav Jon

Osmisměrka
Recepty:
Kapr na bobku
Kapr, 6 malých cibulek, 1 velký
bobkový list (rozlámat), tymián, česnek(4 stroužky),1 lžíce hl. mouky, 100g
másla, 1/4l červeného víny, pálivá paprika, pepř, sůl. Na dno pekáčku dáme polovinu másla, nasekaný česnek, cibulky,
bobkový list. Na toto poskládáme porce
ryby, kterou osolíme, popepříme, dáme
pálivou papriku, přiměřeně tymián. Vše
poprášíme hladkou moukou, pokapeme
zbytkem másla a necháme ¼ hod. péct
ve středně teplé troubě. Mezitím přihřejeme víno a asi po ¼ hod. pečení porce zalijeme. Necháme ještě asi ½ hod.
dopéct.
Čína (kuřecí, vepřová, krůtí – ta je
nejlepší)
Maso nakrájíme na nudličky a naložíme s trochou solamylu (2 lžíce),
žloutkem, trochou bílého vína, přidáme
trochu kari, lžíci kečupu, lžíci worchestru, sůl. Necháme uležet nejlépe do druhého dne. Před samotnou přípravou si
připravíme zeleninu: jemně nakrájené
bílé zelí, na tenké nudličky (nejlepší je
V–krouhač) nakrájenou mrkev, pórek,
na proužky nakrájenou papriku, případně můžeme přidat trochu česneku nebo
žampiony. To vše velmi rychle orestujeme na trošce másla. V jiné pánvi na
prudkém oleji rychle osmažíme maso.
Když je již měkké, zalijeme připravenou

V osmisměrce najdete 24 pojmů, týkajících se nějakým způsobem období
Vánoc. Po jejich vyškrtání vám zůstane 22 políček. Vypíšete-li z nich písmenka,
dostanete přání vám, našim čtenářům, od redakce RZ.
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zálivkou: 3 lžíce sojové omáčky, 3 lžíce
worchestru, 1 lžíce maggi, 3 lžíce solamylu, 3 lžíce vody – to vše důkladně
promícháme a zalijeme hotové maso,
necháme přejít varem a vypneme vařič.
Až později smícháme s orestovanou ze– 15 –

leninou (kterou netřeba šetřit, čím více,
tím chutnější). Podáváme s rýží (lze ještě na talíři zalít trochou sojové omáčky)
a salátem z čínského zelí.
- AV -

Životní jubilea
slaví v měsících listopadu a prosinci tito naši spoluobčané, včetně občanů odjinud v místním domově důchodců:
80 let
Soukupová Božena
81 let
Kaprasová Vlasta
82 let
Márynka Josef
Holubec František
Hrbková Libuše
Doubková Irma
83 let
Procházka Otakar
Kapras Karel
84 let
Votoček Miloslav
Palme Jaroslav
Hanuljáková Anna
Čermáková Jiřina
86 let
Votočková Marie
Schmuttermeierová Marie
Hornová Marie
Fischerová Irma
88 let
Skalská Marie
89 let
Novotná Anna
95 let
Kavánová Zdeňka

Nové knihy na listopad
a prosinec
Česká próza:
Váňová – Když ptáčka lapají
Obermannová – Nezavěšujte se
Plocová – Na špičce ledovce
Březinová – Takoví jsme blázni
Pavlata – Pro dámy na balkonech (humor)
Kubátová – Arcibáby aneb…
Nosková – Bereme, co je
Veselská – Lidi psí, kočičí a ničí
Siegel – Jak vychovávat děti
Fuchsová – Když chce žena zhubnout
Formáčková – Opuštěné… a konečně
šťastné
Ehlová – Dům na Vinohradech (životopisné)
Pavlosková – Mořeplavecká odysea (cestopis)
Pekárková – Třicet dva chwanů (cestopis)
Rottová – Zásah šikovné tchyně (detektivka)
Hamerová – Nářek ze tmy (detektivka)
Hejcman – Píseň Juditina (detektivka)
Další romány pro ženy:
Small – Divoká láska
Ahern: PS:Miluji tě
Irving – Hotel New Hampshire
Ripley – Charleston
Burnham – Poklad Montséguru
Fulghum – Třetí přání. Třetí přání 2
Denker – Klinika
Wood – Věštkyně
Green – Jiná žena
Lindsey – Zamilovaný ničema
Murray – Zapomenutý příběh

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou všem, kteří se přišli dne
24. 10. 2005 naposledy rozloučit s mým manželem Jirkou Fischerem. Děkuji za květinové
dary a projevy soustrasti, které pomohly v prvních chvílích zmírnit bolest a žal. Zvláštní poděkování paní doktorce Puskarčíkové a sestře
Janě Votočkové za laskavý přístup nejenom
k tomuto pacientovi. Poděkování panu Otovi
Pfeiferovi – to je člověk na správném místě.
Poděkování Hotelu Starý Mlýn a taxi Račák za
vzorné služby.
Jménem rodiny
Ivana Fischerová

Dobrodružství, napětí, detektivky:
Mac Dermid – Dívka na zabití
Deaver – Dvanáctá karta
Brown – Digitální pevnost
Cook – Šok
Pearl – Dantův klub
Peters – Kacířův učeň
Parrish – Ostrov mrtvých
Pickard – Prsten pravdy
Werber - Mravenci
Smith – Triumf slunce
Hamilton – Obchodník s kostmi
King – Čtyři roční období
Grisham – …a je čas zabíjet
Cole – Mamon
Patterson – Jack a Jill
Cameron – Polibek na rozloučenou

Malé prostory – hezky a rozmanitě
Marečková – Příručka praktické genealogie (Jak sestavit rodokmen)
České průšvihy aneb Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1848-1989
Šottnerová - Adventní čas (zvyky, náměty,
příběhy, hry)
Frouzová – Závoj a džíny.Ženy v islámském světě
Maiello – Vampyrismus v kulturních dějinách Evropy
Mandžuková – Léčivá síla vitaminů, minerálů a dalších látek
Blainey – Velmi stručné dějiny světa
Bauer – Záhady českých dějin 1., 2.
Kudrna – Českoslovenští letci v německém
zajetí 1940-1945

Životopisy, rozhovory:
Štáchová – Život na nitích
Cross – Težší než nebe. Životopis Kurta
Cobaina
Sayer – Hitler a ženy
Chmel – Vlasta Fabiánová
Hašková-Coolidge – Pět amerických prezidentů, česká babička a já
Peroutková – Třetí ženou svého muže
McCalman – Poslední alchymista. Hrabě
Cagliostro
Kolomacká – Lásky slavných žen
Wichterle – Vzpomínky
Sommerová – O čem sní muži
Frouzová – Kraus – Uvolněte se, prosím…

Městská knihovna bude otevřena i mezi
vánočními svátky.

Další naučná literatura:
Tibetská kniha o životě a smrti
Kaiserová – Samota jako partner
Lecjaksová – Poprvé s bříškem
– 16 –

Na závěr roku bych chtěla poděkovat čtenářům i dalším dobrodincům, kteří knihovně darovali knihy, nové i starší – zachovalé
a žádané, a takto doplnili a obohatili fond
knihovny.
Nejvíce pak děkuji městu jako zřizovateli,
které knihovně letos přálo v nákupu knih,
nábytku i dalšího vybavení. Všem věrným
i budoucím čtenářům přeji klidné Vánoce
a v novém roce zdraví,spokojenost a krásné zážitky při čtení knih.
Na shledanou v knihovně se těší
Soňa Valášková.

#FREE

S K I

B U S #

670078 Rokytnice n.Jiz.,Horní Domky-Rokytnice n.Jiz.,prov.ČSAD
-Rokytnice n.Jiz.,host.

Platí od 17.12.2005 do 26.3.2006

Přepravu zajišt’uje : ČSAD Semily, a.s., stř. Rokytnice n. Jiz., Rokytnice 65, tel.481 522366
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BEZPLATNÁ PŘEPRAVA
SLOUŽÍ VÝHRADNĚ PRO PŘEPRAVU LYŽAŘŮ
Kostenlosebeförderung - dient ausschlielich den Skiern
〈
vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem)

Vám nabízí na zimní sezónu své služby:
1. Prodej a distribuce mraženého zboží ﬁrmy MIPL.
2. Prodej a distribuce sudového a lahvového piva ﬁrem: Plzeňský
Prazdroj, pivovar Svijany, Staropramen, Krušovice a Budějovický Budvar.
3. Prodej a distribuce koloniálních potravin, nealkoholických
a alkoholických nápojů, obalového materiálu (kelímky, tácky,
ubrousky atd.), cukrovinek.
4. Prodej a distribuce hnacích plynů: dusík, CO2 a propan butanové lahve 10 a 33kg.
Objednávky: telefon, SMS, email.
Závozy každý den (v sezóně i neděle), pokud Vaše objednávka
přesáhne částku 6.000.- bez DPH a obalů. Jinak zavážíme do druhého dne, nebo po dohodě.
Každý den je od 8,00 otevřená prodejna JK Market – Cash and
Carry, budova Eprony na náměstí - Rokytnice nad Jizerou (v zimní
sezóně i neděle).
Kontakt: mobil: 481 523 701, telefon: 602 626 358
www.rokytnice.com/janata, email jk.market@seznam.cz
– 17 –

ŠACHY
Koncem října se 4 naši hráči zúčastnili mezinárodního turnaje „OPEN
LIBEREC“, kde startovalo 116 hráčů
z šesti zemí. Hrálo se švýcarským systémem na 9 kol. Z. Hollman obsadil
s 5 body 44. místo, J. Kostáln skončil
66., Vl. Červinka 71. a V. Gernert 75.
Tito hráči získali shodně po 4 bodech.
O pořadí rozhodovalo pomocné hodnocení.

Soutěže družstev:
Soutěže byly zahájeny koncem října. „A“ mužstvo, které hraje krajský
přebor osmičlenných družstev (dříve
divize), do přeboru moc dobře nevstoupilo a obě svá úvodní utkání prohrálo. S Českou Lípou těsně 3,5:4,5.
S Lokomotivou Liberec 2,5:5,5. Škoda,
že pro tuto sezónu se musíme obejít
bez obou hostujících hráčů z Vrchlabí.
Mužstvo je tím oslabeno, neboť přece
jen nemáme tak širokou hráčskou základnu, jako mají větší města v kraji.
Je škoda, že se do oddílu nehlásí mládež.
„B“ mužstvo je rovněž osmičlenné. Hraje regionální přebor „Východ“
a mohou za něj startovat max. 2 hráči
„A“ mužstva. Má odehrány tři zápasy
a má zatím 50% bodů.
Šachový oddíl
pořádá dne 26. 12. 2005
VÁNOČNÍ BLESKOVÝ TURNAJ.
Začátek v 9.00 hodin ve sportovní
hale. Zveme příznivce šachu.
Zdeněk Hollmann

KUŽELKY
Skončil 8. ročník Rokytnické neregistrované ligy. Soutěže se zúčastnilo
9 družstev mužů a 8 družstev žen. Stejně jako v minulých letech Rokytnická
liga neregistrovaných obohatila pro
110 hráčů smutné podzimní dny, kdy
většina z nás očekává příchod zimy
a v době příprav zimní sezóny je světlým zjevem, o které se hovoří na pracovištích i v hospůdkách v celé Rokytnici n. Jiz. Výsledky, vítěze i poražené
Vám přinesou následující tabulky, ale
obecně lze říci, že se soutěž vydařila
a všichni se těšíme již na 9. ročník.

Celkové výsledky:
Družstva – ženy:
1. Kiks RTK
2. Nudistky
3. SA Trosky
4. Vichr z Hor
5. Turistky
6. Silnice Jičín
7. Horalky
8. SKP Harrachov

Podrobnější informace o výsledcích
RNL na www.rokytnice.com/kuzelky.
Slavnostní vyhlášení plánujeme
na 16. prosince 2005 při příležitosti
zahájení zimní sezóny na tanečním večeru, kde bude hrát rocková skupina
Suffering Souls, který se koná v jídelně Rotextile od 20.00 hodin.

Družstva – muži:
1. Šenkýři
2. 1.TKK Roxana
3. Ski Veterans
4. HATOMAST
5. EMBA Bulls
6. SKP Harrachov A
7. SKP Rokytnice
8. Punk Retards
9. SKP Harrachov B
Jednotlivkyně dle průměru:
1. Kynčlová Radka
RTK
2. Hartychová Libuše
Nudistky
3. Kroutilová Dagmar
Silnice Jičín
4. Zachovalová Jana
Silnice Jičín
Jednotlivci dle průměru:
1. Hofman Jaroslav
TKK Roxana
2. Kubíček Jan
Šenkýři
3. Bosák Pavel
Šenkýři
4. Vacek Tomáš
EMBA Bulls
Dvojice – ženy:
1. Kavánová M. – Čermáková V.
2. Mařasová L. – Mařasová E.
3. Vlasová E. – Vávrová J.
4. Červenková L. – Medková D.
Dvojice – muži:
1. Novák R. – Nesvadba J.
2. Ditz R. – Votoček J.
3. Hnyk M. – Dostál R.
4. Stříbrný R. – Mikolášek L.

Turistky
SA Trosky
Vich z Hor
Nudistky

SKP Rokytnice
SKI Veterans
TKK Roxana
SKP Harr. A

Dvojice – smíšené:
1. Ditzová J. – Ditz M.
2. Vlasová E. – Votoček J.
3. Hartychová Z. – Vodseďálek M.
4. Lukešová E. – Vacek L.
Turnaj jednotlivkyň:
1. Hartychová Libuše
2. Mařasová Eva
3. Ditzová Jiřina
4. Hartychová Zuzana

Nudiskty
SA Trosky
Vichr z Hor
Nudistky

Turnaj jednotlivců:
1. Kubíček Jan
2. Ditz Milan
3. Votoček Jiří
4. Pěnička Jiří

Šenkýři
SKI Veterans
SKI Veterans
EMBA Bulls

Jak si vedou kuželkáři místní TJ
Spartak?
Dle očekávání jsou soutěže velmi
vyrovnané a naše týmy si vedou se
střídavými výsledky. A družstvo ﬁguruje na 7. místě tabulky divize východočeského kraje s 10 body. B družstvo
ve II. tř. KP je s 14 body na 5. místě.
C družstvo tento podzim zatím předvádí slabší výkony a se získáním 6 bodů
je zatím na 11. místě. Dorost – jako
nováček II. kuželkářské ligy – se drží
na velmi pěkném 5. místě se ziskem
13 bodů. Žáci mají za sebou již dva
turnaje Poháru mladých nadějí v Praze a ve Vrchlabí. Nejlepších úspěchů
zatím dosahuje Mařas Jan.
Východočeská divize Krajský přebor:
1. TJ Tesla Pardubice
18b.
2. TJ Č.Kostelec A
17b.
3. KK Vysoké Mýto
15b.
4. TJ Lok. Č.Třebová B
13b.
5. TJ Jiskra Hylváty
12b.
6. KK Zálabák Smiřice
11b.
7. TJ Spartak Rokytnice A
10b.
8. TJ Dvůr Králové
10b.
9. TJ Sokol Dobruška
9b.
10. TJ Č.Kostelec B
8b.
11. SKK Jičín C
5b.
12. TJ Jilemnice A
4b.
Krajský přebor:
1. Milovice
2. Hořice B
3. Nová Paka
4. Trutnov C
5. TJ Spartak Rokytnice B
6. Třebechovice
7. Vrchlabí B
8. Č. Kostelec C
9. Trutnov D
10. Trutnov B
11. Hořice C
12. Náchod E

20b.
17b.
16b.
14b.
14b.
11b.
11b.
8b.
8b.
6b.
5b.
2b.

Krajská soutěž:
1. SKK Vrchlabí
2. Březovice
3. Nová Paka B
4. Poříčí
5. SKK Jičín D
6. Č. Kostelec
7. Jilemnice B
8. Trutnov E
9. Dvůr Králové B
10. Smiřice C
11. TJ Spartak Rokytnice C
12. Jilemnice C

16b.
16b.
15b.
12b.
12b.
10b.
8b.
8b.
8b.
6b.
6b.
3b.

II. Kuželkářská liga dorostu:
1. TJ Centropen Dačice
2. SKK Jičín
3. TJ Biž. Jablonec
4. TJ Č. Kostelec
5. TJ Spartak Rokytnice
6. KK PSJ Jihlava
7. Sokol Kolín
8. TJ Tesla Pardubice
9. SK Solnice
10. TJ Start Rychnov n. K B
11. TJ LOKO Č. Třebová
12. TJ LOKO Liberec

19b.
17b.
16b.
14b.
13b.
12b.
10b.
9b.
9b.
6b.
6b.
1b.

Srdečně Vás zveme na již tradiční Vánoční turnaj neregistrovaných
hráčů, který se bude konat 26.12.05
v kuželně TJ Spartak. Děti od 9 hodin. Dospělí od 13 hodin.
Závěrem Vám všem chceme popřát
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.
Zdeněk Novotný

FOTBAL
Okresní přebor – muži
Skončila podzimní část mistrovských soutěží. Muži po dobrém vstupu do soutěže polevili, když zbytečně
ztratili 6 bodů porážkami ve Studenci
s tamním béčkem a trestuhodným zaváháním doma s Martinicemi. Těžko
se vozí body z Bozkova, a tak prohra
1:3 je od zmíněných dvou porážek
s papírově slabšími soupeři omluvitelná. Závěr podzimní části už zastihl
naše mužstvo v dobré formě. Vyvrcholením bylo vítězství v posledním utkání
na šikmé ploše ve Víchové.
1. Bozkov
13 11 1 1 72:11 34
2. Rokytnice 13 10 0 3 36:13 30
3. Víchová
13 9 1 3 45:26 28
4. Kruh
13 9 1 3 32:21 28
5. Košťálov B 13 6 2 5 21:25 20
6. H. Branná B 13 5 4 4 30:27 19
7. Studenec B 13 6 1 6 22:28 19
8. Roztoky
13 5 3 5 25:25 18
9. Martinice 13 4 4 5 24:28 16
10. Bělá
13 4 1 8 15:33 13
11. Mírová B 13 3 5 6 23:33 11
12. Nová Ves B 13 2 3 8 22:45 9
13. Poniklá
13 3 0 10 17:42 9
14. Tatobity
13 2 0 11 15:42 6

1. A třída žáci – skupina východ
Žáci vstoupili do podzimní části ve
zcela novém složení, neboť z mužstva
do dorostu odešlo 8 hráčů a nový kádr
se nedalo posílit ani dostatečným počtem hráčů, a tak mužstvo nastupovalo k utkáním většinou i bez náhradníků. Přesto se žáci v každém utkání
snažili a příkladně bojovali.
1. Č. Dub
9 9 0 0 88:1 27
2. V. Hamry B 8 5 1 2 27:16 16
3. Ž. Brod
9 4 3 2 15:18 15
4. Sedmihorky 9 5 0 4 23:28 15
5. H. Branná
8 3 1 4 14:27 10
6. Rokytnice
9 1 0 8
5:39 3
7. Zásada
8 0 1 7
4:47 1
Okresní přebor – minižáci
Minižáci měli do podzimní části
stabilizovaný kádr mužstva a dalo se
předpokládat, že budou úspěšnější
než v minulém ročníku, což se nakonec potvrdilo.
1. Poniklá
9 8 1 0 36:7 25
2. Jilemnice
8 7 0 1 37:7 21
3. Sedmihorky 8 6 1 1 42:12 19
4. Libštát
9 4 1 4 17:17 13
5. Rokytnice
8 4 1 3 17:22 13
6. Jablonec n.J. 9 3 2 4 29:26 11
7. Studenec
8 3 1 4 17:18 10
8. H. Branná
9 2 1 615.43
7
9. Mírová
7 2 0 5 11:31 6
10. Košťálov
7 1 0 6
3:20 3
11. Vysoké
8 1 0 7
6:27 3
Protože se blíží svátky vánoční
a vstup do dalšího roku, děkují členové a hráči fotbalového oddílu všem
svým věrným příznivcům za jejich
podporu a přejí jim veselé Vánoce,
hodně zdraví do dalšího roku a těší se
na jejich další podporu z hlediště.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
M. Kousal
– 19 –

Z historie fotbalového oddílu:
V dnešním článku bych chtěl představit některé hráče, kteří nastupovali
v úplných začátcích fotbalu v Rokytnici. Než začneme, chtěl bych se zmínit ještě o tom, co mně prozradil pan
Karel Patočka. On, jak říká, byl tehdy
na ustavující schůzi, kde se zakládal
fotbalový oddíl a tím i tělovýchovná
jednota. Z té doby vlastní i členský
průkaz jako člen tehdy SK Rokytnice.
Schůze to byla velice rušná a zvolený výbor měl smělé plány, např. že
se v Rokytnici bude za tři roky kopat
divize. Bohužel dodnes ji tu nemáme,
i když tehdy byla divize třetí nejnižší
soutěží.
A nyní, kdo za Rokytnici v začátcích
hrál?
V brance nastupoval lékárník Javůrek a ten již tehdy používal rukavice.
Dalšími hráči byli Pelikán, Vokoun,
Fejfar, bratří Brázdové, Standa Pacholík, Burian z Jablonečku, Zátka a Váňa
z Harrachova a tehdy opravdu vynikající fotbalista Vopichal.
Těžko říct, jestli byli vyjmenovaní
všichni, a taktéž ať prominou Ti, kteří přišli později a nejsou jmenováni.
V brance to byl školník Svoboda, dále
Franz Karel, Pacholík Mirek, Škrabálek, Herz, Hrudík, Neoproud, Urbanec
Mirek, Votoček Vláďa, Bosák Štěpán
a další.
Asi nejstarší fotograﬁi mužstva, která je z roku 1954, zapůjčil Standa Pacholík. Na fotograﬁi jsou hráči: zleva
stojící: Herz, Pacholík, Fejfar, Škrabálek, Nesvadba, Brázda, zleva klečící:
Hrudík, Neoproud, Svoboda, Šmíd,
Pacholík M.
Zapsal M. Kousal.

VOLEJBAL
Rozpis a výsledky utkání KP II.tř. MUŽI,
ročník 2005/2006:
27.8.2005 Rokytnice – Turnov
3:0 3:1
3.9.2005 Mn. Hradiště B – Rokytnice 3:2 3:1
17.9.2005 Rokytnice – Malá Skála
1:3 0:3
24.9.2005 Nový Bor – Rokytnice
2:3 1:3
1.10.2005 Rokytnice – Doksy
3:1 3:0
8.10.2005 Janov – Rokytnice
3:1 3:0
15.10.2005 Rokytnice – Varnsdorf
2:3 3:2
22.10.2005 Vysoké – Rokytnice
0:3 3:0

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

•
•
•
•
•
•
•

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

EKOEFEKT - 24kW
pro Váš dům

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

EKOEFEKT - 48kW
pro Váš dvojdomek

Podrobnější informace získáte na výše uvedených telefonních číslech
nebo na internetových stránkách www.kotle.cz.

Průběžná tabulka soutěže – po podzimní části soutěže:
1. Janov n. N.
16 16 0 32 48:13
2. Vysoké n. J.
16 9 7 25 35:28
3. Mn. Hradiště B
16 8 8 24 34:32
4. Malá Skála
16 8 8 24 32:31
5. Rokytnice n. J. 16 8 8 24 31:31
6. Nový Bor
16 8 8 24 28:28
7. Varnsdorf
16 7 9 23 31:35
8. Doksy
16 5 11 21 25:38
9. Turnov „B“
16 3 13 19 15:43
Výsledky utkání KP I ŽENY:
Rokytnice – Jablonec n. Nis. (Jablonex) 3:1 3:1
Stráž n. Nisou – Rokytnice
0:3 0:3
Rokytnice – Železný Brod
3:1 3:1
Mnichovo Hradiště – Rokytnice (Bižu.) 0:3 1:3
Rokytnice – Jalbonec n. Nis
3:0 3:1
Rumburk – Rokytnice
3:0 3:0
Rokytnice – Nový Bor
2:3 3:1
Liberec – Rokytnice
3:2 3:2
Tabulka soutěže:
1. Nový Bor A
14 13 1
2. Rokytnice n. J.
16 11 5
3. Rumburk
16 11 5
4. Liberec I
16 11 5
5. Jablonex Jablonec n. N.
16 9 7
6. Stráž n. Nisou
16 5 11
7. Mnichovo Hradiště 14 6 8
8. Bižuterie Jablonec n. N.
16 2 14
9. Železný Brod
16 2 14

27
27
27
27

40:13
39:22
37:22
38:28

25 35:33
21 23:37
20 27:28
18 16:42
18 13:43
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