Ročník 2006

září/říjen

Cena 18,-

NEJVĚTŠÍ LYŽAŘSKÉ STŘEDISKO V ČESKÉ REPUBLICE,
na jehož vzniku se dohodli zástupci krkonošských
horských středisek a 5. 10. 2006 podepsali Smlouvu
o obchodní spolupráci a jiné součinnosti.

SKIREGION.CZ je největší lyžařská
oblast v České republice, která se
nachází na rozmezí západních Krkonoš a Jizerských hor.

Sdružuje lyžařská střediska:
Harrachov, Rokytnice nad Jizerou,
Paseky nad Jizerou, Rejdice, Příchovice
Výhody pro lyžaře:
Společné jízdné – ve všech lyžařských areálech můžete jezdit na
„jeden“ lístek.
Je z čeho vybírat:
SKIREGION.CZ nabízí v součtu nejvíce lanových drah a lyžařských vleků
v České republice (6 lanových drah,
36 vleků).
Celková délka sjezdových tratí
v celém SKIREGIONu činí 40,5 km
a přepravní kapacita lanovek a vleků je
30.000 os./h.
Samozřejmostí je přibližně 200 km
upravovaných běžeckých tratí od

malých okruhů v obcích až po hřebenové partie.
Lyžování a snowboard pro
celou rodinu:
SKIREGION.CZ je nejvhodnějším místem pro celou rodinu, protože může
nabídnout lyžařům a snowboardistům
jak „loučky“ pro začátečníky, tak náročné a atraktivní terény ve skiareálech
a snowparcích pro zdatné.
Historie:
Počátek vzniku Skiregionu se začal
formovat v druhé polovině roku 2003.
Provozovatelé v Rokytnici nad Jizerou
a v Pasekách nad Jizerou řešili společnou propagaci jednotlivých vleků s tím,
že v návaznosti na technické možnosti
turniketů budou řešit společné jízdné.
Provozovatelé propojovali svá střediska postupně. Například jako první
se sdružily vleky pana Udatného s TJ
Spartakem na Studenově v Rokytnici
nad Jizerou. Po ročních zkušenostech
se v následujících sezónách Skiregion
rozšiřoval o další.
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Pronájmy obecních pozemků a ostatní
pozemkové záležitosti:
RM schválila pronájem části ppč. 972 v k.ú. Rokytno
v Krkonoších (část dle nezapsaného geometrického plánu ppč. 972/1 o výměře 35 m2) manželům Karlovi a Vlastě Špecingerovým, Kolín, a to za podmínky, že po tomto
pozemku nebude zamezen přístup k nemovitosti manželů
Karla a Blanky Havlíčkových, Praha 4.
RM schválila v souladu se zákonem č.107/2006 Sb.,
o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně
zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následující jednostranné zvýšení nájemného z bytů s účinností od 1. ledna 2007:
v případě bytů I. kategorie o 14 %,
v případě bytů II. kategorie o 8,9 %.
Rada města zároveň pověřuje ﬁnanční úsek zpracováním písemného oznámení o jednostranném zvýšení
nájemného z bytu a jeho zasláním nájemníkům bytových
prostor nejpozději do 30. 9. 2006.
Rada města zároveň konstatuje, že jednostranné zvýšení nájemného z bytu se netýká těch bytů, kde bylo nájemné volně sjednáno, u bytů, na jejichž výstavbu byla poskytnuta státní dotace a bytů v domech zvláštního určení.
RM byla informována o škodách na místních komunikacích a mostech, které byly způsobeny přívalovými dešti ve
dnech 9. - 14. srpna 2006. Jedná se o místní komunikace
v úsecích Světlanka – Dvoračky, Lovčenka – Ručičky,
Rokytno – Chata Tereza a přemostění u Huťského vodopádu (Školský úřad).
Bylo nutné provést nezbytná provizorní opatření, aby
se škody dále nezvyšovaly a mohl být obnoven provoz na
těchto komunikacích. Tyto provizorní opravy si vyžádaly
náklady v přibližné výši 100.000,- Kč, které budou hrazeny
z rozpočtové položky údržba a opravy komunikací.
RM neschválila pojištění městského majetku proti
vandalismu,schválila pouze pojištění majetku města
proti povodním a záplavám, a to s ročním limitem plnění
500.000,- Kč s 10 % spoluúčastí (min. 20.000,- Kč) a s ročním pojistným ve výši 5.800,- Kč.
RM neschválila umístění příčných zpomalovacích pruhů na komunikaci ppč. 1019 v k. ú. Rokytno v Krkonoších
u Chaty Světlanka a zároveň doporučuje řešit problematiku rychle projíždějících cyklistů a vozidel v této oblasti
značkou „Pozor děti.“
RM schválila zadání zakázky na projektové práce na
vybudování přístřešku nad vstupem do objektu čp. 663
HR (výměník), vybudování dvou uvítacích informačních
tabulí (u nádraží a u Pasek) a rekonstrukci vnitřních rozvodů vody v hasičské zbrojnici a realizaci stavebních úprav
dvou garáží v hasičské zbrojnici (snížení podlah) panu
Ing. Jiřímu Dobešovi, Jilemnice, a to za těchto cenových
podmínek:
• přístřešek nad vstupem objektu čp. 663 HR (výměník)
– 5 000,- Kč bez DPH,
• uvítací informační tabule (u nádraží a u Pasek) 8 000,bez DPH,
• rekonstrukci vnitřních rozvodů vody v hasičské zbrojnici
18 000,- bez DPH,

• stavební úpravy dvou garáží v hasičské zbrojnici (snížení
podlah) včetně zaměření stávajícího stavu 44 000,- Kč
bez DPH.
Náklady na vypracování projektové dokumentace na
rekonstrukci vnitřních rozvodů vody v hasičské zbrojnici ve
výši 18 000,- bez DPH budou zahrnuty do rozpočtu roku
2007.
RM schválila nákup 1 000 kusů protipovodňových jednokomorových jutových pytlů za cenu Kč 6,50,- Kč / 1kus
bez DPH.
RM schválila zadání zakázky na opravu místní komunikace ppč. 2934 a 2897 v k.ú. Dolní Rokytnice společnosti COLAS CZ,a.s. s tím, že celková cena díla nepřesáhne
cenu 1.350.000,- Kč včetně DPH:
- Město Rokytnice nad Jizerou uhradí část díla úseku
ppč. 2934 v celkové výši 993.000,- Kč včetně DPH ve
dvou splátkách (710.000,- Kč v roce 2006, 283.000,- Kč
v roce 2007),
- TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou uhradí část díla ppč.
2897 ve výši 357.000,- Kč včetně DPH.
RM schválila zadání zakázky na prodloužení STL plynovodu v Dolní Rokytnici společnosti GASCO s.r.o. za cenu
386.152,- Kč včetně DPH.
RM souhlasí se změnou otevírací doby provozovny ﬁrmy ROKTOUR v období od 1.9.2006 do 31.10.2006. Jedná
se o uzavření provozovny na 1 den v týdnu. Jako uzavírací
den byl domluven čtvrtek.
Ing. Matyáš informoval RM o vypsání třetího výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v čp. 181 v Horní Rokytnici/kulturní dům/. Bylo dohodnuto, že lhůta pro
podávání nabídek bude končit 31.11.2006.
RM neschválila žádost paní Mgr. Markéty Šmídové,
předsedkyně bytového družstva domu čp. 667 v Horní
Rokytnici, o umístění Svislého dopravního značení - zákazu stání před domem č.p. 667.
RM doporučuje řešit problém parkování před garážemi
domu č.p. 667 dle řešení navrženého pracovníkem úseku investic a rozvoje města panem Hákem, tj umístěním
dopravní značky B29 - zákaz stání na vrata garáže žadatele s dodatkovou tabulí „Neparkovat, výjezd vozidla“
a dále pro letní období umístěním vodorovného dopravního značení V10g - „časově omezené stání“ se symbolem
zákazu stání, a to na náklady nájemce garáže pana Jiřího
Červinky.
RM schválila vyhrazení 1 parkovacího místa pro ZTP
osoby na odstavné ploše vedle budovy radnice na Dolním
náměstí a pověřila úsek rozvoje města a investic zajištěním
této věci včetně dopravního značení.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zvýšení nejvyšší povolené rychlosti v obci
Ing. Matyáš - tato problematika je předmětem častých
diskusí občanů i zastupitelů. Na pracovním jednání zastupitelů nejčastěji zazníval názor, aby se rychlost nezvyšovala a nechala se na celém území v zákonné nejvyšší povolené rychlosti 50 km/hod. Doporučuji zvážit snížení rychlosti
na Dolním náměstí a v okolí Domu dětí a mládeže, kde
nebyl povolen ani přechod pro chodce.
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Tento názor, tedy nejvyšší povolenou rychlost nezvyšovat, byl podpořen i na veřejném zasedání z řad zastupitelů i přítomné veřejnosti.

100 Kč/m2 a zároveň schvaluje způsob ﬁnancování formou
přijetí překlenovacího úvěru a pověřuje starostu města jednáním s bankou o úvěrové smlouvě.

Prodeje obecního majetku:

Přijetí krátkodobého úvěru

ZM schválilo prodej ppč. 896/1 v k.ú. Dolní Rokytnice
paní Martě Hamanové, DR 237 za cenu 55,- Kč/m2.
ZM schválilo směnu obecní ppč. 2884/2 za část ppč.
2283/5 v k.ú. Dolní Rokytnice, která je v majetku manželů
Rochovanských, Dolní Rokytnice 8.
ZM schválilo prodej části ppč. 1905/7 v k.ú. Dolní Rokytnice manželům Jaromírovi a Jiřině Beranovým, DR 445 za
cenu 200,- Kč/m2.
ZM schválilo prodej části ppč. 218 v k.ú. Horní Rokytnice
paní Ing. Naděždě Schmidtové, Ing. Janu Šmidtovi a Mgr.
Soně Šulcové, Praha za cenu 100 Kč/m2 s tím, že náklady
na geometrické zaměření ponesou žadatelé.
ZM schválilo prodej části ppč. 3023/1 v k.ú. Dolní Rokytnice panu Luboši Jindřiškovi, Hradsko 185 za cenu 170,Kč/m2 a za podmínky, že náklady na geometrické zaměření
části pozemku ponese žadatel.
ZM schválilo směnu části obecní ppč. 1200/7 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou dle GP 1403-31/2006 za část stpč.
634, která je ve vlastnictví pana Ladislava Krupičky, Horní
Rokytnice 490, přičemž díl „A“ ppč. 1200/7 v k.ú. HR zůstane v majetku Města Rokytnice nad Jizerou, zbývající m2
ppč. 1200/7 budou odprodány za cenu 840,- Kč/m2.

ZM schválilo přijetí úvěru na úhradu nákupu pozemků
ppč. 88/1, 88/7, 3005/51, 3005/52 a 3005/53 v k.ú Dolní
Rokytnice nad Jizerou ve výši 640.900,- Kč, se splatností
do 15.11.2007 a zajištěním tohoto úvěru vystavením 1 ks
krycí bankosměnky Města Rokytnice nad Jizerou.

Směna pozemku u Základní školy
v Dolní Rokytnici
Ing. Matyáš – Město Rokytnice nad Jizerou v rámci
nedobrovolných dražeb přišlo o pozemek bývalé školní zahrady. Pozemek v rámci dražeb koupil pan Jiří Liška
a pan Jaroslav Budina.
Pozemek zasahuje z horní strany až k objektu základní
školy a leží na něm i přístupová komunikace za budovou
školy, která slouží zároveň pro bezbariérový přístup do ZŠ.
Vzhledem k tomu, že je také do budoucna nutné řešit
celkovou rekonstrukci a dostavbu základní školy, jsou tyto
pozemky pro budoucí rozvoj areálu základní školy pro
město nepostradatelné.
Na základě těchto skutečností byla celá záležitost s panem Budinou a Liškou projednána a byla dohodnuta možnost směny části pozemků 2000/1 v k.ú. DR (bývalá školní
zahrada) za část pozemku ppč.563/3 v k.ú. HR (ve vlastnictví města).
Jednalo by se o směnu částí pozemků o výměře přibližně 3310 m2. U pozemku ppč.563/3 v k.ú. HR ve vlastnictví
města bude odměřen pruh v šíři 2m podél místní komunikace ppč. 3170 v k.ú. HR, který bude ponechán ve vlastnictví města. Tuto směnu projednala stavební komise na svém
jednání dne 31.7.2006 a doporučila zastupitelstvu směnu
schválit.
ZM schválilo záměr směny části pozemků 2000/1 v k.ú.
Dolní Rokytnice ve vlastnictví pana Jiřího Lišky a pana
Jaroslava Budiny za část pozemku ppč.563/3 v k.ú. Horní
Rokytnice nad Jizerou ve vlastnictví Města Rokytnice nad
Jizerou.

Odkoupení pozemku v Dolní Rokytnici
(proti bývalému Solidu)
ZM schválilo nákup pozemků ppč. 88/1, 88/7, 3005/52,
3005/53, 3005/51 v k.ú. Dolní Rokytnice do vlastnictví
Města Rokytnice nad Jizerou za cenu - pozemky ppč.
88/7, 3005/52, 3005/53, 3005/51 v k.ú.Dolní Rokytnice za
750 Kč/m2, pozemek ppč. 88/1 v k.ú. Dolní Rokytnice za

Koupě nemovitosti v areálu bývalé betonárky
ZM schválilo v souladu s rozpočtovým opatřením
č.7/2006 koupi nemovitosti umístěné na st.p.č. 3451
a ppč. 1214/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, která je
v rámci exekuce prodávána Exekutorským úřadem v Jablonci nad Nisou.

Projektová a následná investiční příprava
pozemků v HR pro výstavbu rodinných domků
Na podkladě žádosti spoluvlastníka pozemku parc.
č.1369/20 v k.ú.Horní Rokytnice nad Jizerou Ing.Bruno
Ježka o zpřístupnění tohoto pozemku a dále zvýšeného
zájmu místních obyvatel o možnost výstavby rodinných
domů, byla posuzována možnost výstavby na pozemcích parc.č.1369/20 (vlastníci ing.Bruno Ježek a ing.Josef
Ježek), parc.č.1369/2 a 1369/11 (vlastník Město Rokytnice
nad Jizerou) v k.ú.Horní Rokytnice n.J.
S ohledem na to,že se jedná o plochu s dobrou infrastrukturou, v místě stávající zástavby a s poměrně jednoznačným urbanistickým řešením, bylo navrženo schválení
záměru projektové a následné investiční přípravy této plochy pro výstavbu rodinných domů.
Podmínky pro schválení prodeje budou nastaveny
tak,aby výstavba skutečně řešila bytové problémy lidí
v obci trvale žijících.
V rozpočtu Města pro rok 2006 bylo vyčleněno 250.000,Kč pro vypracování zástavbových studií, z této částky
budou čerpány prostředky pro projektovou přípravu.
ZM schválilo záměr projektové a následné investiční přípravy pozemků parc.č.1369/2 a 1369/11 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou pro výstavbu rodinných domů.

Schválení obecně závazné vyhlášky č. 7/2006
k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku
Tajemnice úřadu M. Šubrtová - důvodem pro vydání této
OZV jsou časté stížnosti občanů na osoby postávající před
samoobsluhou na Dolním náměstí, které ve velké míře požívají alkoholické nápoje, obtěžují občany a turisty, žebrají,
budí veřejné pohoršení a znečišťují veřejné prostranství.
Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném
prostranství bohužel nelze v OZV řešit.
Po projednání celé věci s Ministerstvem vnitra, odboru
dozoru, byl schválen pouze zákaz žebrání, a to v návaznosti na zákon o obcích č.128/2000 Sb.
ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku č.7/2006
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

Odkup služebních vozidel
ZM schválilo odkup vozidla značky Škoda Fabia Combi
1,2 12V RZ 5A3 3378 od společnosti Škoﬁn s.r.o. Pekařská
6, Praha 5, za zůstatkovou cenu 256.760,- Kč formou splát-
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kového prodeje - úvěru v trvání 36 měsíců s roční procentní
sazbou nákladů na úvěr ve výši 5.95 .
ZM schválilo nákup nového vozidla značky Škoda Fabia
HB 1.2 12V Classic od společnosti Škoﬁn s.r.o, Pekařská 6,
Praha 5, a to formou operativního leasingu na 12 měsíců
s následným odkupem vozidla, přičemž měsíční splátka
operativního leasingu bude činit 3.500,- Kč včetně DPH,
havarijního pojištění a povinného ručení a následný odkup
vozidla bude proveden za zůstatkovou cenu 240.056,-Kč.

Schválení poskytnutí investiční dotace VHS
Turnov na vodovod v DR – lokalita DPS
Ing. Matyáš - jedná se o prodloužení vodovodu od DPS
do lokality za objektem čp. 143 (archiv).
Toto prodloužení je vyvoláno především výstavbou
nových rodinných domků (manželé Vojtovi, Chmelíkovi
a Rubákovi), ale řeší i přepojení dalších objektů.
V rámci projednávání jejich stavebních a územních
povolení přislíbilo město v letech 2002 – 2003, že bude do
této lokality vybudován veřejný vodovod a z tohoto důvodu
také nesouhlasilo s řešením pomocí studen.
Na základě příslibu byla i zpracována projektová dokumentace. V tuto chvíli chtějí někteří stavebníci kolaudovat
a protože není vodovod vybudován, nemohou.
V rámci VHS probíhá od jara tohoto roku projektová příprava na tuto akci, uvažuje se o prodloužení vodovodu až
k budově města čp. 143 (archiv), což bude do budoucna
řešit jeho zásobování pitnou vodou.
V květnu bylo vydáno stavební povolení.
V tuto chvíli je již provedeno i výběrové řízení na dodavatele. Náklady na celou akci jsou 963.698,- Kč bez DPH
a budou ﬁnancovány z rozpočtu VHS a z příspěvků od jednotlivých stavebníků.
Z výše popsaných důvodů by na realizaci mělo přispět
i město. V rámci jednání byl dohodnut příspěvek formou
investiční dotace ve výši 100 000,- Kč.
Peníze budou poskytnuty z rozpočtové položky určené
původně na realizaci plynovodu, kterou ale uhradí VČP.
ZM schválilo poskytnutí investiční dotace ve výši
100.000,- Kč Vodohospodářskému sdružení Turnov na
realizaci stavby „Vodovod Dolní Rokytnice – prodloužení
vodovodu lokalita DPS“.

Schválení dodatku ke smlouvám o bezúplatném
převodu vlastnictví čp. 143 DR
Ing. Matyáš - jedná se o dodatek ke smlouvám o bezúplatném převodu vlastnictví objektu čp. 143 DR (bývalý
archiv) a souvisejících pozemků. Tato problematika byla
v ZM již několikrát projednávána.
ZM 16. února 2005 již jednou dodatek č.1 ke smlouvám
schválilo. Tyto dodatky předložilo Ministerstvo vnitra ČR na
Ministerstvo ﬁnancí ČR k udělení výjimky k tomuto převodu. Ministerstvo ﬁnancí tento dodatek v polovině letošního
roku vrátilo s tím, že musí být smlouva jinak formulována.
Z tohoto důvodu předkládáme dodatky znovu ke schválení. Původní podepsaný dodatek pozbývá platnosti podpisem nového dodatku. Pro město je znovuotevření celé
záležitosti výhodné v tom, že je možné doplnit do smlouvy
další možnosti využití objektu. Jedná se především o zřízení muzea a galerie Krkonoše.
ZM po projednání schvaluje:
• uzavření dodatku č.l ke smlouvě o bezúplatném převodu
vlastnictví č.PPR-280/HS-SUO-99-3 s Českou republikou
– Ministerstvem vnitra ze dne 5. října l999 a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem tohoto dodatku.

• uzavření dodatku č.l ke smlouvě o bezúplatném převodu
vlastnictví č.PPR-280/HS-SUO-99-4 s Českou republikou –
Ministerstvem vnitra ze dne 5. října l999 a pověřuje starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem tohoto dodatku.

Schválení začlenění Města Rokytnice nad Jizerou
do území MAS „Přijďte pobejt!“
Dne 10. 7. 2006 bylo město osloveno Občanským
sdružením „Přijďte pobejt!“ z Jilemnice a požádáno o projednání začlenění města do území, kde působí Místní akční
skupina (MAS) „Přijďte pobejt!“.
Toto začlenění musí schválit zastupitelstvo města.
Podrobné materiály o fungování Místních akčních skupin
obdrželi zastupitelé spolu s předkládací zprávou. Jedná se
o další možnost jak získat ﬁnanční prostředky z programu
LEADER do našeho regionu a podpořit tak jeho rozvoj.
ZM schválilo začlenění města Rokytnice nad Jizerou do
území, kde působí MAS „Přijďte pobejt!“.

Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem
centrálních parkovišť v Horní Rokytnici 20.9.2006
Ing. Petr Matyáš přivítal na veřejném jednání pana Řezáče, zástupce spol. ACTIV s.r.o. a Ing. Cée, ředitele Spartak
Rokytnice, a.s.
Ing. Štěpánek v úvodu tohoto bodu uvedl, že se z důvodu střetu zájmu zdrží hlasování.
Pan Kadavý - na pracovním a veřejném jednání zastupitelstva byla předložená nabídka spol. ACTIV projednávána,
zastupitelům byla dále předložena podrobná zpráva hodnotící komise.
Na veřejném jednání zastupitelstva 13.9. nebylo navržené
usnesení odsouhlaseno, hlavní příčinou neschválení byl
požadavek některých zastupitelů na doložení postoje Spartaku k plánovanému pronájmu, zejména pak na uzavření
předběžné dohody mezi Spartakem a nájemcem ohledně
způsobu a ﬁnancování parkování návštěvníků lyžařského
střediska.
Ing. Petr Cée – v úterý 19. 9. 2006 proběhlo jednání
představenstva Spartaku, které sice nebylo jednoduché,
ale nakonec ve všech základních bodech byla nalezena
dohoda založená na určitých kompromisech z obou stran.
Pan Řezáč za spol. ACTIV, s.r.o. – předběžná dohoda
platí a ve vztahu naší společnosti k Městu Rokytnice nad
Jizerou se nabídka nemění a jsme připraveni okamžitě jednat o uzavření smlouvy.
ZM schválilo uzavření smlouvy o pronájmu centrálních
parkovišť na ppč. 838/2, 838/4, 838/5, 850/5, 850/4, 850/6,
850/1, 3468 a stpč. 916/1 včetně obslužného objektu v k.ú.
Horní Rokytnice nad Jizerou se společností ACTIV, s.r.o.,
Chodská 614, Kladno a postupuje radě města k projednání
a konečnému schválení konkrétní znění nájemní smlouvy,
která bude reﬂektovat nabízené podmínky nabídky.
Ing. Matyáš – zastupitelům je předkládán návrh na pronájem areálu bývalé betonárky, jehož provoz by byl zahrnut
do systému parkování v rámci centrálních parkovišť.
Pan Stober požádal zastupitele, aby tento krok zvážili
a pozemek nepronajímali. Je to nejlukrativnější pozemek,
který Městu zůstal. Nezatěžoval by ho auty ani autobusy,
připravil by ho k odprodeji a vypsal výběrové řízení, aby
tam bylo postaveno něco užitečného – např. nákupní středisko nebo hotel. Předchozí pronájem pozemku byl velmi
nevýhodný a Město mělo problémy ho získat zpět do užívání.
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Ing. Matyáš - tento pozemek narychlo prodávat je zbytečné, a byla by škoda ho do doby prodeje nevyužít pro
řešení problémů s parkováním.
Pan Kadavý samozřejmě souhlasí s jeho prodejem,
který by ovšem nerad uspěchal. Pronájem na letošní zimní
sezónu ničemu neuškodí. Dále doplnil, že ukončení předchozího pronájmu bylo ztíženo i nedokonalou smlouvou
a zejména faktem, že se na pozemcích města nacházely
stavby minulého nájemce.
Ing. Matyáš - odsouhlasení jakéhokoliv pronájmu je
plně v kompetenci rady města a zastupitelům je tato věc
předkládána pouze z důvodu zajištění úplnosti projednávané problematiky.
Ing. Gebrt - je na místě, aby i tuto věc projednali zastupitelé a pokud budou s krátkodobým pronájmem souhlasit,
pověří radu města zajištěním takové smlouvy, která bude
splňovat veškeré požadavky zastupitelů, zejména snadnou
vypověditelnost smlouvy. Pan Stober má pravdu v tom, že
prodej tohoto pozemku bude velice zajímavý, ale byla by
škoda pozemek prozatím nechat ležet ladem.
Ing Matyáš - další případný nájemce již dostane pozemek do užívání jako nemovitost, která bude plně v majetku
Města Rokytnice nad Jizerou a nebude už moci Město vydírat, jako to bylo doposud s panem Brůnou. Navrhuji,aby do
usnesení byla zapracována délka pronájmu z důvodu větší
srozumitelnosti usnesení. Co se týče prodeje pozemku, je
potřeba najít vhodného partnera, který zde postaví to, co je
v Rokytnici skutečně potřeba.
ZM postoupilo radě města k projednání vypsání výběrového řízení na pronájem ppč. 3451 a 1214/1 v k.ú. Horní
Rokytnice nad Jizerou za účelem zřízení parkoviště autobusů a hlídaného parkoviště osobních automobilů na zimní
sezónu 2006/2007 s tím, že parkoviště bude zahrnuto do
systému parkování v rámci centrálních parkovišť v Horní
Rokytnici.

Nabídka na pronájem nebytových prostor
V souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Město
Rokytnice nad Jizerou na základě usnesení Rady města
Rokytnice nad Jizerou ze dne 4. 9. 2006 záměr
PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR, které se nacházejí v I. NP objektu čp. 181 v Horní Rokytnici (kulturní
dům) o celkové výměře 34 m2.
• Město Rokytnice nad Jizerou je vlastníkem objektu čp.
181 v Horní Rokytnici, jehož nebytové prostory v I. NP
jsou předmětem pronájmu. Jedná se o nebytový prostor
o celkové výměře 34 m2.
• Nabízení nebytové prostory jsou v současné době vyklizeny a je možno je ihned předat novému nájemci k užívání.
• Do výběrového řízení budou zařazeny pouze písemné
nabídky zaslané na Městský úřad v Rokytnici nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, Rokytnice nad Jizerou, v zalepené obálce, a to nejpozději do 31. října 2006.
• V levém rohu obálky uvede zájemce značku: Výběrové
řízení č. 7/2006.
• Bližší informace lze získat na telefonu 481 549 319 nebo
481 549 316.
Písemná nabídka musí obsahovat:
» přesnou identiﬁkaci zájemce
(kopii živnostenského listu)
» popsání podnikatelského záměru
» cenovou nabídku (nabízené roční nájemné) za
1 m2, přičemž cena minimálního nájemného byla
stanovena radou města ve výši 800,- Kč/m2/rok.

• Otevírání obálek a vyhodnocení výběrového řízení bude
provedeno na tom zasedání Rady města Rokytnice nad
Jizerou, které nejblíže následuje po termínu ukončení
výběrového řízení.
• Vyhodnocení výběrového řízení bude provedeno zejména s ohledem na popsaný podnikatelský záměr žadatele
a dále s ohledem na nabízené nájemné.
• Rada města si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce a předmět řízení nabídnout k novému výběrovému
řízení.
• Vyhlašovatel oznámí výsledek výběrového řízení písemně všem zájemcům.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ:
Bezplatné odkládání nebezpečného
a velkoobjemového odpadu ve Sběrném dvoře:
II. týden pro bezplatné odkládání nebezpečného a velkoobjemového odpadu ve Sběrném dvoře se strany osob,
které mají uhrazený místní poplatek za komunální odpad se
uskuteční ve dnech:
11. – 15. 10. 2006, tj. středa – neděle,
vždy od 13.00 do 18.00 hodin.
Rovněž upozorňujeme občany, aby tento týden nezatěžovali Sběrný dvůr nošením vyřazeného elektrozařízení
(televizory, lednice, apod.), které lze bezplatně odkládat
celoročně v rámci systému zpětného odběru elektrozařízení.
Na městském úřadě si mohou občané Rokytnice nad
Jizerou stále kdykoliv v úředních hodinách zdarma vyzvednout pytle na třídění odpadů:
- pytle na směsný plast (veškerý plastový odpad z domácnosti – kelímky, umělohmotné nádoby, hračky, apod.)
- pytle na pet-lahve (pouze pet-lhave – řádně sešlápnuté)
- pytle na kartony a papír (neznečištěný karton, papír,
noviny, časopisy, apod.)
- pytle na tetra-pack (krabice od mléka, vína, džusů,
apod.)
Pytle s vytříděným odpadem svážejí do prostor Sběrného
dvora zaměstnanci Drobných služeb města. Prosíme, aby
pytle byly odkládány poblíž místních komunikací, u míst
s nádobami na tříděný odpad, popř. přímo u sběrného dvora.

MĚŘENÍ RYCHLOSTI V ROKYTNICI
Měřit rychlost vozidel v rámci dohledu na bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních omunikacích je od
1. července oprávněna Policie České Republiky a Městská
policie. Podle zákona přitom Městská policie postupuje
v součinnosti s Policií České republiky.
Tato součinnost spočívá zejména ve výběru vhodných
lokalit a termínů pro měření rychlosti vozidel s ohledem na
efektivní dopady na bezpečnost a plynulost provozu na
pozemních komunikacích. Zákon zde fakticky výslovným
zmíněním povinné součinnosti pouze zdůrazňuje obecnou zásadu spolupráce Městské policie s Policií ČR, jak
je zakotvena v zákoně o Městské policii, takže přímá účast
příslušníka Policie ČR při takovém měření rychlosti není
nutná.
Bohužel rychlost v našem městě je stále dost vysoká.
K překračování povolených rychlostních limitů dochází i ve
velmi kritických místech jako je komunikace před budovou
Základní školy na dolním náměstí a u Domu dětí a mládeže
vedle sportovní haly, kde se prakticky po celý den pohybují
děti.
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Proto, jak jste si jistě všichni všimli, byl u Základní školy
na dolním náměstí v minulých dnech nainstalován pevný
radar s informativním ukazatelem rychlosti.
Tato světelná tabule neslouží pouze řidičům, má především informativní charakter jak pro Městskou policii, tak
i Policii ČR.
Tento radar nám umožní určit, v které denní době dochází k porušování předpisů nejčastěji, vyhodnotí také, která
vozidla porušují povolené rychlostní limity.
Bohužel není schopen pořídit důkazní materiál pro zahájení správního řízení. Proto byla Městská policie vybavena
přenosným radarem s fotodokumentačním zařízením, které
zapůjčila pražská ﬁrma LAVET, s. r. o.
V součinnosti s Policií ČR došlo, v měsíci září, ke zvýšení namátkových kontrol a měření rychlosti v celém městě
i v okolních obcích, jelikož je tato situace obdobná i tam.
•
•
•
•
•
•

Faktický význam omezení rychlosti v obci na 50 km/h
dodržování 50 km/h zachrání 3× více lidí oproti 60 km/h
nehoda v nižší rychlosti zvyšuje šanci na přežití
nehoda v nižší rychlosti prokazatelně snižuje riziko smrti
pro zranitelné účastníky provozu
ohleduplná jízda a dodržování 50km/h pomáhá vytvořit
bezpečné prostředí ve městě
při nižší rychlosti se zkracuje i dráha pro zastavení vozidla
při 60 km/h se prodlužuje dráha zastavení zhruba o 9 m
oproti 50 km/h
Řehořek Jakub
Městská policie Rokytnice nad Jizerou

REGION REGINA 2007
Město Rokytnice nad Jizerou se v roce 2005 úspěšně
zúčastnilo soutěže o královnu regionů v Brně REGION
REGINA 2006, kdy reprezentantka Rokytnice nad Jizerou
paní Kateřina Reichlová získala 2.místo na této soutěži
krásy spojené s propagací cestovního ruchu.
Vzhledem k tomu, že byl vyhlášen 10. ročník soutěže
hledáme novou vhodnou adeptku pro reprezentaci našeho města. Soutěží se ve čtyřech disciplínách (pozvánka
do regionu, představení krajového prvku, volná disciplína
a představení krajového jídla). Od soutěžící se očekává přirozený šarm a znalost místního regionu.
Soutěž se uskuteční ve čtvrtek 23. listopadu 2006 na
brněnském výstavišti v rámci doprovodného programu
veletrhu cestovního ruchu GO a REGIONTOUR.
Zájemkyně se mohou hlásit přímo na městském úřadě
buď u starosty nebo tajemnice úřadu, na tel. 481 549 319
nebo 481 549 316, a to nejpozději do 10. 11. 2006.

NOVÉ ZÁKONY
Od 1. ledna 2007 nabývá účinnosti velká spousta nových
právních předpisů, které se zároveň mohou nejvíce dotýkat
života každého občana i podnikajících osob. Přehled nejzákladnějších z nich zveřejňujeme.
Městský úřad Rokytnice nad Jizerou má samozřejmě
k dispozici veškeré a kompletní sbírky zákonů. Pokud bude
ze strany místních občanů projeven zájem, lze příslušný
zákon individuelně vytisknout nebo okopírovat. Upozorňujeme pouze, že většina nových zákonů je značně obsáhlá, ne všechny zákony se podaří vytisknout okamžitě na
počkání a zájemcům budou účtovány náklady na kopírování nebo tisk.
Zároveň upozorňujeme, že ne ke všem zákonům již byly
vydány prováděcí vyhlášky a vzhledem k měnící se politické situaci může ještě do konce tohoto roku dojít ke zrušení

některých zákonů. Nejvíce diskutovaný je asi nový zákoník
práce a novela zákona o registračních pokladnách.

Přehled nových zákonů:
215/2005 Sb., o registračních pokladnách (část zákona)
Daňový zákon stanoví způsob evidence plateb vedené
fyzickými a právnickými osobami při provozování maloobchodu nebo hostinské činnosti na základě živnostenského
oprávnění a upravuje další povinnosti související s evidencí
plateb, a to pro účely správného a úplného zjištění a stanovení daňových povinností při výkonu správy daní.
108/2006 Sb., o sociálních službách
Zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky
pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb,
výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon
činnosti v sociálních službách.
110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
Zákon stanoví životní minimum jako minimální hranici
peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a existenční minimum
jako minimální hranici příjmů osob, která se považuje za
nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.
Tento zákon dále upravuje způsob posouzení, zda příjmy osob dosahují částek životního minima nebo existenčního minima.
Životní minimum ani existenční minimum nezahrnuje
nezbytné náklady na bydlení; poskytování pomoci k zajištění úhrady nezbytných nákladů na bydlení stanoví zvláštní
právní předpisy.
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
Zákon upravuje poskytování pomoci k zajištění základních životních podmínek fyzickým osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi, prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi.
183/2006 Sb., stavební zákon
Zákon upravuje ve věcech územního plánování zejména
cíle a úkoly územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území,
možnosti sloučení postupů podle tohoto zákona s postupy
posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, podmínky pro
výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury,
evidenci územně plánovací činnosti a kvaliﬁkační požadavky pro územně plánovací činnost.
Dále upravuje ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívaní a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci
stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných
inspektorů, soustavu stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb.
Zákon dále upravuje podmínky pro projektovou činnost
a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu
veřejných zájmů a některé další věci související s předmětem této právní úpravy.
184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění
Zákon upravuje zejména podmínky odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému
břemenu k pozemku nebo ke stavbě a přechod vlastnického práva nebo nabytí práva odpovídajícího věcnému bře-
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menu k tomuto pozemku nebo stavbě pro dosažení účelu
vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem.
187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon upravuje nemocenské pojištění pro případ dočasné pracovní neschopnosti, nařízené karantény, těhotenství
a mateřství a ošetřování člena domácnosti nebo péče o něj
a organizaci a provádění pojištění. Prováděním pojištění se
rozumí též posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění.

262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; tyto vztahy
jsou vztahy pracovněprávními, upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy.
266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců
Zákon upravuje právní vztahy úrazového pojištění
zaměstnanců pro případ poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

CHTĚLI BYSTE OVLIVŇOVAT ROZVOJ ÚZEMÍ, VE KTERÉM ŽIJETE?
NEVÍTE, JAK K TOMU PŘISPĚT?
Zveme Vás do občanského sdružení „Přijďte pobejt“,
které na Jilemnicku působí už delší dobu. Někteří ho
možná již znáte pod názvem MASka (Místní Akční Skupina). V tomto sdružení se pravidelně scházejí lidé, kteří hledají cesty, jak uskutečnit své podnikatelské plány
a zároveň společně přispět k rozvoji našeho venkovského regionu např. i za pomoci evropských peněz
– což právě toto sdružení umožňuje.

3) Sport a cestovní ruch

Členem sdružení se mohou stát soukromé osoby, malí
a střední podnikatelé, spolky, neziskové organizace i jednotlivé obce. V současné době nabírá sdružení „Přijďte
pobejt“ nový dech: z ﬁnancí, které získalo od Ministerstva
zemědělství, se připravuje výhledová koncepce rozvoje
regionu (strategie), do které by měly být začleněny všechny plány a nápady zdejších aktivních subjektů. Koncem září
proběhla první společná schůzka s odborným lektorem,
kde se současní členové občanského sdružení dozvěděli
vše o pravidlech fungování MAS, další říjnový seminář bude
věnován možnostem získávání ﬁnancí v příštích letech. Na
tento podzim je ještě plánována exkurze do místa působnosti jiného občanského sdružení, které úspěšně pracuje
delší dobu a jehož členové již ﬁnance z Evropských fondů (LEADER +) čerpají. Zároveň se v Jilemnici rozjíždí
činnost pracovních skupinek, připravujících podklady pro
společnou koncepci (strategii) rozvoje zájmového území.
To v současnosti zahrnuje Jilemnicko, Vysoké, Paseky
a Rokytnici nad Jizerou. Máte-li nápady a chuť něco ovlivnit, či změnit ve svém okolí, máte-li plán, jak zvelebit svůj
podnik a hledáte způsob a prostředky, připojte se k nám.
Naše činnost se dotýká těchto tématických okruhů:

4) Rozvoj lidských zdrojů

1) Péče o krajinu a životní prostředí

e-mail: vera.noskova@seznam.cz, tel.: 605 557 126

• rozvoj zemědělství a jeho diverziﬁkace
• ochrana přírodního bohatství
• využití přírodního potenciálu krajiny

Občanské sdružení MAS Přijďte pobejt

• zviditelnění mikroregionu a jeho propagace
• trvalé zlepšování podmínek pro sportovní a společenské aktivity
• posílení ekonomického přínosu cestovního ruchu
v regionu
• zlepšení kvality služeb ubytovacích a stravovacích zařízení
• vytváření rovnocenných podmínek a možností pro obyvatelstvo v jednotlivých obcích v oblasti vzdělávání
• péče o kulturní dědictví
• - podpora volnočasových aktivit pro děti i dospělé
• - spolupráce a partnerství ve všech oblastech

5) Rozvoj obcí
• všeobecné posílení atraktivity venkova jako místa pro
život a rekreaci
• stabilizace obyvatelstva se zvláštním zřetelem na mladé
lidi, vytvoření příznivých sociálních a kulturních podmínek pro každodenní život
• technická a dopravní infrastruktura

Těšíme se na Vás a Vaše nápady.
Přihlášku a podrobné informace naleznete na
webových stránkách:
www.masprijdtepobejt.cz nebo www.prvo.cz
Můžete kontaktovat také Věru Noskovou
(manažerka sdružení)

SPOLUFINANCOVÁNO
EVROPSKOU UNIÍ
EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM
ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF)

2) Podpora regionálních podnikatelských aktivit
• podpora malých a středních místních ﬁrem
• propagace, značení místních produktů

Firma P & P spol. s r.o. stavebně montážní práce 349, 512 11 Vysoké nad Jizerou

Přijme zedníky a stavební dělníky
pro práce v lokalitách Semily, Příchovice, Turnov.
Nástup možný ihned !

Info. Tel.: 481 593121 nebo 777 882882
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VOLBY
Ve dnech 20. a 21. října 2006 se uskuteční volby do Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou. Současně proběhnou i volby do Senátu Parlamentu České republiky.
v pátek 20.10. 2006 od 14.00 do 22.00 hodin,
v sobotu 21.10. 2006 od 8.00 do 14.00 hodin.

Volební okrsky:
ve volebním okrsku č. 1:
je volební místnost v Domově důchodců, Dolní Rokytnice čp. 291, pro voliče bydlící v Malé Rokytnici, v domově
důchodců, od Penzionu ALF k čp. 370, od „Berkšlosu“ čp. 7
k p.Bouzkové a domy kolem Breuerových, Zimní strana od
Koublových k Čermákovým, od Železných k chatě Čerstvý
pramen, od p. Jirouše kolem hospůdky Pod lipou směrem
k MUDr. Malému, Vilémov, Vilémov – kolem silnice.
ve volebním okrsku č. 2:
je volební místnost v budově Městského úřadu v Rokytnici nad Jizerou, čp. 197, v I.patře, obřadní síň pro voliče
bydlící od Mizerových k uhelným skladům a kolem silnice
k sídlu Drobných služeb města, Zimní strana od Skalských
kolem Sněženky k Prouskovým, od p. Michala Jóna k býv.
prodejně domácích potřeb čp.5, od Drogerie po Komerční
banku, Letní strana od p.Macháčka po p.Brože, Letní strana
od Kučerových po p.Hezkou, kolem bývalé sauny směrem
k Domu s pečovatelskou službou, od pošty v Dolní Rokytnici k penzionu SAVAL nahoru kolem hřbitova, Lesní správa,
Lenoch, p.Rozkovec, kolem prodejny Hraček, školy, hasičárny
směrem k Řezáčovým, Hranice, Horní Rokytnice kolem Radnice, mezi dolní Epronou, závodní jídelnou Rotextile a sídlištěm,
kulturní dům, staré kino, směr na „Lutrák“, Ing. Ruščak, od p.
Schmuttermeierové k Poupovým po pana Fr. Šimůnka a dále
k Simonidésovým, sídliště Dušánky, sídliště - Horní kout.
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost ve sportovní hale TJ Spartak v Horní Rokytnici čp. 461, pro voliče bydlící od lékárny ke Koreji,
u Koreje za potokem a Horní ves od Hájkových ke Kavánovým, od potoka – Kaprasovi, Márynkovi k Severce, kavárna
Bona a dále k p.Černé, Berlín, kolem DDM a nové domky Berlín, východní strana kolem silnice k Rosůlkovým, býv. internát
Rotextile, dolů přes potok k Hollmanovým, nad dílnou statku
a kolem silnice od Veverkových po M. Soukupa, nad hospodou U Mojmíra, kolem Barborky k vleku Sachrovka (Drtinovi),
zdravotní středisko HR po cestě směrem k Tejčkovým směrem
nahoru, od Platošových cestou k paní Echtnerové a k silnici
kolem Langhamrových k činžáku pana Krupičky čp. 490, od

Langerových kolem ubytovny, od Procházkových k okálům,
od Ježkových, okály po p. Margot Kousalovou, domy za potokem proti RTK – Rokytno a od p. Brauna, Rokytka, Hrušov,
kolem horní pošty k závodu Eprona, „Rafanda“, kolem hospody u Konířů směrem k Barborce a k p. Pavlu Zuzánkovi, za
Modrou hvězdou, bývalé bytovky statku, Rokytno od hřiště
kolem Vedralových pod Světlanku a kolem silnice vedle Čermákových k Simanovým, Rokytno od pana Jindřiška k p. Miloslavě Holubcové a nahoru do Hánu, dříve hájenka (Jindřiškovi), Františkov.
Každému voliči budou dodány minimálně 3 dny přede
dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič hlasovací lístky obdržet i ve volební místnosti.

V případě konání II. kola voleb do Senátu
se tyto uskuteční:
- dne 27. 10. 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
- dne 28.10.2006 od 8.00 do 14.00 hodin.
Voliči obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech
voleb.

Jak hlasovat do Zastupitelstva města Rokytnice
nad Jizerou:
Voliči obdrží jednostranný hlasovací lístek. Do zastupitelstva
v Rokytnici kandiduje celkem 5 volebních stran, každá strana
navrhla 15 kandidátů. Volí se celkem 15 členů zastupitelstva.
Volič má tyto 3 možnosti:
-buď v záhlaví hlasovacího lístku zaškrtne políčko před
názvem vybrané volební strany a tím pádem obdrží po jednom
hlasu všichni kandidáti za tuto volební stranu,
-nebo si vybere 15 kandidátů z více volebních stran
a zaškrtne políčko před jménem vybraného kandidáta. Znamená to tedy, že si volič může vybrat jakýkoliv počet kandidátů
z jakékoliv kandidující volební strany, ale počet zaškrtnutých
jmen nesmí přesáhnout 15 osob, jinak bude hlasovací lístek
neplatný. Volič může zaškrtnout i menší počet kandidátů,tj.
1 až 15 a opět platí pravidlo, ne více jak 15 osob.
-třetí možností je kombinace obou předchozích, a to tak, že
lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před
jménem kandidáta další kandidáty jiných volebních stran, pro
které chce hlasovat. V tomto případě dá hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany je dán hlas
podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům,
kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.

Seznam kandidujících stran do voleb do Zastupitelstva města
Rokytnice nad Jizerou:
1. Komunistická strana Čech a Moravy
2. Česká strana sociálně demokratická
3. SNK Evropští demokraté
4. Občanská demokratická strana
5. Křesťanská a demokratická unie
- Československá strana lidová
–8–

Volební program
5× „R“ pro Rokytnici nad Jizerou:
1) Rozumný - rozumné je diskutovat, vyslechnout názory
druhých, vybírat z více variant, rozhodovat se na základě faktů a reálných čísel. Rozumné je poučit se z minulých chyb.
2) Rozhodný - rozhodnout znamená nejen vybrat řešení,
ale také přijmout odpovědnost a zvolené řešení dotáhnout do konce.
3) Rovný - rovný musí být přístup ke všem občanům.
Všichni mají stejná práva, ale také povinnost dodržovat
daná pravidla, nařízení, vyhlášky a zákony.
4) Rychlý - rychlý musí být přístup občana k informacím
z města. Tato rychlost však závisí i na tom, do jaké míry
se o dění ve městě zajímá občan sám.
5) Rozvoj - rozvoj města ve všech oblastech je cílem nás
všech. Měl by však být koncepční, trvalý a udržitelný.

Naši kandidáti považují za prioritní:
• Investice do infrastruktury, zejména dobudování kanalizace v rámci projektu „Čistá Jizera“a dále opravy
a údržbu místních komunikací.
• Opravy a údržbu budov v majetku města, především
budov škol a mateřských školek.
• Vytvoření dlouhodobé koncepce rozvoje města - strategie rozvoje města.
• Maximální možné využití dotačních a grantových programů na jednotlivé investiční, ale i neinvestiční záměry
města. Zvýšit připravenost města na možnost čerpání
dotací z EU, zaměřit se na přípravu projektů především
pro investiční akce (opravy komunikací a chodníků,
rekonstrukce škol, školek, výstavba bytů...).
• Přípravu území - ploch určených pro výstavbu rodinných domů a bytů, vybudování potřebné infrastruktury
(komunikace, sítě).
• Další podporu rozvoje cestovního ruchu v Rokytnici nad
Jizerou jako důležitého odvětví „průmyslu“ vytvářejícího pracovní příležitosti ve městě. Prioritou je především
zvýšení návštěvnosti města v letních měsících,snaha o
prezentaci Rokytnice v ČR i zahraničí s cílem zlepšení
image Rokytnice.
• Spolupráci se Sdružením pro rozvoj cestovního ruchu
v Rokytnici nad Jizerou a spolupráci s dalšími subjekty,
případně soukromými investory vyvíjejícími činnost na
území města.

4. Průběžně dbát na dodržování podmínek svozu komunálního odpadu ze strany Severočeských komunálních služeb.Pro zimní období sjednávat speciální
podmínky s ohledem na danou situaci.
5. Zjednodušit vydávání pytlů na tříděný odpad (na více
místech ve městě). Zachovat vybrané týdny sběru
domovního odpadu zdarma.
6. Spolupracovat s pracovníky KRNAP na vzniku odpočinkových míst.
7. Podporovat ve spolupráci se Spartakem a.s. propojení lyžařských areálů Studenov a Čertova hora. Nadále
jednat o letním provozu lanové dráhy na Lysou horu.
8. Podporovat výstavbu domu s pečovatelskou službou.
9. Udržet stanoviště RZS v Dolní Rokytnici .
10. Naši kandidáti nebudou podporovat výstavbu přehradní nádrže v Pasekách nad Jizerou a ve Vilémově.
11. Usilovat o zlepšení situace v zásobování potravinami.
12. Citlivě skloubit život místních občanů a návštěvníků
Rokytnice (lepší zásobování, zkvalitnit komunikace, vytvořit více parkovacích míst). Zamezit dalšímu
nekontrolovatelnému zvyšování ubytovací kapacity,
která v současné době přesahuje nabídku poskytovaných služeb.
13. Snažit se o přilákání investorů do Rokytnice, a to nejen
v oblasti cestovního ruchu, ale i za účelem vytváření
nových pracovních míst.
14. Vytváření podmínek pro podnikání, podpora místním
podnikatelům a živnostníkům.
15. Důsledně kontrolovat výši výdajů a příjmů města,
sestavení zodpovědného rozpočtu a jeho dodržování.
16. Při řešení záležitostí, které se týkají občanů a města,
budeme spolupracovat se zastupiteli všech politických stran.

Za Rokytnici krásnější
1. Prostřednictvím komise životního prostředí kontrolovat a vyvíjet tlak na majitele pozemků a budov – vysekávání travnatých ploch a náletů,udržování pořádku
v okolí staveb.
2. Důsledně dbát na úklid veřejných prostranství
a obhospodařování travnatých ploch v majetku města.
3. Zaměřit se na zkulturnění prostranství podél hlavní
silnice při vjezdu do Rokytnice.
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KANDIDÁTI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Petr Kadavý, 30 let, místostarosta
Mgr. Vávrová Jarmila, 44 let, učitelka
Stober Libor, 45 let, soukr. podnikatel
Ing. Pavlata Leoš, 46 let, stavební inženýr
Mgr. Zemánková Blanka, 49 let, učitelka
Šubrt Jan, 55 let, technik
Noháčová Anna, 70 let, důchodkyně
Linek Petr, 55 let, soukr. podnikatel
Vrdlovec Bedřich, 60 let, důchodce
Absolonová Lenka, DiS., 29 let,
zaměstnanec cestovní kanceláře
Mgr. Nechanická Blanka, 58 let,
ředitelka Domu dětí a mládeže
Janatová Alena, 51 let, ekonomka
Josef Bíba, 64 let, důchodce
Ditzová Jiřina, 42 let, vedoucí pošty
Eva Palmová, 28 let, soukr. podnikatelka

ZO KSČM v Rokytnici nad Jizerou
a KOMUNÁLNÍ a SENÁTNÍ VOLBY
2006
V minulých komunálních volbách jsme kladli velký důraz na dokončení úprav Kulturního domu. Byly
jiné priority. Nebyly peníze, navíc musilo město platiti miliony za „rekonstrukci kina“, která v podstatě kino zlikvidovala a o něž jsme nakonec stejně
v dražbě přišli. Nemáme tedy ani kino a nemám ani plnohodnotně provozovatelný Kulturní dům. Tento je podle rozměrných reklamních nápisů vnímán spíše jako Dům sportu
a lyžování. Rádi bychom oživili večery poezie, literatury,
vážné, ale i jazzové hudby. KD je nutno dobudovat.
Průmysl nám z Rokytnice odchází. Jsou zde jen zbytky. Chybí nám tradiční hluk tkalcovských stavů. Chybí nám
zástupy lidí vycházející z vrat továren. Bude nám chybět
i společenský sál jídelny Rotextile. O to více je nutno podporovat místní podnikatele a tudíž zaměstnanost a tím
i daňový zdroj pro město. Nejsme úplně smířeni s tím, proč
musila být parkoviště pod Lysou horou pronajata na 10 let
kladenské ﬁrmě, proč se toho nechopili rokytničtí podnikatelé. Podporujeme zemědělskou výrobu v Rokytnici nad
Jizerou. Je třeba brát vážně potravinovou soběstačnost
jakož i krajinotvorbu včetně ochrany životního prostředí.
Jsme pro „Dům pečovatelské služby“, pro eventuelní
zahájení stavby „Startovacích bytů“ pro mladá manželství . Otázka: bude vždycky současné zdravotní středisko k dispozici pro zdravotnictví? Je v privátním vlastnictví.
Domníváme se, že je nutno rezervovat vhodný pozemek
v majetku města pro event. výstavbu zdravot. střediska,
kde investorem by mělo být město. V Rokytnici coby turistickém středisku chybějí koupaliště, obuvník, krejčí, švadlena, řezník, kino, atd. to by mohl být úkol pro podnikatelskou činnost samotného města.
Nyní k demokracii obecně. Přestože jsou v Rokytnickém
zpravodaji podrobné informace o práci Rady a Zastupitelstva, máme za to, že informovanost občanů o tomto dění
je malá. Na veřejná zasedání zastupitelstva chodí minimum
občanů. Mnoho místa zaberou jednání o pozemcích. Chybí zde další článek styků radních a zastupitelů s občany.
CHYBÍ ZPĚTNÁ VAZBA – DISKUZE. Považuje za netaktické vyvěšovat Tibetskou vlajku. Hrajeme si na lidská práva,
demokracii a svobodu, to vše s velkými písmeny a přitom
u nás máme do opravdové demokracie a svobody daleko.
Národ je ovládán pravicovou manipulací sdělovacích prostředků (televize, celostátní a regionální tis, který je v cizích
rukou). Haló noviny pro TV a rozhlas neexistují. Rovněž
v našem městě jsou některými prodejci tisku ignorovány.
Z vysokých škol vycházejí pouze pravicově orientovaní žurnalisté a publicisté. Ti ani neumí napsat levicový komentář, i kdyby chtěli.

šinu ODS. Veškeré kraje
až na jeden jsou v rukou
ODS. Považujeme to za
škodlivé pro demokracii. Navíc kdyby měli
ODS a ČSSD ústavní
většinu ve sněmovně,
tak v senátu, došlo by
pravděpodobně ke změně ÚSTAVY a ke změně VOLEBNÍHO ZÁKONA. To by znamenalo vládu dvou ve vládě
se střídajících stran – ODS a ČSSD (většinový systém
jako v USA). Byl by to konec ostatních politických stran.
Bylo by to proti tradicím v celé Evropě. Proto je nutné, aby
SENÁT ZRUDL A NE ZMODRAL.

PŘIJĎTE PROTO VŠICHNI ČLENOVÉ
KSČM, SYMPATIZANTI A NEROZHODNÍ
K VOLBÁM!!!
Naše KANDIDÁTKA postrádá mladé voliče. Neuměli jsme zatím k mladým (až na výjimky) nalézt cestu. Oni
k nám také ne. Je to vinou naší státní ideologie – vulgárního antikomunismu! Nevěříme, že by to mladí nepoznali, že
by nechtěli hledat pravdu, že se po ní nepídili. Komunisté
v minulosti nedělali jen chyby, jak se to snaží lidem namluvit antikomunistická propaganda. Je nutno vidět, co se
vykonalo v oblasti ekonomické, sociální, kulturní, zdravotní,
bytové apod. Byl to první pokus o socialismus. V žádném
případě to nebyl a ani nemohl být komunismus. Ti, kteří to
takhle vyhlašují, to velmi dobře vědí, ale co by neudělali
pro pošpinění slova komunismus!! Za chyby, kterých se
KSČ dopustila, jsme se už mnohokrát omluvili. KSČM má
ruce čisté, nemáme žádné aféry. KSČM se poučila, má jiné
metody práce než měla KSČ. K zásadám sociálně spravedlivé společnosti – socialismu se ovšem hlásí.
Komunisté nehodlají znárodňovat soukromé podniky,
nehodlají „zase zavírat a popravovat“ jak o nás tvrdí zlolajná antikomunistická propaganda. Jsme pro pluralitu podnikání. To znamená, že vedle soukromého považujeme za
správné také státní, družstevní, komunální a zaměstnanecké podnikání.
KSČM je řádně registrována na MV, je pro dodržování ÚSTAVY A LISTINY …, má ve STANOVÁCH zakotven
demokratický pluralitní politický a hospodářský systém,
parlamentní demokracii, její poslanci ve sněmovně byli
zvolení v řádných demokratických volbách. Kdo záměrně
hovoří, že je nedemokratická, nemá pravdu.

V Rokytnici zanikl Čs svaz žen. Považujeme to chybu.
Jsou věci, které ženy vidí jinýma očima, než muži. V rámci
snah o zvýšení rovnoprávnosti vidíme obnovení Svazu žen
jako žádoucí.
Budou volby do SENÁTU. My navrhujeme s. PhDr. Věru
PICKOVOU. Je to žena vzdělaná, pracovitá a obětavá. Je
členkou KZ Libereckého kraje, MZ Semily, ÚV KSČM. Má
vztah k dětem, k tělesně postiženým atd. V senátu mají vět– 10 –

NAŠE ČÍSLO JE „1“
K VOLBÁM VÁS ZVE
výbor ZO KSČM Rokytnice nad Jizerou

Pokračujte s námi
naše volební číslo je

3

Kandidáti SNK – ED pro volby do zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou 2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ing. Petr Matyáš
Daniel Janata
Ing. Petr Štěpánek
Eva Doubková
Ing. Jan Kubíček
Hana Hejralová
Ing. Jaroslav Bulušek
Zdeněk Chomanič
Libor Plucha
Pavel Hásek
Jan Nechanský
Ing. Miloslav Votoček
Radoslav Daneš
Antonín Blomer
Bronislav Patočka

30 let, starosta města, bez politické příslušnosti
35 let, soukromý podnikatel, bez politické příslušnosti
52 let, soukromý podnikatel, bez politické příslušnosti
32 let, učitelka v mateřské škole, bez politické příslušnosti
34 let, konstruktér, bez politické příslušnosti
44 let, bankovní úřednice, bez politické příslušnosti
28 let, policejní inspektor, bez politické příslušnosti
60 let, vedoucí lesní správy, bez politické příslušnosti
39 let, soukromý podnikatel, bez politické příslušnosti
42 let, soukromý podnikatel, bez politické příslušnosti
50 let, soukromý podnikatel, bez politické příslušnosti
52 let, soukromý podnikatel, bez politické příslušnosti
38 let, soukromý podnikatel, bez politické příslušnosti
36 let, lesní technik, bez politické příslušnosti
47 let, soukromý podnikatel, bez politické příslušnosti

Naše priority:
• Zamezení kvantitativního rozvoje města na úkor kvality života lidí (masivní výstavba apartmánových
bytů ...)
• Dobudování veřejné kanalizační sítě a domovních přípojek v rámci projektu „Čistá Jizera“ a další rozvoj technické infrastruktury města
• Podpora podnikání a spolupráce s podnikateli vedoucí ke zvýšení nabídky nových pracovních míst ve
městě
• Podpora rozvoje cestovního ruchu ve spolupráci se Sdružením města a podnikatelských subjektů pro
rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou
• Dostatečná a kvalitní propagace města jako významného střediska cestovního ruchu
• Otevřená, vstřícná a transparentní politika města založená na osobní důvěře mezi občany města
a reprezentanty města
• Příprava města na možnosti čerpání ﬁnančních prostředku v rámci dotační politiky České republiky
a Evropské unie a maximální využití všech možností získání dotačních prostředků

Chcete vědět víc o našem programu? Přijďte 16.10.2006 v 18 hodin do
penzionu SAVAL a zeptejte se nás na konkrétní věci, které Vás zajímají.
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Náš rozhovor
Otázky pro MUDr. Marešovou,
ředitelku Domova důchodců
v Rokytnici nad Jizerou.

Vzhledem k tomu, že velké procento klientů je odkázáno na malé kapesné, sbíráme použité oblečení, z něhož se
někteří klienti oblékají.

1. Rokytnický DD prošel za
Vašeho vedení rozsáhlou rekonstrukcí. K jakým změnám a stavebním úpravám došlo, jak velká
to byla investice?

4. Vím, že pro své seniory organizujete různá zaměstnání i zábavu. Můžete je blíže popsat?

Prostory pro klienty a technické zázemí domova důchodců byly
zrekonstruovány kompletně. Můj předchůdce, pan Vilém
Gernert, nechal nákladem 5,5 mil. korun zrekonstruovat
v r. 2000 kuchyň na moderní provoz, který splňuje všechny
hygienické normy, a každá kontrola proběhla bez závad.
V letech 2001 až 2005 byla postupně zrekonstruována
celá hlavní budova. Dvoulůžkové pokoje byly přeměněny na
jednolůžkové, obvykle dva klienti mají pro sebe vlastní hygienické zařízení. Byla zrekonstruována prádelna, vstup do
budovy, jídelna, kancelářské prostory a celá hlavní budova
má novou zateplenou fasádu.Pro zaměstnance byly vybudovány nové byty v půdních prostorách vedlejší budovy.
Náklady na rekonstrukci dosáhly téměř 110 milionů korun.
2. Kolik máte v současné době ubytovaných seniorů
a jakou péči jim můžete poskytovat?
Informace o službách poskytovaných Domovem důchodců Rokytnice nad Jizerou jsou uveřejněny na internetových
stránkách na adrese: www.ddrokytnice.wz.cz. Základními
službami poskytovanými našim 115 klientům jsou bydlení,
celodenní stravování, úklid, praní prádla, ošetřovatelská
péče, zastupování na úřadech a sociální poradenství. Do
domova dochází 3x týdně místní praktický lékař.
Klientům nabízíme možnosti využití volného času. V areálu domova je klientům k dispozici bufet.
Vzhledem k tomu, že se zvyšuje věk žadatelů, zhoršuje
se jejich zdravotní stav a obce zřizují pečovatelskou službu, novými klienty se nejčastěji stávají lidé, kteří potřebují
celodenní péči, nejsou schopni sebeobsluhy a jsou zcela
závislí na pomoci 2. osoby. Tím stoupají nároky na ošetřovatelskou péči.. Problém nastává u žadatelů s projevy demence, neboť vyžadují časově náročnou péči a na její zajištění
nemáme dostatek personálu. Z tohoto důvodu nemůžeme
nové klienty s tímto onemocněním přijímat, i když víme, že
péče o ně je pro rodinu neúnosná.
3. Liší se cena za ubytování podle nabídnutých služeb
nebo je pevná pro všechny klienty?
Všichni klienti hradí cenu za pobyt, která je různá podle kvality bydlení (jedno nebo dvoulůžkový pokoj, vlastní
hygienické zařízení), cena za ostatní služby je jednotná. Případné zvýšení důchodů pro bezmocnost připadá domovu
důchodců.
Průměrná cena za pobyt je 6.700,-, ale záleží také na
tom, jak má klient vysoký důchod. Ze zákona musí každému zbýt alespoň 30% životního minima k zajištění osobních
potřeb, proto někteří klienti s nižšími důchody neplatí úhradu v plné výši. Z kapesného si klienti sami hradí doplatky za
léky a zprostředkované služby jako např. pedikúru, holiče
a kadeřnici.

Naši klienti se mohou realizovat v dílně ručních prací, kde
pletou košíky a tvoří z látky, vlny a přírodních materiálů podle
svých schopností. Výrobky zdobí interiér domova a někdy
se prodávají na výstavách. Klienti společně se zaměstnanci
pečou například i cukroví a buchty. Máme pěvecký kroužek,
literární kroužek, pravidelné bohoslužby církve římskokatolické a československé husitské, biblickou hodinu, skupinová cvičení, sledování domácího kina, pořádáme koncerty
a zábavy, jezdíme do divadel a na výlety. Spolupracujeme
se školami v okolních obcích, děti nám jezdí zpívat, tančit
a pěstují pro nás květiny.
5. V DD jsou umisťováni i lidé, kteří nejsou schopni samostatného pohybu a vyžadují zvláštní péči. Jaké
procento tvoří tito staří lidé u vás?
Na tuto otázku mohu odpovědět statistickým přehledem.
U nás jsou umísťováni lidé nejen se sníženou schopností
pohybu, ale i s dalšími handicapy.
• Průměrný věk klientů je 76,5 roku.
• 13 klientů je trvale upoutaných na lůžko
• 56 klientů je mobilních pouze za pomoci 2. osoby nebo
rehabilitačních pomůcek
• 90 klientů zcela závislých na pomoci 2. osoby
• 48 klientů má se sníženou soběstačnost z důvodů různého stupně onemocnění demencí různých typů
• 56 klientů v pravidelné péči psychiatra
• 11 klientů je zbaveno způsobilosti k právním úkonům
• 17 klientů narušuje klidné soužití s ostatními klienty
• pouze 16 klientů je v sebeobsluze v období stabilizovaných chronických zdravotních potíží soběstačných
6. Tak jako dětské domovy zastupují rodiče, vy naopak nahrazujete rodičům jejich děti a rodinu, ve které
žili po většinu svého života. Je to jistě náročná práce,
která vyžaduje i vcítění se do potřeb a tužeb starého
člověka. Máte dostatek kvaliﬁkovaných pracovníků,
kteří se dokáží vyrovnat s tak fyzicky i psychicky náročnou prací?
Péče o naše staré občany je skutečně velmi fyzicky
i psychicky náročná. Trpí značnou šíří chorob a potřebují
individuální péči. Kvaliﬁkovaných zdravotních sester máme
dostatečný počet, chybí nám však kvaliﬁkovaní rehabilitační pracovníci, jejichž péči lidé s pohybovými problémy
a s poruchami jemné motoriky potřebují.
Máme nedostatek pracovníků přímé obslužné péče
(pečovatelky). Není to však dáno nezájmem o tuto práci, ale
stanovením závazného celkového počtu pracovníků zřizovatelem.
Pracovníci jsou průběžně podle potřeb, které vyplývají
z péče o klienty, vzděláváni v péči o klienty i v komunikaci
s nimi. Do zařízení dojíždí supervizor, s nímž mohou zaměstnanci konzultovat problémy s klienty i vztahy mezi zaměstnanci.
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7. S jakými problémy se váš DD potýká?
Myslím, že prostředí domova je hezké a technické vybavení je na solidní úrovni. Naším největším problémem je
zajištění péče o klienty s demencí. Už výše jsem uvedla,
že žadatele s tímto onemocněním nepřijímáme, ale mnoho
našich klientů jím onemocnělo během pobytu u nás. Sami
nemocní si většinou žádné problémy neuvědomuji, ale
soužití s nimi je pro ostatní klienty nesmírně stresující.
K zajištění péče je třeba vyššího počtu zaměstnanců,
aby bylo možné klienty s demencí individuálně po celý den
zabavit a zajistit jejich bezpečí. V posledních třech letech
se snažím o zřízení specializovaného oddělení. Stavebně je
vše připravené, ale zřizovatel zatím nemá pro řešení tohoto
problému pochopení.
V současné době se rekonstruuje Domov důchodců ve
Velkých Hamrech, tudíž k nám přicházejí žádosti o umístění i z oblasti mezi Desnou a Jabloncem nad Nisou. Došlo
ke značnému nárůstu počtu žádostí a je mnohem větší tlak
na umístění než v minulých letech. Situace se zlepší až po
dokončení rekonstrukce, tj. přibližně v r. 2008.
8. O umístění v DD je jistě velký zájem.Kam se má
případný zájemce obrátit se žádostí o přijetí a jaká kriteria musí splňovat?
Zřizovatelem našeho domova důchodců je Liberecký
kraj. Formulář žádosti si může každý občan vyzvednout přímo u nás nebo na městském úřadě nebo u obvodního lékaře. Vyplněnou žádost včetně lékařské zprávy je třeba zaslat
na adresu:
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor sociálních věcí,
bezpečnosti a problematiky menšin
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
Žádost do domova důchodců může podat každý občan,
kterému byl přiznán starobní důchod. Žádostí je opravdu
velké množství a lze uspokojit jen zlomek žadatelů, proto stanovujeme tzv. aktuální pořadí ze žadatelů, kteří naše
služby nejvíce potřebují. Záleží na schopnosti sebeobsluhy žadatele, jeho sociální situaci, rodinném zázemí, funkčnosti terénní pečovatelské služby a místu trvalého bydliště
– přednost v umístění dáváme místním žadatelům.
Po obdržení každé nové žádosti provádíme sociální
šetření, tzn. navštívíme žadatele, zjišťujeme jeho potřeby
a schopnosti a domluvíme se o možnostech poskytování
naší služby.
9. Domovy důchodců byly a bohužel stále ještě jsou
stavěny mimo město v odlehlých částech, kde staří lidé
ztrácejí kontakt s ostatním světem, protože z tak vzdálených míst nikam sami nedojdou. Městské zastupitelstvo
dokonce rozhodlo vybudovat Dům s pečovatelskou
službou v blízkosti domova důchodců, tedy opět izolovat starší lidi v lokalitě mimo město. Mělo by se to podle
Vás změnit?
Podle mého názoru jsou staří lidé součástí městského či
vesnického společenství a neměli by být odříznuti od dění
v obci. Náš domov důchodců byl zřízen na tomto místě již
před několika desetiletími, naši klienti jsou většinou nesoběstační a nejsou schopni si zařídit svoje záležitosti.
Dům s pečovatelskou službou však poskytuje omezený rozsah služeb a jeho obyvatelé by měli být schopni si
ještě leccos vyřídit a zařídit. Měli by mít v dosahu možnost
nakupování, lékaře, poštu, úřady a zastávku veřejné dopravy. Nejideálnější místo by bylo v blízkosti centra obce, aby si
mohli bez větších problémů zařídit vše potřebné.

11. Na závěr – rokytnický DD získal pod Vaším vedením velmi dobrou pověst, o umístění je velký zájem.
Máte z toho radost, paní doktorko? Jak moc je práce
ředitelky DD vyčerpávající, zbývá Vám čas a energie na
rodinu a také na své záliby?
Velmi mě těší, slyším-li, že má náš domov důchodců
dobrou pověst. Je to zásluhou všech zaměstnanců, kteří se
snaží vytvořit klientům domácí prostředí a plnit jejich individuální potřeby. Neznamená to, že by nebyly problémy, ale
snažíme se je řešit okamžitě ke spokojenosti všech zúčastněných stran.
Zájem o umístění nás na jednu stranu těší, na druhou
stranu je velmi těžké zájemcům a jejich rodinám vysvětlovat dlouhé čekací doby. Nejedenou se stává, že se žadatel
umístění do domova ani nedočká.
Rekonstrukce domova za provozu byla velmi náročná
a vyčerpávající pro všechny zaměstnance. Současně s ní
jsme vytvářeli standardy poskytovaných služeb, jak je trendem v sociálních službách, budovali spolupracující pečovatelské týmy a došlo ke změně zřizovatele. Myslím, že nejnáročnější období máme za sebou a úkoly se nám daří ve
spolupráci všech zdolávat.
Doufám, že začíná běžné pracovní období bez mimořádných akcí. Práce v domově důchodců mě těší a uspokojuje.
Zaměstnanci jsou vstřícní a spolehliví, každý se snaží vykonávat svou práci, jak nejlépe dovede.
Byla bych plně vytížená i jako žena v domácnosti, protože
rodina se ošidit nedá a lze jí věnovat veškerý čas a energii,
děti však za mých pět let působení v domově důchodců
vyrostly a byly nuceny se naučit samostatnosti. Dnes je to
tak, že pomáhají ony mně. Vypadá to, že snad budu konečně mít čas i na své koníčky.
Děkuji Vám,paní ředitelko, za rozhovor a přeji hodně
radosti z práce mezi svými klienty i v soukromém životě.
Eva Martínková

Úryvek dopisu obyvatelky místního domova
důchodců paní Heleny Madejové, který byl
adresován starostovi města.
Vážený pane starosto,
promiňte, že jsem se odvážila Vám napsat. Nikdy jsem
to ještě neudělala, za dobu 12,5 roku, od kdy bydlím
v Domově důchodů v Rokytnici nad Jizerou. Za tu dobu je
u nás druhý ředitel. Zažila jsem pana ředitele Viléma Gerneta a teď paní ředitelku MUDr. Olgu Marešovou. Každý
z nich měl své úkoly i povinnosti. Pod vedením paní ředitelky Marešové se cítím velmi dobře, je spravedlivá, pro
každého má vlídné slovo, vysvětlí každému pochybnosti na
schůzi klientů. V jiných případech se obracíme na sociální
pracovnice pani Pavlu Doubkovou, Jarmilu Novotnou anebo na vedoucího faráře. Paní ředitelka je většinou zaměstnána provozem domova, ale když má čas, příjme každého.
A když ne ona, tak její zástupkyně, sympatická paní Miroslava Hartigová. Teď i sestry mají více práce, lidé stárnou
a „ležáků“ přibývá, i těch s demencí. Sestry musí být pořád
ve střehu.
V domově jsou ale také krásné a příjemné chvíle, které
pořádá vedení domova. Například zábavy, třeba dechovka
pod vedením Josefa Ulrycha, nebo skupina Naboso. Podnikají se velice zajímavé výlety, třeba na dřevosochání, které se pořádá ve Františkově. Byli jsme na koncertně ve Vratislavicích. Někteří byli až na Moravě a pak nám na schůzi
klientů poutavě vyprávěli.
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Já sama se nemůžu zúčastnit téměř žádné akce, poněvadž jsem skoro dva roky nemocná a ležela jsem s bolestmi. Zasáhla mě gangréna, následovala amputace několika
prstů, operace cév a epilog byl takový, že 22.2.2006 jsem
přišla o pravou nohu. Momentálně jsem ve svých 62 letech
na invalidním vozíku, ale díky lékařům jsem se dostala až
na protetiku do Hradce Králové. Tam jsem se naučila chodit s protézou. Možná, dáli Pan Bůh, budu rovnocenným

člověkem a dokážu se podívat na svět mimo areál domova
důchodců.
Tady v domově chodím do kaple, poslouchám zajímavé
vyprávění lidí, kteří navštěvují domov důchodců a zajímavě
čtou nebo vypráví. Vnitřní se cítím být vyrovnanou. Myslím
si, že rakovina je mnohem horší než amputovaná noha.
Chtěla bych, aby lidé věděli o naší paní ředitelce, je to
výjimečný člověk a ohleduplný a jsme rádi, že právě ona
je ředitelkou.

Otázka pro místostarostu pana P. Kadavého

Otázka pro Mgr. Miroslava Boudu,
ředitele základní školy.

Místo po bývalé betonárce v Horní Rokytnice se zřejmě
stane majetkem města. Jedná se o velmi lukrativní pozemek
u hlavní komunikace.
Zastupitelstvo schválilo krátkodobý pronájem tohoto
pozemku pro parkování autobusů.
Nehrozí, že se tato „dočasnost“ prodlouží na několik let?
Je tento plán v souladu se strategií budoucího rozvoje
města?
EM
Ve své odpovědi na Vaši otázku bych nejdříve rád uvedl, že Město Rokytnice nad Jizerou v současné době nemá
žádnou závaznou (zastupitelstvem města schválenou) strategii rozvoje, tedy dokument, který by jasně stanovoval
cíle rozvoje a konkrétní způsob jak těchto cílů dosáhnout
a zavazoval tak jednotlivé orgány města (zastupitelstvo, rada,
starosta) ke konkrétním krokům. Pevně věřím, že takovýto
dokument nechá město zpracovat již v následujícím roce.
Souhlasím s Vámi, že v případě areálu bývalé betonárky se jedná o velmi lukrativní pozemky, jejichž atraktivita se ještě zvýšila tím, že město dne 22. 9. 2006 odkoupilo
od soukromého vlastníka nemovitosti (montovaný objekt
TESCO, asfaltové povrchy) nacházející se na pozemcích
ve vlastnictví města v tomto areálu. Co se týče budoucího využití těchto pozemků, měla by městu napovědět právě zmiňovaná strategie rozvoje, v každém případě by ale
mělo dojít k veřejné diskuzi, neboť způsobů využití se nabízí hned několik. Nemusí se vždy jednat o prodej pozemku,
město může jít také cestou vlastní investice, ale vzhledem
k náročnosti takové investice je prodej pozemků soukromému investorovi mnohem pravděpodobnější. Prodeji ovšem
musí předcházet hledání vhodného investora, jednání
s tímto investorem a příprava takové smlouvy o prodeji, která
by zajistila že na pozemcích vyroste objekt, který bude v souladu se zájmy města, a který bude předmětem účelu prodeje pozemků. Rozhodnutí ve všech těchto otázkách bude na
zastupitelstvu města a nemyslím si, že se bude přijato na jednom jediném jednání zastupitelstva města, těch jednání bude
myslím několik.
Prodej těchto pozemků vyžaduje přípravu a čas. To ale
neznamená, že do doby prodeje by nemohlo dojít ke krátkodobému pronájmu těchto pozemků třeba právě za účelem řešení
parkování. K tomuto názoru se přiklonilo i zastupitelstvo města
na svém jednání dne 20. 9., kdy bylo přijato usnesení, kterým
zastupitelstvo města pověřuje radu města vypsáním výběrového řízení na krátkodobý pronájem těchto pozemků (na zimní
sezónu 2006/2007) za účelem zřízení parkoviště pro autobusy
a hlídaného parkoviště. Jednalo by se o krátkodobý pronájem
s měsíční výpovědní lhůtou. Jedná se myslím o uvážené rozhodnutí, které nijak nezkomplikuje hledání vhodného investora
nebo případný prodej pozemku.

Petr Kadavý

Obavy rodičů o osud školy v Horní Rokytnici se s ubývajícími počty žáků stupňují.
Komorní prostředí školy a menší počty dětí ve třídách
(mají více klidu na práci, také paní učitelky se svým žákům
mohou více věnovat) působí velmi příznivě na vývoj dítěte.
Samozřejmě je zde i faktor ekonomický, provoz školy pro
tak málo dětí je drahý.
Je možné najít ve spolupráci s Městem řešení, které by
zohlednilo otázku ekonomickou i prospěch dětí?
EM
Na takto položenou otázku není možné odpovědět jednoduše, a proto se pokusím ji rozdělit do tří bodů.
1. V oblasti pedagogické je tento počet žáků velmi výhodný – byť se děti učí v odděleních. (V letošním školním
roce učí paní učitelka Šanková 2. a 3. třídu – 8 a 7 žáků
a paní učitelka Kantová 1. a 4. třídu – 9 a 5 žáků.) Rozhodně mají více času na individuální přístup k jednotlivým dětem a zároveň se žáci učí samostatnosti a soustředěnosti na svou práci, když se paní učitelka právě
věnuje jinému oddělení. Mimochodem: můj mladší syn
tam chodí již čtvrtým rokem a nikdy jsem nepřemýšlel
o jeho přeřazení.
2. V oblasti ekonomické, která v současnosti velmi výrazně negativním způsobem ovlivňuje naše školství (a teď
v žádném případě nemám na mysli výši učitelských platů),
je situace na hranici únosnosti. Náklady na provoz školy v Horní Rokytnici se nyní každoročně pohybují okolo
500.000,- Kč. A rozhodně je nelze nějakým způsobem podstatně snížit – vždyť třeba elektrická energie spolkne 60%
ročních nákladů. Finanční problematika, týkající se platů
zaměstnanců této školy, je také rok od roku problematičtější a jsem nucen se jí neustále věnovat.
3. A nyní to nejdůležitější. Starosta ing. P. Matyáš, městská rada i já hledáme možnosti, jak horní školu zachovat pro rokytnické děti a zároveň najít další smysluplné
využití prázdných prostor tak, aby se náklady vynaložené
na její provoz alespoň částečně vrátily. Třeba je upravit
a nabídnout pro školy v přírodě či lyžařské kurzy – tady je
velkým plusem jídelna a tělocvična.
Zatím se tedy o uzavření školy neuvažuje, i když znovu
podotýkám: z ekonomického hlediska je situace velmi napjatá.
Já osobně bych byl velmi rád, pokud by škola fungovala
co nejdéle. Jednak, jak jsem se již zmínil, z pedagogického
hlediska, ale také z toho důvodu, že v horizontu několika let
je nezbytná kompletní rekonstrukce školy na náměstí, a bude
tedy potřeba zajistit učební prostory pro ty žáky, kterých se
tato postupná rekonstrukce dotkne.

Miroslav Bouda
– 14 –

Projekt cyklotras téměř dokončen
„Krkonoše ze sedla kola“ - dvouletý projekt krkonošského svazku měst a obcí v celkové hodnotě půl druhého
milionu korun bude ještě letos, s největší pravděpodobností, završen. Zahrnuje 200 kilometrů nově vyznačených
a mobiliářem vybavených cykloturistických tras v krkonošském podhůří. Z toho cca 60% v Královéhradeckém kraji,
zbývajících 40% v Libereckém kraji. Na území turistického regionu Krkonoš z celkového počtu cyklotras připadá
zhruba 50% tras po území Krkonošského národního parku, stejný podíl v podhorských oblastech.
V minulé roce byly v Krkonoších, díky Správě Krkonošského národního parku, doplněny tradiční dřevěné značky
cyklotras o směrové tabulky, což veřejnost velmi ocenila.
V současné době je na světě téměř zrealizovaný projekt
Podkrkonošských cyklotras, výjimečný přínosem cykloturistiky a turismu i v méně známých, ale krásných místech
Podkrkonoší.
V Libereckém kraji v letošním roce byly nákladem 102
tisíc korun vyznačeny zbývající cyklotrasy. Z důvodu nedostatku peněz nejsou doposud vybaveny mobiliářem. Díky
iniciativě některých obcí, jako například Vysokého nad
Jizerou, které sami požádaly o grantové peníze, budou
k dispozici prostředky i na jejich dovybavení. Do konce
letošního roku se snad záměr podaří dokončit.
Částka, v letošním roce investovaná do projektu, se
pohybuje ve výši 400 000 korun.

„Podhorská naučná cyklotrasa“
Na konci léta byla, z iniciativy Krkonoš – svazku měst
a obcí, dokončena nová naučná cyklotrasa na které se
seznámíte s podhůřím Krkonoš, historií a zajímavostmi
v ochranném pásmu národního parku.
Vydejte se cyklobusem na Hoffmannovy boudy, Černým Dolem, směr Horní Lánov a do Vrchlabí. Cyklostrasou
vás bezpečně povede modré pásové značení umístěné na
stromech, tyčových ukazatelích, rozích budov, apod. (dva
krajní žluté pásky s modrým uprostřed).
Je určena všem cykloturistům i pěšákům. Při jejím zdolávání projedete dva těžší úseky. První na lesní cestě nedaleko Bolkova v délce cca 300 metrů. Druhý okolo lomu
v Černém Dole, kde je poněkud horší cesta. Zdatnější cyklisté ji projedou celou bez sestoupení ze sedla. Měří zhruba 14 kilometrů.
Realizaci projektu předcházela poměrně náročná organizační fáze. Trasa vede v pomezním prostoru, který spadá do pravomocí Správy Krkonošského národního parku.
Zároveň bezprostředně navazuje na podhůří Krkonoš nad
jehož značením má dohled Klub českých turistů. Odpovědní zástupci obou organizací se podrobně seznamovali s projektem přímo v terénu. To bylo možné, vzhledem
k dlouho trvající sněhové pokrývce, až v pokročilém jaru.
Až po té se podařilo stanovit deﬁnitivní podobu samotného značení (cyklopásové – vzor KČT) i vizuální ztvárnění
a instalaci naučných panelů s fotograﬁemi. Vše probíhalo
během letních měsíců.
Zamítavé stanovisko Správy KRNAP neumožnilo zahrnout Mladé Buky do projektu. Na katastru této obce se
totiž plánuje rozsáhlá těžba dřeva v lesích KRNAPu. Svazek Krkonoše nalezl alternativní řešení. Spočívá v navázání
naučné trasy na síť ostatních cyklotras v Bolkově u Rudní-

ku. Hlavní cíl projektu byl bezezbytku naplněn. Podařilo se
spojit stávající síť pěších a cyklistických tras v ochranném
pásmu národního parku souvislou linií naučné cyklotrasy.
Ta je využitelná pro obě zmiňované hlavní letní aktivity návštěvníků Krkonoš. Naučné panely jsou umístěny na území
obce Černý Důl a Rudník. Vznikla tak další možnost využití
volného času spojená s poznáváním pěkné krajiny a zajímavostí turistického regionu, provazující střední a východní části Krkonoš (Vrchlabí – Lánov – Černý Důl – Janské
Lázně – Rudník).
Realizace projektu cyklotrasy přišla na 70 000 korun. Na
ﬁnancování se společně spolupodílely Svazek Krkonoše,
obce Černý Důl, Lánov a Rudník za ﬁnanční podpory Královéhradeckého kraje.
Nová podhorská naučná cyklotrasa určitě stojí za projetí.

Fóra cestovního ruchu
Krkonoše – svazek měst a obcí připravuje setkání se
spolupracovníky z řad státní správy a samosprávy i podnikatelského prostředí. V dohledné době budou organizována dvě tzv .„Fóra cestovního ruchu“ s tématy „Karta hosta“
a „Marketing v reklamě“.
„Karta hosta“ je v zahraničí léty prověřený systém balíčku slev, který získá každý ubytovaný host. Formulář „Karty hosta“ je městským nebo obecním úřadem evidovaný
tiskopis, který zajistí registraci všech hostů ubytovaných
v turistickém středisku. Tím napomůže systematickému
a poctivému odvodu ze zákona povinných poplatků z ubytování, sběru podkladů pro statistiku návštěvnosti obce
i regionu a také více prožitků spojených s větší spokojeností hosta.
„Marketing v reklamě“ je téma s cílem poukázat na řadu
inzertních tiskovin, které v současné době vychází ve velkém množství a nesmyslnost vložených investic do reklamy na jejich stáncích.
Bez systematického postupu jsou mnohdy až desítky
tisíc korun investované do inzerce ziskem pro ﬁrmu vydávající tiskovinu, ale ničemným efektem pro inzerenta.
Prezentace podobného typu bez dalších souvislostí
jsou bohužel chybnou investicí. V této souvislosti je důležitá osvěta zadavatelů a marketingových pracovníků, kteří
by se měli v této oblasti naučit systematičtěji pracovat.
Paleta možností marketingových aktivit v turistickém
regionu Krkonoše je různorodá a stačí je jen využít. A právě tomuto tématu bude věnováno jedno ze setkání uspořádané Svazkem Krkonoše.
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Fóra cestovního ruchu
14.11. 2006 – 14:00 zámek Vrchlabí - KARTA HOSTA
5.12. 2006 – 14:00 zámek Vrchlabí – MARKETING
V REKLAMĚ

Dráčci 2005-2006
(z velké části dnešním prvňáčkům)
za reprezentování školy v soutěži:
Modrý slon - malujeme duší.
V červnu se třída Dráčků pod vedením paní uč. Jany
Votočkové a Evy Votočkové účastnila výtvarné soutěže
Modrý slon -- malujeme duší. Děti si společně vybraly téma: Láska. Děti malovaly svoji představu o lásce
- o tom, čím a jak můžeme druhému udělat radost.
Vzniklo tak plno krásných obrázků. Závěrečné vyhodnocení soutěže se konalo v liberecké zoologické zahradě . Naše škola
jako jedna z mála (tak nám to bylo
řečeno pořadatelem) získala čestné uznání za kolektivní uměleckou tvorbu.
Práce Dráčku se staly součástí
putovní výstavy (zámek Sychrov,
Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily). V prosinci výstava končí a my
budeme usilovat o vrácení obrázků
do MŠ. Chceme je použít na výzdobu školy.
Pořadatelem soutěže je: Sdružení
Artefaktum – uskupení mladých
umělců Libereckého kraje, kteří usilují o zprostředkování umění široké
veřejnosti a Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje.
Záštitu nad celým projektem převzal hejtman Libereckého kraje Petr
Skokan. Cílem projektu je odstranění bariér mezi zdravými a handicapovými lidmi. Akce je určena
i na podporu Centra pro zdravotně
postižené Libereckého kraje.
Motto letošního ročníku je: „Bez
barier v duši i v životě“– to přejeme i našim malým
výtvarníkům a zároveň je zveme do mateřské školy na
sladkou odměnu.
Další školní rok se pomalu rozbíhá. Nové děti přestávají smutnit po maminkách a začleňují se do akcí
MŠ. Začali jsme výletem do ZOO v Liberci., podzimním plaváním v jilemnickém bazénu, tradiční návštěvou
sklárny, kde si každé z dětí za pomoci pana Kopeckého
mohlo zkusit vyfoukat píšťalou sklo, zhlédli jsme výstavu starých hraček v Pasekách, napekli pouťové koláče
a utkali se v atletickém trojboji, který nám sponzoroval
Knižní klub Euromédia grup.
Máte -li chuť sledovat naši činnost , můžete na:
www.msrokytnice.skolniweb.cz

vábné trávy stával mohutný starý smrk. Říkalo se mu
Pohádkový strom a znaly ho všechny děti v okolí. Již
z dálky nám přívětivě pokynul na pozdrav, jakoby nás
zval do svého království ticha a dětské fantazie…
Láska k lesu z dětských let zůstala a vedeme k ní
i naše děti. Věříme, že i ony budou jednou vzpomínat
na svůj strom.
V novinách nás nedávno zaujal článek (myšlenka)
o možnosti vybrat si v lese vlastní strom v Jizerských
horách. Ale my už takový strom máme nedaleko školky, a známe se už dlouho.
Je to javor, je mohutný, starý a krásný.
Dovede nás k němu úzká pěšinka, už z dálky nám

kývá na pozdrav. Děti si ve své fantazii vymyslely vílu,
která ve stromě bydlí a večer tančí při měsíčku.Chodíme si sem často hrát, je nám tu hezky. Sledujeme
jeho proměnu v průběhu celého roku – od jarního probuzení, přes letní stín pod hustou korunou a podzimní
barevnou nádheru až po klidný zimní spánek.

Vílí strom
Jako malé děti jsme chodily rády do lesa. Úzká
pěšinka nás zavedla na palouček, kde uprostřed hed– 16 –

Říkáme mu: „Vílí strom“.
MŠ Dolní Rokytnice nad Jizerou

INZERCE

Poděkování nejstaršímu oddělení

Doučím matematiku a fyziku, event. připravím na
přijímací zkoušky na střední školu.
Jaroslav Kobr
Dolní Rokytnice 67, Rokytnice nad Jizerou
tel. 481 523 506 nebo 723 692 724

Dům dětí a mládeže Pod střechou Rokytnice nad Jizerou
ZÁJMOVÝ ÚTVAR

TŘÍDA

VEDOUCÍ

Dovedné ruce A
Dovedné ruce B
Výtvarný kroužek – malba, výtvarná tvorba
Výtvarný kroužek – kresba, malba, graﬁka
Výtvarný kroužek – kresba, malba ..
- příprava na talentové zkoušky
Dívčí klub – batika, šití, kosmetika, vaření
Lidová řemesla a tradice českého rok
– lid.výrobky, pout, Vánoce, masopust,Velikonoce
Základy hry na klávesové nástroje
+ hudební nauka
Pěvecký sbor
Kytara pro začátečníky
Kytara pro mírně pokročilé
Mažoretky „Arnika“

1. – 2.
3. – 4.
2. – 4.
5. – 6.

Jarmila Tejčková
Eva Pokorná
Mgr. Blanka Nechanická
Mgr. Blanka Nechanická

středa 13:00
čtvrtek 13:30
úterý 13:30
úterý 15:00

7. – 9.
6. – 8.

Mgr. Blanka Nechanická
Dana Svatá

pondělí 15:00
čtvrtek 16:00

5. – 7.

Dana Svatá

středa 16:00

5. – 9.
2. – 5.
5. – 9.
5. – 9.
pokr.

Mgr. Hana Hájková
Mgr. Hana Hájková
Jaroslav Votoček
Jaroslav Votoček
Jana Mařasová,
Hana Hájková
Eva Votočková,

pondělí 14:00
středa 13:00
pondělí 16:30
pondělí 17.30

3. – 5.

KDY

úterý15:30

Mažoretky „Melissa“
Lenka Vránová
Mažoretky „Pomněnky“ (dle výběru)
Mažoretky – přípravka
Aerobic – sportovní hala

1. – 3.
MŠ, 1.
1. – 3.

Aerobic – sportovní hala
Aerobic – sportovní hala
Pohybové hry pro holky a kluky
Florbal
Florbal
Country tance
Vaření
Angličtina

4. – 6.
7. – 9.
1. – 4.
5. – 7.
7. – 9.
MŠ, 1.
3. – 5.
1.

Angličtina
Angličtina – začátečníci
Angličtina – mírně pokročilí
Němčina – začátečníci
Hry na počítači
Keramika – točení A – pokročilí
Keramika – točení B – začátečníci
Keramika – točení C – začátečníci
Keramika A – začátečníci
Keramika B
Keramika C
Keramika D
Keramika – modelování i točení
Keramika a proutí – začátečníci
Cena zahrnuje výuku, keram.materiál.
Proutí se hradí dle spotřeby na místě.

2. – 3.
6. – 9.
6. – 9.
6. – 9.
od 4.tř.
7. – 9.
7. – 9.
6. – 9.
3.
4.
4.
5. – 6.
6. – 9.

Iveta Rousová
Lucie Kobosová
Lucie Machačková,
Linková
Judita Erlebachová
Judita Erlebachová
Lenka Vránová
Ing. Ivana Gebrtová
Ing. Ivana Gebrtová
Dana Svatá
Eva Pokorná
Lucie Machačková,
Linková
Mgr. Hana Hájková
Mgr. Jana Mrštinová
Mgr. Jana Mrštinová
Marie Šolcová
Pavel Rous
Lenka Mařasová
Lenka Mařasová
Eva Mařasová
Dana Svatá
Lenka Mařasová
Ivana Šaldová
Michaela Dumková
Lenka Mařasová

7. – 9.

Eva Mařasová

pátek 15:45

KURZY
Keramika a proutí – pokročilí – 14 lekcí
Základy práce na počítači – 10 lekcí
Psaní na počítači všema deseti – 10 lekcí
Psaní na počítači všema deseti – 10 lekcí

7. – 9.
od 3.tř.
od 4.tř.
od 7.tř.

Lenka Mařasová
Pavel Rous
Ing. Marcela Bencová
Ing. Marcela Bencová

pátek 15:45
úterý 15:00
čtvrtek 16:15
čtvrtek 16:45

Nabídka pro děti předškolního věku
ZÁJMOVÝ ÚTVAR
Šikovné ruce
Country tance
Country tance
Flétna
Mini aerobic
Angličtina

KDE
MŠ horní
MŠ horní
MŠ dolní
MŠ dolní
MŠ horní
MĎ dolní

VEDOUCÍ
Jaroslava Novotná
Dana Svatá
Eva Doubková
Eva Doubková
Judita Erlebachová
Eva Doubková

KDY
čtvrtek 14:00
úterý 14:00
pondělí 13:00
úterý 13:00
pondělí 14:00
čtvrtek 13:00
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středa 15:00
pátek 14:30
pátek 14:00
úterý 14:30
pondělí 15:30
čtvrtek 16:00
čtvrtek 14:00
pondělí 13:45
pondělí 14:30
úterý 14:00
čtvrtek 15:00
čtvrtek 14:30
středa 15:00
pondělí 16:30
pondělí 17:30
úterý 17:15
úterý 16:00
pondělí 16:15
čtvrtek 17:30
pátek 14:30
středa 13:30
pondělí 13:15
úterý 14:30
čtvrtek 15:15
pondělí 14:45

Nabídka pro mládež, dospělé a rodiče s dětmi
ZÁJMOVÝ ÚTVAR
Němčina pro začátečníky
Němčina pro pokročilé
Angličtina pro začátečníky
Angličtina pro mírně pokročilé
Keramický klub (volná tvorba)
Keramický klub (volná tvorba)
Keramika a proutí – začátečníci
Cena zahrnuje výuku, keram.materiál.
Proutí se hradí dle spotřeby na místě.
Keramika a proutí – pokročilí (kurz)
Psaní na počítači všema deseti (kurz)

KDO
studenti/dospělí
studenti/dospělí
studenti/dospělí
studenti/dospělí
studenti/dospělí
děti + rodiče

VEDOUCÍ
Marie Šolcová
Marie Šolcová
Mgr. Jana Mrštinová
Mgr. Jana Mrštinová
Lenka Mařasová
Lenka Mařasová

KDY
úterý 17:15
úterý 18:00
pondělí 16:30
pondělí 17:30
čtvrtek 19:00
čtvrtek 16:30

studenti/dospělí
studenti/dospělí
studenti/dospělí

Eva Mařasová
Lenka Mařasová
Ing. Marcela Bencová

pátek 15:45
pátek 15:45
čtvrtek 16:47

Případní zájemci z řad rodičů či dospělých o zájmové útvary nabízené dětem
např. o kytaru, keramiku, výtvarný kroužek apod.) se mohou informovat v Domě dětí a mládeže.
Bližší informace o kurzech a jejich cenách Vám budou poskytnuty přímo v Domě dětí a mládeže Pod střechou,
Tel. 481 522 189 nebo mobil 603 897 751.

V pátek dne 1. prosince 2006 od 19.30 hodin
se bude v Kulturním domě v Rokytnici nad Jizerou
konat divadelní představení, které prodlužuje život:

DON QUIJOTE DE LA ANCHA
Tuto nejhranější autorskou komedii současnosti uvádí:
DIVADLO KLAUNIKY BRNO
Jedná se o didaktickou klaunikyádu na motivy románu
Miguela Cervantese Saavedry
uchopenou dle vzoru velkého
českého emigranta Jana Ámose
Komenského
• V hlavní roli světový chůdoherec Lenoire Montain
• Dále účinkují: Monika Mušková-Rajská, alt. Josefína
Hušková, Zdeněk Mazáč,
Zdeněk Korčian a další.
• Režijní vedení a umělecký
dohled: Boleslav Polívka
Něco o hře:
Tato vynikající komedie divákům přináší spoustu smíchu
a zábavy, ale také potěšující
dárečky. Hra je velice komunikativní a setkává se s nebývalým úspěchem u diváků všech
věkových skupin. Tato hra získala celou řadu významných ocenění a byla sehraná ve více jak
9 zahraničních zemí.
Svéráznému
zpracování
osudů Dona Quijota a věrného služebníka Sancho Panzy
nechybí humor, nadsázka, fan-

tazie ani mystiﬁkace. Po formální stránce zvolil režijní poradce
představení, autor, mim, básník
těla i duše Boleslav Polívka cestu didaktické klaunikyády.
S vědomím toho, že společnost je poznamenaná dekadencí a nedostatkem ideálů a opravdových vzorů, předstupují před
diváky 2,38 m vysoký profesor
španělského jazyka a literatury a 120ti kilogramová Ancha,
pracující jako vychovatelka na
kominickém internátě ve Šlapanicích, v kostýmech Dona Quijota a Sancho Panzy. Se skupinou
španělštinářů se ujímají nelehkého úkolu: - co nejlépe ztvárnit
příběh důmyslného rytíře Dona
Quijota.
Osou představení je vzájemné
prolínání několika významových
rovin. Řazením scén, počínaje
bojem s větrnými mlýny až do
Quijotova zmoudření je vytvářen příběh Dona Quijota, kterým
neustále prostupují osudy profesora a vychovatelky, odrážející
jejich slabosti i velikost, pošetilost i odcizení.
Střetáváním těchto dvou rovin
vzniká řada humorných situa– 18 –

cí, jež jsou odrazovým můstkem pro
vytváření nového vztahu mezi profesorem (hrajícím Dona Quijota), vychovatelkou Anchou (představující Sanchu)
a dalšími postavami děje (princezna
Dulcinea, pasováček, atd.). Jakoby
celá inscenace vznikala momentálně
před zraky a za aktivní spolupráce
diváků.

v představení Don Quijote de la Ancha
Divadla Klauniky užita, je vlastně hra
na hru v tom nejdivadelnějším slova
smyslu. Výsledkem toho je pocit radosti z odkrývání a sdílení vzájemného
vztahu mezi hercem a divákem, radost
ze společné účasti na tvorbě okamžiku,
která je umocněna prožitkem hybatelské síly ušlechtilého donkichotství.

Názornost,
atraktivnost,
spontánnost, lidový humor a především
přirozená hravost. Forma, která je

Předprodej vstupenek bude zahájen v listopadu t.r., sledujte plakátovací
plochy.

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

Rokytnice nad Jizerou

úterý 31.10. od 17.00 hodin

Tajemná řeč hudby a tance

dne 4. 11. 2006
sehraje v Kulturním domě v Rokytnici
nad Jizerou divadelní spolek Slaný
u Semil

komedii „Agentura Drahoušek“.
- začátek představení od 19.30 hodin
- předprodej vstupenek bude zahájen cca v polovině října v Drogérii na
náměstí (dolní Eprona)

vernisáž výstavy výtvarných prací
jilemnické ZUŠ, Galerie V Kotelně

Městské KINO
Jablonec nad Jizerou
ŘÍJEN / LISTOPAD 2006
sobota 14.10. v 19:45 hodin,
neděle 15.10. v 17:15 hodin

RYCHLE A ZBĚSILE 3:
TOKIJSKÁ JÍZDA
Americký širokoúhlý akční krimiﬁlm (104 min.).
V rychlosti je krása. Přístupný 12, Vstupné 60,- Kč
středa 18.10. v 19:45 hodin.

ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
Repríza úspěšné české komedie podle bestselleru
Michala Viewegha (113 min.). Příběh plný humoru
a jemné vieweghovské ironie navazuje na úspěch
ﬁlmu Román pro ženy. Přístupný, Vstupné 65,- Kč
sobota 21.10. v 18:00 hodin,
neděle 22.10. v 17:15 hodin .

neděle 19.10. od 14.30 hodin

GARFIELD 2

Kašpárkovy pohádky
– pohádka pro děti

Garﬁeld, všemi milovaný kocour, přijíždí do Evropy.
Jeho královská výsost je zpět. Rodinná komedie
v českém znění (77 min.). Tak se těšte! Přístupný,
Vstupné 60,- Kč.

hraje divadélko Piky Piky Praha

středa 25.10. - 19:45 hodin

Vánoční trhy

TAJEMSTVÍ OCEÁNU

pořádané základní školou praktickou
a základní školou speciální, Městem
Rokytnice nad Jizerou a Sborem
dobrovolných hasičů – se uskuteční
v sobotu 16. 12. 2006 od 13.00 hodin
na Dolním náměstí.

Britsko-německý dokument (90 min.). Netradiční
ﬁlm, který přináší unikátní záběry ze světa moří
a oceánů.Jeden z nejpozoruhodnějších a nejucelenějších projektů, které kdy byly na tomto poli
uskutečněny. Přístupný, Vstupné 65,- Kč
sobota 28.10. v 19:45 hodin,
neděle 29.10. v 17:15 hodin

Společenský dům Jilm
Jilemnice

MIAMI VICE
Americký akční širokoúhlý thriller (131 min.). Žádné příkazy. Žádná pravidla. Žádné zákony. Přístupný
(15), Vstupné 60,- Kč

neděle 15.10. od 14.30 hodin

Krkonoš aneb dary pána hor
– pohádka pro děti

středa 1.11. v 19.45 h.

BÍLÁ MASAJKA

hraje Divadlo z půdy

Pozoruhodný širokoúhlý milostný příběh SRN (130 min.).
Střet odlišných civilizací. Sen o velké lásce se změnil v boj
o přežití. Vstupné 55,- Kč, přístupný (12).

čtvrtek 26.10. od 19.30 hodin

Motýli – „Co je víc?
Milovat, nebo být volný jako
motýl?“

sobota 4.11. v 19.45 h., neděle 5.11. v 17.15 h.

STRÁŽCE
Americký širokoúhlý thriller (108 min.). Ve 141 leté historii
tajné služby nikdy nebyl zrádce ... až do teď. V hlavních
rolích Michael Douglas, Kim Basinger a Kiefer Sutherland.
Vstupné 60,- Kč, přístupný (12).

hrají: Klára Jandová, Vojta Kotek, ad.

INZERCE

středa 8.11. v 17.15 h.

KOUZELNÁ CHŮVA Nanny McPhee

Prodám dveře vchodové plastové nové z neuskutečněné stavby,
částečně prosklené, zdobené, 2
ks bílé a hnědé,
PC 9 a 22 tis. Kč, nyní 4800 a 8000

Americká širokoúhlá rodinná komedie v českém znění
(99 min.) přístupná od 0 do 99 let. Dejte si na ni bacha!!
Vstupné 55,- Kč, přístupný.

sobota 11.11. v 19.45 h.,
neděle 12.11. v 17.15 h.

GRAND HOTEL

Kč. Tel.: 777106709

Nová česká širokoúhlá komedie režiséra Davida Ondříčka.
Vstupné 60,- Kč,přístupný (12).

Prodej loupaných
vlašských ořechů.
Objednávky do 30.10.06
na kuželně.
Cena cca 130,-Kč./kg.

středa 15.11. v 19.45 h.

KLIK
– život na dálkové ovládání přístupný
Americká komedie (107 min.). ... život mi řídí dálkové
ovládání ... Vstupné 60,- Kč
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Poudačka
HROM DO ŠKOPKU...
Už jo. Hrom do škopku uhoď! Mocli scházelo a Johan
Doláku moh bejť po smerti. Šustlo se to při lanováni hnoje
u Škody a nemusilo se to stáť, nebejť stodoly. Tá červotočem prolezlá mercha se najennou začla poroučeť do cesty.
Škoda byl vosoba škyberná a tak si usnuk, že by se to
prej mohlo jako vodbejť z jenný vody načisto. Lanu přismolil nad hromadu a že prej, ke kopci hnuj a curyk kamínčí,
aby se stodola mohla podváhnouť.
„Kujón prašivej, pfff za jenny tintily vantily dje práce.“
Ferfňali vozáči. A postavili si makovice, že né a jestli vopraudu takle, tak že perd!
Jen Johan.... Enu, jak se poudá, za dobrotu na žebrotu. Von byl takovej kerkonošskej Edisón. Vymutýroval, že
to kamínčí by nemusilo bejť na škodu a že až podrandí
s kopce tak by mu tá váha pelnýho kortouče mohla přijiť ku
pomoci. (Pro tý, co maj krátkou paměť nebo eště nebyli na
pobyti ve Vysockym múzeji: Lanováni – nad bandorovym
polem byla ke stromu nebo beranu přivázaná kladka. Přes
ní přeprasecky dlouhý lano vod pole až ke hnoji. Ke kopci
pak sůpal připřaženej na laně vozáč s pelnym kortoučem
hnoje a na druhym konci lany táh za zády práznej kortouč
s kopce ke domu vozáč, kerej tomu pernimu byl nápomocnej v tarabení hnoje na pole.)
Takle se to ďálo v našich horách vodjaktěživa. Nebejť
Johana, moh sem dodať, že nikdy jináč. Jen vyklopil hnuj,
už mu musil hoch co přepřahal lanu pomoc naládovať kortouč kamenim ze hromady. A už se Johan valil s kopce jak
Sentinel.
Toť se ví, že tá jeho cacnosť nelezla vostatnim pod fousy.
Nebejť Johana, mohli na kamínčí přijiť jindy a zas by z toho
koukalo pár ﬁňárů nebo asi vobjed, kořalka a ňáký píviště.
Co má nebejť, to má nebejť. Nemusili si ani dlouho
nad tou sjetskou nepravostěj darmo uváděť huby.Jináč to
nemohlo bejť, než že Pámbu tou dobou zrouna šámal se
svatym Petrem po zemi a petrachtoval ze za hromady, co

že to zas kerkonošáci vymutýrovali za novotu. Ani von se
na to nemoh koukať. Taková hlotonina za trochu žvance,
nullovou poliuku a uzenku s kucmochem ???
PIC! A PRÁSK! Jak si Johan při cestě s kamenim šponoval pupek, aby se jako všichni mohli merknouť, že tolle
novum není rasovina, ale pohoda... persk, prask šňovárek
co mu deržel kalhouty. Cajkouky spally milýmu Johánkoj
až na kůtka! Nahatá perdýlka blejskla svatozářej na půl
Krosnova. Ale to byl jen začátek všeho uterpeni, kerý snad
nemělo miť konce.
Prubujte krůčnouť, dyž se vám škverkne taková nekalota... Johan řval na pelnou deržku a poskakoval před kortoučem zrouna jak ňákej pumlíč. ŠKVERK! Jak cukal za lanu,
uterh voko na kortouči. Lana i s vokem vostala ležeť v tráuje
a milej kortouč, tejdě už bez berzdy, hnal nahoperdelatýho
klokánka k vostatnim vozáčum, kerý si museli dávať nohy
křížem a votírať selzy smíchu facalikama.
Tervám, že to dalo eště tak asi na tři houpnuti a pak se
Johanoj podlomily pačmáky a tu se zaryl deržkou do kertičin. Moh bejť pokoj, dyby kortouč nebyl jinýho mínění.
Kobert taky a vyklopil Johanoj na makovici všechno kameni.
KONEC. UTRUM!
Hned všichni hemovali ke kopci, kde dal polle nich
Johan poslenní sbohem sjetskýmu uterpeni a vodžejbroval
se k Abrahámoj. Z palice mu hrejkala kreu, záda jak struhallo. Ale dejchal!!!
Toť se ví, že jak přišel k sobě, měl v makovici motanici
a na práci ani pomys. Uvelebili ho na kortouč a Joska Kurdiku se s nim tarabil ke domu.
Slepičiť bych to neměl, ale jak se poudá, jenno neštěsti nešáme po horách nikdy samo. Dyž Johánka, klokánka
(vod tý doby mu vostal takovej daremnej příšlapek) ukládali do postele vypetrachtovali, že má eště naverch podrápanou trůbičku a pytliček.
M.Jon

Společenská kronika
80 let

81 let

83 let

85 let
86 let
87 let
88 let
91 let
92 let
94 let
95 let

Holíková Jozeﬁna
Černý Jaroslav
Hermoch Jan
Martinková Ludmila
Malík Josef
Hladíková Jiřina
Hejralová Vlasta
Ryplová Zdenka
Doubková Růžena
Pitrmanová Božena
Jindřišek Antonín
Schmidová Zdeňka
Šebová Marie
Bouzková Herta
Ležáková Marta
Kaprasová Věra
Nejdlová Zdeňka
Kašťáková Františka
Hančová Emma
Schoberová Ida

SPOZ při Městském úřadě Rokytnice nad Jizerou uspořádal v neděli
28.5.2006 slavnostní VÍTÁNÍ NOVOROZENÝCH OBČÁNKŮ do života.
Při této příležitosti děkujeme p. učitelkám Evě Votočkové a Janě Votočkové a dětem z Mateřské školy v Dolní
Rokytnici a p. učitelce Janě Brožové a
dětem ze školní družiny v Dolní Rokytnici za velmi hezké vystoupení v krojích a rovněž děkujeme varhaníkovi
panu Oldřichu Šturmovi.

Přivítáni byli tito noví občánci města:

APLTAUER Ondřej
ERLEBACH Jonáš
HANOUT Filip
JANOUŠKOVÁ Markéta
KADAVÝ Patrik
KOBOSOVÁ Natalie
LUTZOVÁ Eliška
METELKA Bartoloměj
NEŤUKOVÁ Magdalena
NEUMANN Jakub
PFEIFEROVÁ Nela
POHOŘALÁ Adéla
STEJSKAL Mikoláš
ŠTURMA Matěj

Ať rostou ve zdraví a pohodě!!
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Co je nového v knihovně?
Nižší poplatek za registraci pro nové
čtenáře přihlášené v období od září
do prosince:
děti. . . . . . . . . . . . . . . . . . .30,-Kč
ostatní . . . . . . . . . . . . . . . .60,-Kč
Nové knihy – opět nová nabídka knih pro naše čtenáře – seznam
bude v novém čísle RZ, na webových stránkách města
a samozřejmě v knihovně (na nástěnce
i v on-line katalogu).
Nové sedačky v dětském oddělení
Nové popisky - přehledné členění
knih
Další služby:
Internet - v knihovně zdarma!
(projekt Ministerstva informatiky - ještě 1,5 roku). Internet může využít každý, a to pro vyhledávání informací,
nahlížení do fondů jiných knihoven,
získávání údajů ze státní správy apod.
Také můžete psát, tisknout, kopírovat
(A4 za 2,-Kč)
On-line katalog – vyhledávání knih
podle autora, názvu, klíčového slova
– zdarma
Rezervace knih - zdarma
Info Roky – možnost shlédnutí programu KT pro ty, co nemají kabelovou
televizi doma
Přijďte se podívat!

Nové knihy na září
Romány a povídky pro ženy
Reinerová – Bez adresy
Hercíková – Možná ho najdeš na ulici
Javořická - Dvojí jaro
Riba-Rollingerová – Láska na uzdě a
jiné kotrmelce
Lažanská – Touhy pubertální stařeny
Kubátová – Počkej až za Lyon
Angell – Dvojí život
Small – Poslední dědička
Chevalier – Dáma a jednorožec
Gavalda – Prostě spolu
Další próza (psychologická, historická, humoristická, životopisná)
Dutka – Slečno, ras přichází
Olšer – Krev pod obojí
Urban – Pole a palisáda
Švandrlík – Přesýpací strejda
Payne – Mládí v hajzlu 5.
Villancher – Ukradený život
Napětí, detektivky, thrillery
Christopher – Michelangelův zápisník
Grisham – Poslední porotce
Mc Bain – Hudlaři

Dexter – Vražedné ambice. Vražda v
kostele
James – Maják
Rendell – Záhada zmizelých dětí
Grafton – N jako Nástraha. M jako
Msta
Edwardson – Tanec s andělem
Naučná literatura
Výchova dítěte. 220 rad pro rodiče
Krumlovská – Tajemná duše zvířat
Komárek – Spasení těla.(Moc, nemoc
a psychosomatika)
Vegetariánská kuchyně
Ovocné dřeviny. Řez a tvarování
101 koupelna
Suchánek – Odvrácená tvář sportu
Slavné romány 20.století.(50 nejvýznamnějších moderních románů)
Buckley – Královna Kristýna
Mounir – Madam Paříž-Praha
Havel – Prosím stručně
Nezapomenutelné příběhy (rozhovory)
Kavka – Poslední Lucemburk na českém trůně
Beranová – Jídlo a pití v pravěku a ve
středověku
Otto – Osudové omyly 2.světové války

Nové knihy na říjen
Česká próza
Zajícová – Hodně mužských, málo
chlapů
Kubátová – Arcidědkové
Francková – Zlatá klec
Stránská – Náhodný dotek
Dousková – Doktor Kott přemítá
(povídky)
Prudičová – Jen pár obyčejných týdnů
Hájíček – Selský baroko
Charousek – Příběhy zpod oblak
Horáková – Ženy a lži (detektivka)
Romány pro ženy
Swann – Azurové naděje
Wilson – Egypťanka
Brown – Chuť lásky
Gillerová – Dotkni se mě, lásko
Rice – Když zhasne hvězda
Napětí, detektivky
Navarro – Bratrstvo turínského plátna
Cussler – Zlatý Budha
Grafton – O jako obviněný
Quentin – Na stopě
Waltari – Kdo zavraždil paní Skrofovou
Millard – Muž, který zmizel
Crombie – Případ nevěrné milenky
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Naučná literatura
Farkas – Lži za války a v míru (Tajná
moc tvůrců veřejného mínění)
Valerián – Bratrstvo tajných hrobů (Kriminální případy, které šokovaly republiku)
Acheson – 1089 a další parádní čísla
(Matematická dobrodružství)
Léky, drogy, jedy (choroby , poruchy,
léčba)
Piontek – Ženské klenoty (alternativní
medicína, samoléčba, meditace)
Slovník nespisovné češtiny
Goldﬂam - Několik historek ze života
AG (rozhovor)
Figury na válečné šachovnici (portréty
osobností)
Fondová – Tak šel můj život (vzpomínky)
Meijer – Gladiátoři (Lidová zábava
v koloseu)
Škrábek
–
Včerejší
strach
(Jaké
to
bylo
mezi
Čechy
a Němci?)

Nové knihy v dětském
oddělení knihovny – září, říjen
Pro začínající čtenáře
Lindgren – Já chci taky do školy
Šiktanc – Spadl buben do kedluben
Pro větší čtenáře
Hrnčíř – Vynálezy pana Semtamťuka
Goscinny – Asterix a Olympijské hry.
Velký příkop
Friedrich – Čtyři a půl kamaráda a stopa zapomenuté ponožky
Klásek – Hurvínek a Mánička na
neznámé planetě
Pro dospívající čtenáře
Řeháčková – Lenča, zlodějka koní
McCombie – Dóóóst dobrá partička
Lanczová – Zašeptej do vlasů
Hrnčíř – Ostrov Uctívačů ginga
Naučná literatura
Děsivé dějiny: Darební Vikingové
Děsivá věda: Vražedná matematika
100 čarodějných způsobů, jak vydržet
s kluky
Rozum do lavice aneb Jak správně na
školu
Kouzlo korálků
Stavíme draka
Nejkrásnější pohádkové písničky
Zvířata zabijáci
Svět špionáže

Rozpis stomatologických pohotovostních služeb
Provozní doba: sobota, neděle, svátky: 7.30 – 11.30 hodin
Aktuální informace o případných změnách na: www.zdravotnictvi.kraj-lbc.cz
Říjen 2006
14. - 15.10.
21. - 22.10.
28. - 29.10.

MUDr. Eva Preislerova, 5.května 64, Turnov
MUDr. Luděk Šubert, Markova 8, Turnov
MUDr. Jan Chovančík, 5.května 980, Turnov

tel. 481 324 429
tel. 481 325 566
tel. 481 322 491

Listopad 2006
4. - 5.11.
11. - 12.11.
17.11.
18. - 19.11.
25. - 26.11.

MUDr. Richard Štejfa, 5.května 521, Turnov
MUDr. Zdeňka Krejčí, Malá Skála 127
MUDr. Anna Kovbuz, Jana Palacha 1931, Turnov
MUDr. Dagmar Cejnarová, 5.května 521, Turnov
MUDr. Miloš Dědek, Výšinka 901, Turnov

tel. 481 325 187
tel. 481 392 079
tel. 481 324 423
tel. 481 324 573
tel. 481 324 282

Prosinec 2006
2. - 3.12.
9. - 10.12.
16. - 17.12.
23. - 24.12.
25.12.
26.12.
30. - 31.12.

MUDr. Marta Jagiellová, 5.května 64, Turnov
MUDr. Marie Štejfová, Přepeřská 120, Turnov
MUDr. Jaroslav Kajml, 5.května 64, Turnov
MUDr. Petr Hnátek, Příšovice 185
MUDr. Sylva Wolfová, 5.května 521, Turnov
MUDr. Miloš Dědek, Výšinka 901, Turnov
MUDr. David Pokorný, A.Dvořáka 302, Turnov

tel. 481 324 833
tel. 481 324 956
tel. 481 324 408
tel. 482 728 390
tel. 481 312 146
tel. 481 324 282
tel. 604 141 014

31. HETOS
31. Memoriál pana učitele Jana Macha se opět vydařil. Nejlépe to vyjádřila
svou veršovánkou v cíli u ALFa hlídka číslo dvě:
Jako loni, tak i letos
hlídka 2 zde končí HETOS.
Počasí nám dneska přeje,
Koucourek se v ALFu směje,
naladěný HETOSem
má kávičku pod nosem.
Přátelé milí a drazí,
naše hlídka dále razí
na Kamenec pro body
a na můstek u vody.
Posilněni pívečkem
jdeme trasu s klídečkem.
Na Mexiku je moc krásně,
skládáme zde tyto básně.
U Mexika vpravo vbok
a po modré svižný krok.
Naše hlídka se už blíží
přes sklárnu k Tomášovu Kříži.
Od Tomáše jdeme hned
na Prdeček na fernet.

Nebudem-li vítězové,
vůbec nám to nevadí,
máme přece zdravé nohy
a medaile blikavý.
Naposledy zablikáme letošnímu
HETOSu
a pak si rychle něco dáme do nosu:
pivko, kořalku, jídlo též.
Tak číšníku, k nám hned běž!

Co HETOSu přáti více,
ať má stále své přiznivce,
stále více účastníků,
jak dětiček, tak staříků.
Přírodu, co mají rády,
srandu smích a kamarády.
Tolik naše zdravice.
Připravte si teď plíce!
HETOSU 3 krát zdar!
Společně: zdar, zdar, zdar!

Že je konec, to nám neva.
Za rok jdeme HETOS znova,
poznat zase Česka kus.
Tak to, kámo, taky zkus!

Petra a Marta Lipkovi

PRODEJ A SERVIS
Husqvarna, Partner, Flymo,
Oregon, McCulloch, Vari, Fiskars...
Motorové a elektrické pily, vyžínače, křovinořezy, sekačky, zahradní
traktory, mulčovače, sněhové frézy,
elektrocentrály

Z Prdečku pak na Hermínu,
snad nechytnem dneska rýmu
– zjistit jméno šéfíka.
Smutek se nás netýká.
Firma:
(bývalá restaurace Maroko)
Horní Sytová čp. 68
512 41 Víchová nad Jizerou
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Tel.: +420 603 769 605
Mob.: +420 731 567 658
lipek@seznam.cz
http://lipek.webpark.cz

FOTBAL
Přehled dosavadních výsledků v podzimní části mistrovských soutěží.
Minižáci:
Jilemnice
Sedmihorky
Studenec

–
–
–

Rokytnice
Rokytnice
Rokytnice

2:2
1:0
4:0

Žáci:
Víchová
Rokytnice
Mírová
Rokytnice
Rokytnice
Košťálov
Rovensko
Rokytnice
Rokytnice

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Rokytnice
Nová Ves
Rokytnice
Poniklá A
Libštát
Rokytnice
Rokytnice
Vysoké
Poniklá B

5:1
0:8
4:0
4:2
5:1
7:0
5:1
0:2
0:0

Muži:
Martinice
Rokytnice
Roztoky
Rokytnice
Horní Branná B
Rokytnice
Jilemnice B
Rokytnice

–
–
–
–
–
–
–
–

Rokytnice
Poniklá
Rokytnice
Víchová
Rokytnice
Bělá
Rokytnice
Libštát

1:6
0:1
2:4
3:0
1:0
4:2
2:1
2:2

20. 8. 2006 Memoriál Zbyňka Neumanna – pro
družstva mužů krajských přeborů a soutěží
1. Kladno
2. Pobřeží Kocoviny
3. TJ Vysoké nad Jizerou
4. Benešov
5. Rokytnice nad Jizerou
6. THC Torpedo Treperka
7. TJ Semily C
Pořadatel: TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou – volejbalový oddíl
Poděkování dalším sponzorům:
Penzion BONA, Obchodní sdružení Braun – Jiřička,
EPRONA, stavební společnost BAK a.s.,
RS Semily, s.r.o., Penzion ANNA
Rozpis soutěže KP 1 na sezónu 2006/2007 – ženy
8.10. Loko Liberec - Spartak Rokytnice 27.1.
v obráceném pořadí
14.10. Stráž n.N. - Spartak Rokytnice 3.2. „
21.10. Sp.Rokytnice - Jablonex Jbc.n.N. 10.2. „
28.10. Sp.Rokytnice - Mnichovo Hradiště 17.2. „
4.11. Sp.Rokytnice - Rumburk 24.2. „
11.11. Bižu Jbc n.N. - Sp. Rokytnice 3.3. „
18.11. Sp.Rokytnice - Nový Bor 10.3. „

KUŽELKY

VOLEJBAL:
Rokytnické volejbalové dny, konané pod záštitou
města Rokytnice nad Jizerou

Dne 8.9.2006 proběhlo na kuželně rozlosování 9.ročníku RNL. Přihlásilo se 18 družstev z toho 10 družstev mužů
a 8 družstev žen. Tuto bezesporu nejmasovitější akci opět
navštěvují dvě družstva z Jičína. Hrací dny nereg.soutěže
je úterý a čtvrtek od 16 hodin. Středa od 17 hodin. Registrovaná soutěž pátky od 17 hodin. Přijďte povzbudit naše
borce.

Družstava muži

Pořadí nejlepších:
19. 8. 2006 Turnaj Rokytnicka – pro amatérská
družstva místních podniků a organizací
1. ETC Autodoprava
2. České dráhy
3. BAK a.s.
4. Bufet u rozšklebenýho párku a Stavební
práce FINA
5. Penzion Samohel
6. Horská služba + Alpis club
7. Penzion Anna
8. Penzion Kamínek

SKP Harrachov
KK Skisport
Odpadlíci
HATOMAST
Punk Retards
Hasičí
Šenkýři
SKP Rokytnice
Veterans Team
VOS Jičín

NEJ….
Nejlépe vystupující družstvo – Bufet u rozšklebenýho párku
a Stavební práce FINA
Nejlepší hráčka
– Petra Čechová
Nejobětavější zákrok – Robert Janda
Nejlepší hráč na síti – Jan Bajer
(ETC autodoprava)
Nejlépe clonící hráč – Aleš Dědek
(Penzion Kamínek)
Nejlepší rozhodčí
– Vladimír Janata
Nejstarší hráč
– Dušan Morávek
Nejmladší hráč
– Lucie Jedličková,
Anežka Patočková,
Zuzana Vitvarová
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„Letošní bohatá
houbařská sezóna
se projevila
i v Kuželně
v Rokytnici. Příroda
si občas skutečně
nevybírá“

Družstva ženy
Kiks RTK
Nudistky
SA Trosky
Tři sestry a spol
Turistky
Hasičky
Silnice Jičín
SKP Harrachov

KANDIDÁTI DO SENÁTU ČR
Dobrý den,
jmenuji se Jiří Čeřovský
a rád bych se Vám představil jako
kandidát do Senátu.
Dvacet devět let jsem žil na
Semilsku a dvacet dva let žiji na
Jablonecku. Téměř šestnáct let
se pohybuji v komunální politice
a z toho dvanáct starostuji v Jablonci nad Nisou. Svůj kraj a jeho
obyvatelé znám hned z několika
pohledů – jako sportovec, učitel
a politik.
Sportovec
Maminka byla ze Semil, tatínek z Harrachova a děda
v Harrachově měl chalupu – je zřejmé, že s těmito dispozicemi se nedalo dělat nic jiného než sportovat. Ze začátku
to byly lyže, později však zvítězila královna sportů atletika,
a proto jsem začal ze zasněžených plání utíkat na běžeckou dráhu. Soustředil se na sprint a překážky a dotáhl to
až do československé reprezentace. Se sportem úzce souvisela i moje další kariéra – středoškolského učitele – která
pokračovala jak jinak než v Jablonci.
Učitel
Po gymnáziu v Semilech jsem se rozhodl věnovat se
svým (po sportování) nejoblíbenějším zájmům a na Karlově univerzitě vystudoval učitelský obor chemie–biologie, ze
kterého jsem později složil i doktorát. Učil jsem od roku
1984 na Sportovní škole (dnes Gymnázium a Sportovní
gymnázium) a od roku 1990 zastával funkci zástupce ředitele pro vyučování.Na tuto dobu vzpomínám s nostalgickým úsměvem jako na období, kdy většinu času mi zabralo vymýšlení rozvrhů. Přestože mě práce učitele bavila
a uspokojovala, rozhodl jsem se vstoupit na začátku devadesátých let do politiky.

Vážení občané,
jmenuji se VĚRA PICKOVÁ
a v letošních senátních volbách se
ucházím i o Váš hlas. Před pětadvaceti lety jsem se z Prahy přistěhovala do Podkrkonoší, abych zde našla
pohádkovou krajinu, hezkou práci
a příjemné lidi. Pracuji jako psycholog
v pedagogicko psychologické poradně a s mnohými z Vás jsem se mohla
setkat na besedách pro rodiče.
Před třinácti lety jsem začala spolupracovat s Podkrkonošskou společností přátel dětí zdravotně postižených,
kterou dnes zastupuji v Krajské radě
zdravotně postižených Libereckého
kraje. Sociální problematika je mi blízká, věnuji se jí i ve výboru Krajského
zastupitelstva.
Jsem městskou i krajskou zastupitelkou. Zejména
v Liberci ne všechna rozhodnutí mohu podpořit. Jako představitelka levice si nejsem jista tím, že konkrétní rozhodnutí budou skutečně ve prospěch občanů, pacientů, rodin
s dětmi nebo žáků a studentů. Leckdy se nemohu zbavit dojmu, že se ﬁnance rozdělují spíše těm, kteří si o ně
umějí říci, nežli těm, kteří je mnohem naléhavěji potřebují.
Ve své práci, stejně jako Vy, narážím na nekvalitní zákony.

Politik
Hodnotit těch dvanáct let ve
funkci starosty je pro mě velmi
obtížné. Člověk musí být samozřejmě hrdý na to, o čem si
myslí, že udělal dobře, zároveň
však nesmí usnout na vavřínech.
Z mého pohledu se za tu dobu
Jablonec v mnoha směrech změnil k lepšímu – řada i soukromých
objektů se zrekonstruovala, investovalo se do dopravní infrastruktury, daří se nám v sociálně-zdravotnické oblasti, stále chceme
zlepšovat služby občanům jako jsou domy s pečovatelskou
službou a nemocnic, spolkový dům. Nemohu nezmínit zrekonstruované divadlo, na které jsem velmi hrdý, nebo Eurocentrum. Investovali jsme také do výstavby nových bytů,
dopravní obslužnosti a samozřejmě do sportovních areálů
ať už je to bazén, zimní stadión nebo Střelnice. Snažíme
se každoročně investovat do oprav a velkých rekonstrukcí našich škol. Podařilo se nám zrekonstruovat nejstarší
památku, kostel sv. Anny a velkou část historického centra.
Takto bych mohl jmenovat ještě mnoho věcí, za těch dvanáct let se toho ve městě změnilo opravdu hodně. Všechny
ty změny samozřejmě nejsou jen mojí zásluhou, ale radních, zastupitelů, pracovníků MěÚ. Dvanáct let starostování
s sebou také přináší neúspěchy, prohry a probdělé noci.
Nejsem v žádném případě dokonalý nebo bezchybný a
určitě je možné se do mě „ treﬁt „. Jsem si však zcela jistý,
že i po skončení starostování se budu moci lidem podívat
zpříma do očí tak, jako před nástupem do této funkce.

… jsem jedním z Vás

Vím, že nedostatky mnohdy spočívají
v mechanismech jejich tvorby a myslím
si, že senát by měl být pojistkou především v tom, aby ještě před tím, než
zákony začnou vymezovat naše životy,
byly vyčištěny od nelogičností, které se
do nich dostaly cestou desítek i stovek
pozměňovacích návrhů.
Práce v senátu podle mých představ vyžaduje i znalost problémů lidí
v regionu. Předpokládá i úzký kontakt se
samosprávou. V dosavadní práci jsem
se naučila poměrně rychle zorientovat
i v oblastech, které nejsou mojí hlavní
doménou. Když něco dělám, snažím se
to dělat pořádně. Budu ráda, když mne
ve volbách podpoříte a budu Vás o tom
moci přesvědčit.
Chtějí-li lidé, aby život odpovídal jejich
představám, měli by je uplatňovat. Byla jsem vždy mezi
těmi, kteří k tomu chtěli vytvářet podmínky. I proto jsem si
zvolila jako motto své volební kampaně větu, která podle
mne obsahuje velkou naději pro budoucnost: CHCETE
USKUTEČNIT SVÉ SNY? PROBUĎTE SE. Přijměte, prosím, mé pozvání a přijďte k volbám v pátek či sobotu 20.
a 21 října 2006. I Váš hlas rozhodne o tom, jak se ve Vašem
městě, kraji a republice bude žít.

