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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do
rukou poslední letošní číslo Rokytnického zpravodaje. Stejně jako v minulých letech bych Vám
všem chtěl jeho prostřednictvím popřát k nadcházejícím vánočním a novoročním svátkům a také
se krátce zmínit o jedné
z nejdůležitějších událostí
letošního roku, komunálních volbách. Tyto volby měly
být nejdůležitější událostí především pro Vás, občany města, protože jste měli po čtyřech letech možnost
vyjádřit se tímto způsobem, jak jste za uplynulé volební
období spokojeni či nespokojeni s prací vedení města
a zastupitelstva.
Pokud někdo není spokojen, měl možnost si na základě volebních programů jednotlivých politických stran
zvolit směr ve fungování města a personální obsazení,
které mu nejlépe vyhovuje, a kandidáty, kterým nejvíce
důvěřuje. Volební účast ve výši 50,74 % však ukázala, že
49,26 % občanů našeho města tuto možnost vyjádřit se
z nějakých důvodů nevyužili. Možná je to z toho důvodu,
který často uváděla média, že jsou občané obecně znechuceni politickou situací v rámci ČR, a proto nepřišli ani
ke komunálním volbám.
Tento důvod mně však přijde ve vztahu ke komunálním
volbám, kde nejde o politiku, ale o konkrétní záležitosti
dotýkající se každého občana, jako nesmyslný důvod.
Někteří občané se jistě nemohli voleb zúčastnit z objektivních důvodů jako je nemoc, nepřítomnost ve městě
a podobně, ale většina svou neúčastí patrně vyjádřila
skutečnost, že je jim jedno, kdo a jak bude o městě, ve
kterém žijí, následující čtyři roky rozhodovat. Poděkování naopak patří všem, kteří se voleb zúčastnili a není jim
osud města lhostejný. Rokytnice nad Jizerou a problémy, kterými prošla, je vzorovým příkladem toho, jak jsou
komunální volby pro každé město
důležité a že by se neměly brát na
lehkou váhu.
I přes nízkou účast bylo nové
zastupitelstvo 20. – 21. října zvoleno
a jeho zvolení přineslo několik novinek. První novinkou, kterou všichni,
kdo se účastnili voleb, již zaregistrovali na kandidátních listinách, je
snížení počtu zastupitelů z 21 členů
na 15 a tomu odpovídající snížení
počtu členů městské rady ze 7 na 5.
Z celkového počtu nově zvolených
zastupitelů je 8 zastupitelů, kteří

byli členy zastupitelstva již v minulém volebním období
a 7, kteří jsou v zastupitelstvu zcela noví. Další novinkou
je fakt, že oproti minulému zastupitelstvu, kde nebyla ani
jedna žena, je mezi novými zastupiteli 6 žen, což jistě
přinese zcela nové názory a jiný pohled na projednávané záležitosti. Další podrobné informace o výsledcích
voleb se dozvíte uvnitř tohoto Zpravodaje.
V této souvislosti bych rád popřál všem nově zvoleným zastupitelům mnoho dobrých rozhodnutí a hodně
sil do nového volebního období. Čeká nás všechny velmi náročné období, během kterého se bude realizovat
dostavba kanalizace v celém městě v rámci projektu
„Čistá Jizera“, bude nutné začít z rekonstrukcemi městských budov, školy, školek, kulturního domu, radnice,
městských komunikací, bude nutné se zaměřit na hledání příjmů do rozpočtu města všemi možnými způsoby
včetně maximálního využití dotačních možností ČR a EU,
musí se dopracovat nový územní plán města a mnoho
dalších záležitostí nutných pro běžný chod a trvalý rozvoj našeho města.
Doufejme, že nově zvolené zastupitelstvo bude rozhodovat moudře, nestranně a vždy ve prospěch města,
že se noví zastupitelé rychle vypořádají se vším novým,
co tato funkce přináší a že se během následujících čtyř
let podaří udělat pro naše město maximum.
Po přání nově zvoleným členům zastupitelstva bych
také rád poděkoval všem bývalým členům, kteří se aktivně účastnili jednání, za práci pro naše město a za všechen čas, který této práci věnovali. Přeji jim do dalších
let hodně štěstí a úspěchů v osobním životě.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál v souvislosti s nastávajícími vánočními svátky a s koncem
letošního roku klidné a radostné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších a do nového roku pak hodně štěstí, radosti, lásky, zdraví, osobních i pracovních
úspěchů, spoustu splněných novoročních předsevzetí
a jasnou mysl po silvestrovských oslavách.
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Starosta města – Petr Matyáš

Volby do zastupitelstva města
Volby do zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou proběhly ve dnech 20. a 21. 10. 2006 s těmito výsledky:
počet voličů:
2.619
počet vydaných obálek:
1.329
počet odevzdaných obálek: 1.327
volební účast:
50,74 %

Výsledky dle volebních stran:
Kandidátní str.

Hlasů celkem

v%

Získ. mandátů

ODS
5.390
30,30
5
SNK Evrop. demo.
4.881
27,44
4
ČSSD
3.320
18,67
3
KSČM
2.504
14,08
2
KDU-Čs.str.lid.
1.692
9,51
1
Jména členů zastupitelstva města, kteří byli zvoleni v komunálních volbách pro volební období 2006 – 2010:
Miroš Hanč
KSČM – člen strany
Hana Hejralová
SNK–ED – nezávislá kandidátka
Daniel Janata
SNK-ED – nezávislý kandidát
Mgr. Jana Janouchová
ČSSD – nezávislá kandidátka
Ing. Miroslav Jína
KDU-ČSL – člen strany
Miloslav Jón
KSČM – člen strany
Petr Kadavý
ODS – nezávislý kandidát
Ing. Petr Matyáš
SNK-ED – nezávislý kandidát
Mgr. Blanka Nechanická
ODS – nezávislá kandidátka
Ing. Leoš Pavlata
ODS – nezávislý kandidát
Libor Stober
ODS – nezávislý kandidát
Ing. Petr Štěpánek
SNK-ED – nezávislý kandidát
Mgr. Jarmila Vávrová
ODS – členka strany
MUDr. Daniela Zajícová
ČSSD – nezávislá kandidátka
Hana Zuzánková
ČSSD – členka strany
VOLBY DO 1/3 SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY:
I. kolo
II. kolo
počet vol.:
2.619
2.616
počet vydaných obálek:
1.161
382
platné hlasy:
1.030
380
volební účast:
44,33 %
14,60 %
VÝSLEDKY V ROKYTNICI NAD JIZEROU:
RNDr. Jiří Čeřovský - ODS
PhDr. Věra Picková – KSČM
Mgr. Soňa Paukrtová – SOS
MUDr. Zbyněk Vobořil – Nestraník
Mgr. Imrich Bugár – ČSSD
Karel Kolář – KSDO
Ing. Zdeněk Joukl – Koal.ČR

I. kolo
431 hlasů
190 hlasů
142 hlasů
123 hlasů
109 hlasů
21 hlasů
14 hlasů

II. kolo
261 hlasů
---119 hlasů
-------------

USTAVUJÍCÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ROKYTNICE
NAD JIZEROU, KONANÉ DNE 1. LISTOPADU 2006 OD 17.00
HODIN VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ

Volba starosty
Návrh kandidátů:
Předseda volební komise rozdal zastupitelům hlasovací lístky pro navržení kandidátů na obsazení funkce starosty. Podle
volebního řádu každý člen zastupitelstva města zakřížkoval
jednoho kandidáta a odevzdal hlasovací lístek. Po posouzení lístků volební komisí pan Hanč přednesl abecedně jména
navržených kandidátů. Z návrhu vzešli tito kandidáti, kteří se
zároveň vyjádřili, zda-li svoji kandidaturu přijímají.
Kadavý Petr – kandidaturu nepřijal
Ing. Petr Matyáš – kandidaturu přijal
Zuzánková Hana – kandidaturu přijala

I. kolo volby starosty:
Pan Hanč rozdal hlasovací lístky pro volbu starosty s tím, že
zastupitelé mohou zaškrtávat pouze ty kandidáty, kteří kandidaturu přijali, což byla paní Zuzánková a Ing. Petr Matyáš.
Zastupitelé poté odevzdali hlasovací lístek a volební komise
provedla součet hlasů.
Pan Hanč přednesl výsledek tajného hlasování:
Ing. Petr Matyáš
12 hlasů
Hana Zuzánková
2 hlasy
Nadpoloviční většinou všech hlasů byl zvolen novým starostou města Ing. Petr Matyáš.

Volba místostarosty:
Návrh kandidátů:
Pan Hanč rozdal zastupitelům hlasovací lístky pro navržení
kandidátů na obsazení funkce místostarosty. Podle volebního řádu každý člen zastupitelstva města zakřížkoval jednoho
kandidáta a hlasovací lístek odevzdal. Volební komise posoudila hlasovací lístky. Předseda volební komise pan Hanč přednesl abecedně jména navržených kandidátů. Z návrhu vzešli
tito kandidáti, kteří se zároveň vyjádřili k návrhu na obsazení
funkce místostarosty:
Miroš Hanč – kandidaturu nepřijal
Petr Kadavý – kandidaturu přijal
Místostarostou města se stal Petr Kadavý, který byl schválen v prvním kole nadpoloviční většinou všech hlasů, což bylo
14ti hlasy.

Volba členů rady města

Návrh kandidátů:

Celkově za náš volební obvod č. 35 – Jablonec nad Jizerou
se v I. kole senátor nezvolil..Do II. kola postoupili kandidáti
s celkově nejvyšším počtem hlasů za celý obvod, a to RNDr.
Jiří Čeřovský a Mgr. Soňa Paukrtová. Senátorkou za náš volební obvod se následně stala Mgr. Soňa Paukrtová s 52,94 % získaných hlasů.

Ze zákona o obcích jsou členy rady města vždy starosta
a místostarosta, tudíž zastupitelé již nemohou v návrhu zaškrtávat zvoleného starostu Ing. Petra Matyáše a místostarostu
Petra Kadavého. Volí se další 3 členové rady města, která bude
v následujícím volebním období 5ti členná. Zastupitelé tedy
mohli zaškrtnout nejvíce 3 kandidáty na člena rady města.
I.kolo volby:
Ing. Leoš Pavlata
13 hlasů
Mgr. Jarmila Vávrová
12 hlasů
Daniel Janata
11 hlasů
ZM ustanovilo kontrolní výbor a finanční výbor a zvolilo:
a) předsedou finančního výboru Miloslava Jóna.
b) dalšími členy finančního výboru Hanu Hejralovou a Ing.
Miroslava Jínu.
c) předsedkyní kontrolního výboru Hanu Zuzánkovou.
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Z jednání rady města
RM schválila vypsání nového výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v objektu čp.181 (kulturní dům)
o celkové výměře 34 m2 s termínem pro podávání přihlášek
do 31. 12. 2006.
RM schválila uzavření mandátní smlouvy na rok 2007 na
poskytování služeb sociální péče na území Města Rokytnice
nad Jizerou a v Domě s pečovatelskou službou čp. 384 v Dolní
Rokytnici, a to s paní Janou Černou, Horní Rokytnice 590,
Rokytnice nad Jizerou, IČ: 13167189 a pověřila starostu města Ing. Petra Matyáše podpisem této smlouvy dle předloženého návrhu.
Tajemnice úřadu informovala radu města o dopravní
obslužnosti Libereckého kraje na rok 2007. Členům RM byla
předložena ke schválení smlouva o spolupráci s Libereckým
krajem pro následující rok s tím, že příspěvek na trvale žijícího občana bude nadále činit 90,- Kč. Dále členy rady města informovala o jednání obcí Jilemnicka, všech dopravců
a oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Libereckého
kraje, na kterém byly vzneseny připomínky občanů a města
k současným platným jízdním řádům autobusové a vlakové
dopravy.
RM schválila Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní
obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2007 s tím, že příspěvek na trvale žijícího občana činí 90,- Kč a pověřuje starostu
města jejím podpisem a zahrnutí celkové sumy do rozpočtu
města na rok 2007.
Problematika centrálních parkovišť pro zimní období
2006/2007.
Dne 20. září 2006 schválilo ZM na základě výběrového řízení uzavření smlouvy o pronájmu centrálních parkovišť včetně
obslužného objektu s firmou ACTIV, s.r.o. a postoupilo radě
města schválení nájemní smlouvy dle nabídnutých podmínek.
Od tohoto schválení probíhala příprava textu nájemní smlouvy. Zároveň probíhala jednání se Spartakem Rokytnice,a.s.,
který se již v rámci schvalování problematiky v ZM dohodl
s firmou ACTIV na spolupráci tak, aby měli zákazníci Spartaku zajištěno na centrálních parkovištích parkování zdarma
(jejich parkování by hradil Spartak).
Jednání vedla také firma ACTIV s vlastníky parkoviště P1
(u Rokytky). Pro celý provoz na parkovištích a příjezdových
komunikacích by bylo nejlepší, aby byla parkoviště města a parkoviště P1 provozováno jedním subjektem a v jednom systému, který by byl nastaven tak, aby na příjezdové
komunikaci k parkovišti P1 nedocházelo k zácpám a kolizím
v provozu Skibusu, záchranné služby apod. a nemuselo se
přistoupit k řešení celé situace dopravním omezením na
komunikaci.
Vzhledem k odmítavému postoji čtyř vlastníků parkoviště
nedošlo k dohodě o spolupráci s firmou ACTIV. Na základě
toho bylo dne 18.10.2006 uskutečněno z popudu města jednání mezi městem a vlastníky parkoviště P1, při kterém chtělo město s vlastníky najít a dohodnout řešení schůdné pro
obě strany. K dohodě však nedošlo, proto město navrhlo pro
řešení na tuto zimní sezónu následující postup:
Rada města připraví a schválí smlouvu se spol. ACTIV do
poloviny prosince 2006 s tím, že parkoviště budou firmě
předána až v květnu 2007, tzn. bude dostatek času připravit s firmou ACTIV veškeré projekty na realizací stavebních
úprav, navigačního a odbavovacího systému, jejich projednání, získat potřebná povolení a v květnu 2007 začít v souladu
s nabídkou s realizací těchto věcí. Zároveň se připraví projekt dopravního řešení na příjezdových komunikacích k parkovištím P1 – P4.

Pro zimní sezónu 2006 – 2007 bylo proto stejně jako v minulých letech vypsáno výběrové řízení na pronájem, a to za
podobných podmínek jako v minulosti.
Na základě tohoto výběrového řízení schválila rada města.
pronájem centrálních parkovišť ppč. 838/2, 838/4, 838/5,
850/5, 850/4, 850/6, 850/1, 850/3, 3468 a stpč. 916/1 včetně obslužného objektu v k. ú. Horní Rokytnice na období od
15.12.2006 – 15.4.2007 za účelem provozování bezplatných
parkovišť pro návštěvníky lyžařského areálu Horní Domky
firmě ROTES, s.r.o., Rokytnice nad Jizerou, IČ: 47450371 za
cenu 330.000,- Kč za celé období. Provozní řád bude upraven
dle požadavků města.
RM se seznámila s vyhodnocením výběrového řízení na
pronájem ppč. 1214/1 v k.ú. Horní Rokytnice (areál bývalé
betonárky) za účelem provozování hlídaného parkoviště pro
osobní automobily v období od 15.12.2006 – 30.4.2007, a to
za minimální cenu nájemného 80.000 Kč,- za celé období.
Tato nabídka byla zveřejněna na úřední desce, avšak žádný
uchazeč se do výběrového řízení nepřihlásil. Rada města rozhodla nabídnout tento prostor v novém výběrovém řízení za
sníženou cenu 40.000,-Kč a pořádkovou kauci za 10.000,-Kč.
RM byla seznámena s vyhodnocením výběrového řízení na
obsazení funkce správce místních poplatků. Byla vybrána
paní Hana Jiroušová z Poniklé.
RM schválila zadání zakázky na montáž topných spirál
pro vyhřívání okapových žlabů a svislých dešťových svodů.
na budově radnice firmě Stojan a Syn, Jablonec nad Jizerou
IČ 11094885, a to v rozsahu etap I + II za celkovou cenu Kč
50.257,-.
RM schválila zadání zakázky na výměnu 4 kusů sklopných
garážových vrat v ZŠ firmě ALUROL, s.r.o., Nové Město nad
Metují, a to za cenu 52.813,- Kč včetně DPH s montáží
a dopravou.
RM postoupila zastupitelstvu města ke schválení personální
zastoupení Města v Dozorčí radě a Radě Vodohospodářského sdružení Turnov pro následujícím volebním období 2006
– 2010 a doporučila schválit zástupce města, kteří již město
zastupovali v minulém volebním období - do Dozorčí Rady
VHS Ing. Jaromíra Berana a do Rady sdružení VHS Ing. Petra
Matyáše a Ing. Leoše Pavlatu.
RM schválila zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace na opravu komunikace „Horní Ves“ firmě
NÝDRLE, projektová kancelář, U Sila 1328, Liberec, a to za
cenu 173.225,- Kč bez DPH s tím, že v roce 2006 bude uskutečněna pouze I. etapa díla v hodnotě 64 tis. Kč a zbylé dvě
etapy v roce 2007.
RM pověřila pana Miloslava Jóna, člena zastupitelstva města, oddáváním – přijímáním prohlášení snoubenců o uzavření manželství při občanských sňatcích v souladu se zákonem
č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo města Rokytnice nad Jizerou na svém jednání dne 13. 12. 2006 projednalo především tyto záležitosti:
Schválení konceptu Územního plánu města Rokytnice
nad Jizerou
Situace kolem zpracování nového územního plánu obce
Rokytnice nad Jizerou (dále jen ÚPO) konečně pokročila, po
složitých dohadovacích řízeních s dotčenými orgány státní
správy. Dne 13. 12. 2006 bylo zastupitelstvem města schváleno souborné stanovisko a tím tak byla dokončena nejdůležitější etapa v pořizování ÚPO – koncept řešení.
Do konce letošního roku bude toto souborné stanovisko
s pokyny ke zpracování návrhu ÚPO předáno projektantovi
(firma SAUL Liberec). Projektant má dle smlouvy o dílo na
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zpracování návrhu ÚPO 3 měsíce ode dne protokolárního předání souborného stanoviska. Návrh ÚPO se bude již zpracovávat a schvalovat dle nového stavebního zákona, což dokončení značně ztíží. Přibližný termín schválení nového územního
plánu však stále nejsme schopni občanům sdělit. Domníváme
se však, že práce na jeho schvalování budou trvat ještě minimálně celý rok 2007.
Petra Čižinská, Jaroslav Nechanický

Výše místního poplatku za provoz systému
komunálních odpadů pro rok 2007
Náklady za odpad za rok 2006:
Tříděný (separovaný odpad):
- náklady k 30. 10. 2006
- předpokládané náklady na rok 2006
- odměny od spol. Eko-kom za rok 2006
Celkové náklady – odhad 2006

348.516,- Kč
420.000,- Kč
282.000,- Kč
138.000,- Kč

Komunální netříděný odpad:
- náklady na svoz nádob k 30.10.2006
- předpokládané náklady na rok 2006
- nakoupené pytle na odpad
- prodané pytle na odpad k 30.10.2006
- náklady na pytle – odhad rok 2006
Celkové náklady – odhad 2006

1.270.357,- Kč
1.525.000,- Kč
439.000,- Kč
177.428,- Kč
315.000,- Kč
1.840.000,- Kč

Náklady na provoz sběrného dvora:
- náklady na provoz k 30. 10. 2006
- předpokládané náklady na rok 2006

nosti EKO-KOM a.s., která Městu za objem vytříděného odpadu poskytuje odměny, v roce 2006 Město obdrželo celkem
282.000,- Kč.
Dále se podařilo snížit náklady na provoz Sběrného dvora,
a to zejména zpoplatněním odkládání nebezpečeného a velkoobjemového odpadu. Dle platné obecně závazné vyhlášky
byly v průběhu roku 2006 vyhlášeny pouze 2 termíny pro možné odkládání těchto typů odpadu zdarma.
Náklady prvního týdne v květnu činily cca 130.000,- Kč (celková faktura za květen).
Náklady druhého týdne v říjnu činily cca 66.000,- Kč (celková faktura za říjen).
Náklady na svoz nádob z domácnosti se oproti minulému
roku nenavýšily. Navýšil se ovšem objem vydaných pytlů na
komunální odpad a tříděný odpad (roste např. zájem o třídění
odpadů).
Vzhledem ke kalkulaci nákladů pro stanovení poplatku na
rok 2007 bylo doporučeno stanovit částku v nejvyšší zákonné
možné výši, což je 500,- Kč na poplatníka a rok. I tak bude
Město Rokytnice nad Jizerou ze svého rozpočtu na odpadové
hospodářství doplácet cca 700 tis. Kč. Výpočet poplatku nad
500,- Kč vyjde, i když do základu nebude započítán sběrný
dvůr.
Na základě výše popsaných nákladů rozhodlo zastupitelstvo
města o výši místního poplatku pro rok 2007 a stanovilo ho ve
výši 500,- Kč na poplatníka a rok.
SPLATNOST POPLATKU JE K 31. 3. 2007.
V případě zájemců o rozdělení platby na 2 splátky je
1. polovina poplatku splatná k 31. 3. 2007 a 2. polovina
k 30. 9. 2007.

481.042,- Kč
580.000,- Kč

Doufáme, že všichni rokytničtí občané toto rozhodnutí
zastupitelstva města pochopí, neboť ho k tomu vedly výše
popsané logické důvody.
V tuto chvíli by nadále ke snížení nákladů nebo alespoň
udržení výše nákladů na odpadové hospodářství pomohlo
nejen trvalé třídění odpadů, ale i zodpovědnost každé domácnosti při nastavení velikosti popelnice a cyklu svozu.
Praxe ukázala, že velká část občanů si ponechává větší typ
popelnic s každotýdenním vývozem, ačkoliv mají popelnice
poloprázdné, nebo je přistavují k vývozu nepravidelně. Město
však platí svoz popelnic dle nastavených cyklů a v tomto případě i tu popelnici, která nebyla ke svozu přistavena. Upravením cyklu dle skutečných potřeb každé domácnosti by se
náklady mohlo podařit snížit nebo alespoň nezvyšovat, neboť
v dalším období dochází ke zvýšení cen za tyto služby z důvodu rostoucích cen energií a pohonných hmot.

Ostatní náklady: (nezapočítány do základu poplatku)
- neoznačené pytle za rok 2006
(zimní období). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.397,- Kč
- příspěvek školám na třídění
odpadu na rok 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . 2.297,- Kč
- likvidace černých skládek,
jarní úklid, apod. . . . . . . . . . . . . . . . . 43.280,- Kč
- předpokládané náklady na rok 2006. . . . . 70.000,- Kč
Základ pro výpočet místního poplatku:
- náklady na tříděný odpad . . . . . . . . . . .138.000,- Kč
- náklady na netříděný odpad
v domácnostech . . . . . . . . . . . . . . . 1.840.000,- Kč
- náklady na provoz sběrného dvora . . . . .580.000,- Kč
Celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.558.000,- Kč
Počet poplatníků:
- trvale žijící osoby stav k 1. 1. 2006
3250
- osoby vlastníci objekty k individuální rekreaci
554
Celkem poplatníků
3804
Výpočet: 2.558.000 : 3804 = 673,- Kč
(zákonná maximální výše je 500,- Kč)
Již třetím rokem vychází výše místního poplatku nad zákonnou minimální výši, která činí 500,- Kč na poplatníka. Zastupitelstvo města se vždy snaží stanovit výši poplatku s ohledem
na její předchozí výši tak, aby nedošlo k razantnímu navýšení
poplatku. V roce 2006 bylo rozhodnuto ponechat výši 450,- Kč
jako v roce 2005, a to z motivačních důvodů – kladl se důraz
na třídění odpadů a na snížení počtu nádob a cyklu odvážení
odpadů tak, že poplatníkům byly nabízeny především pytle na
komunální odpad a pytle na třídění odpadu.
V roce 2006 se tedy podařilo snížit náklady na třídění
odpadu, což zapříčinily poměrně vysoké odměny od společ-

Personální změna na úseku místních poplatků:
Informujeme touto cestou všechny občany Rokytnice nad
Jizerou, že od 1. 1. 2007 dojde na úseku místních poplatků
k personální změně. Vzhledem k tomu, že paní Hana Zuzánková uspěla ve volbách do zastupitelstva města, ukončila svůj
pracovní poměr u Města Rokytnice nad Jizerou. Po provedeném výběrovém řízení v listopadu 2006 byla z 31 uchazečů
vybrána paní Hana Jiroušová z Poniklé. S paní Jiroušovou se
občané mohli setkávat na Vodovodech a kanalizacích v době,
kdy tento majetek ještě provozovala společnost Města a kde
pracovala jako hlavní účetní.
Kontaktní spojení do kanceláře správy místních poplatků
zůstávají nezměněné: adresa: Horní Rokytnice 197, 512 44
Rokytnice nad Jizerou, telefon: 481 549 322, e-mail: poplatky@mesto-rokytnice.cz, umístění: I. patro budovy městského
úřadu, dveře č.22.
Vzhledem k tomu, že k personální změně dochází na pře-
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lomu roků 2006/2007 a to v době, kdy úřad navštěvuje největší část občanů za účelem platby místních poplatků, dovolujeme si občany požádat o určitou shovívavost a věříme, že
tato personální změna nenaruší běžný chod správy místních
poplatků.
Aktualizovaná Pravidla pro poskytování finančních příspěvků (grantů) z rozpočtu města
Město Rokytnice nad Jizerou s účinností od roku 2006
poskytuje finanční příspěvky na podporu místních organizací
a v místě konaných kulturních či sportovních akcí pouze na
základě žádostí podaných v rámci vyhlášeného grantového
programu.
V roce 2006 došlo k odzkoušení nastavené grantové politiky města, která byla shledána jako úspěšná a během roku
se tak na příspěvcích vyplatilo celkem 95.000,- Kč, a to ve
II. etapách.
Finanční příspěvky budou v roce 2007 poskytovány obdobných způsobem.
Samotná „Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města“ včetně žádosti o příspěvek a dokumentu závěrečného vyúčtování si zájemci mohou buď
vyzvednou v kanceláři finančního úseku u sl. Denisy Hančové (tel. 481 549 321) nebo na webových stránkách města www. mesto-rokytnice.cz v sekci Odbory a úseky / kancelář starosty / dokumenty.
Termín pro podávání žádostí byl pro 1. kolo stanoven
na 10. ledna 2007 pro akce konané v 1.pololetí roku 2007
a pro celoroční činnost místních spolků.

Zprávy z úřadů

Vánoční provoz
ve Sběrném dvoře
Vzhledem k tomu, že neděle o vánočních svátcích připadnou na Štědrý den a Silvestr, bude provozní doba Sběrného
doba v tomto období změněna následovně:
středa 20. 12.
13.00 – 18.00 hodin
neděle 24. 12
ZAVŘENO
středa 27. 12
13.00 – 18.00 hodin
sobota 30. 12.
13.00 – 18.00 hodin.
neděle 31.12.
ZAVŘENO
středa 3.1.
13.00 – 18.00 hodin.

Oznámení o ceně vody
Vodohospodářské sdružení Turnov oznamuje novou cenu
vodného a stočného pro členské obce ve svazku s platností
od 1.1.2007.
ČLENSKÉ OBCE: Turnov, Ohrazenice, Přepeře, Rakousy,
Troskovice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Malá Skála, Semily,
Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Líšný, Loučky.
Cena vodného a stočného pro rok 2007 byla stanovena
takto:
Vodné
30,44 Kč
Stočné
20,99 Kč
Celkem
51,43 Kč včetně 5% DPH

Nové sazby parkovného na Dolním náměstí

Přístřešky na nádoby na
tříděný odpad jsou dokončeny
Jak jste si jistě již všimli, na konci listopadu byla dokončena
místa pro odkládání tříděného odpadu osazením přístřešků.
Některé typy přístřešků byly doplněny o klece pro odkládání
pytlů s odpadem. Věříme, že budou dobře sloužit a alespoň
trošku napomohou k hezčímu vzhledu našeho města.

S účinností od 1. 1. 2007 budou na Dolním náměstí v parkovacích automatech platit nové sazby. Vzhledem k tomu, že se
na tento typ plnění nebude nově vztahovat DPH, bylo Radou
města Rokytnice nad Jizerou dne 4. 12. 2006 rozhodnuto vrátit se k původním a méně problematickým sazbám, a to:
do 30 minut
5,- Kč
60 minut
10,- Kč
každých dalších 60 minut
10,- Kč
V případě parkovacích karet zůstávají sazby nezměněné.
Místní občané a podnikatelé si nadále mohou zakoupit pro
Dolní náměstí parkovací kartu v hodnotě 400,- Kč/rok.

Vážení spoluobčané,
v příštích letech nás čeká nezbytná rekonstrukce
Základní školy v Dolní Rokytnici. Stará budova i tělocvična
jsou už dlouho v nevyhovujícím stavu a i nová část školy
potřebuje, s ohledem na použitou panelovou technologii,
značné opravy. Ze zpracovaných energetických auditů
vyplývají požadavky na zateplení fasád objektu a výměnu
oken. Bude se jednat o časově i finančně náročný projekt
a my se nyní nacházíme na jeho úplném začátku. V rámci přípravy byla navázána spolupráce s ČVUT, fakultou
stavební, jejíž studenti na podkladě našeho zadání zpracovali v letošním roce jako svou semestrální práci studii
celkové rekonstrukce základní školy. Jejich práce budou
od 8.1.2007 vystaveny v prostoru chodby v 1.patře budovy
městského úřadu. Srdečně Vás zveme k prohlídce jejich
nápadů.
Město Rokytnice nad Jizerou
úsek rozvoje města a investic
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Hledáme nápady a projekty
Místní Akční Skupina (MAS) „Přiďte
pobejt!“ o. s. hledá projekty pro zařazení do zásobníku projektů připravované
Strategie rozvoje. Hlavním úkolem této
strategie bude hledat vhodné dotační
tituly a granty pro tyto jednotlivé projektové návrhy. Pokud se nám podaří
zařadit do zásobníku velké množství
projektových návrhů týkajících se nejrůznějších tématických oblastí, získá
náš region větší šanci na rozvoj a stane
se příjemnějším místem pro své obyvatele i návštěvníky.
Do zásobníku zahrneme projekty od
různých žadatelů. V žádném případě se
tedy nejedná pouze o záležitost obcí!
Přehled projektů by měl tedy obsahovat

jak projekty (či návrhy) samospráv, tak
podnikatelů (nejen v cestovním ruchu
a zemědělství), spolků (např. sportovci), občanských sdružení, zájmových
sdružení (myslivci, hasiči), škol a zařízení pro děti a mládež, neziskových
organizací nebo aktivních občanů, kteří
nosí v hlavě nějaký nápad.
Může se jednat o jednorázovou
investici (třeba nákup rolby na údržbu
běžeckých tratí), nebo o ucelený soubor finančních požadavků zahrnutých do
jednoho projektu (nákup rolby, nákup
materiálu na vyznačení tratí, práce
– vyznačení tratí). Zajímají nás i projekty související buď přímo nebo nepřímo
s volným časem a s vytvořením zázemí

pro nejrůznější volnočasové aktivity.
Uvítáme každý tip a každý projektový
nápad, který od Vás získáme.
Na webových stránkách:
www.maspritepobejt.cz, najdete soubor ke stažení „projektový list“ a informace o projektu/ projektovém nápadu,
které potřebujeme získat.
Ukončení příjmu projektů do zásobníku bude 18. ledna 2007, kdy pořádáme
na MěÚ v Jilemnici školení pro předkladatele projektů.
MAS „Přiďte pobejt!“ o.s.
Věra Nosková (koordinátorka sdružení)

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007,
Vyplacené kontaktním místem Úřadu
práce v Dolní Rokytnici
V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č.
111/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007
ke změnám dávek poskytovaných podle
zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Přídavek na dítě
• Nárok má nezaopatřené dítě do 26
let, které žije v rodině s příjmem nižším
než je čtyřnásobek.životního minima
rodiny.
• Pro výpočet dávky se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok.
• Přídavek je vyplácen ve třech úrovních v závislosti na příjmu rodiny. Výše
dávky je stanovena jako násobek částky
životního minima dítěte a příslušného
koeficientu.
• Výše přídavku na dítě podle věku
nezaopatřeného dítěte a příjmu rodiny
činí k 1. lednu 2007 měsíčně (v Kč)
Věk nezaopatřeného dítěte a výše
přídavku na dítě dle úrovně výměry
měsíčně v Kč.k 1.1.2007
zvýšená základní snížená
do 6 let
576
496
256
6 - 15 let 706
608
314
15 - 26 let 810
698
360

Sociální příplatek
• Nárok má rodič, který se stará
o alespoň jedno nezaopatřené dítě,
pokud rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje 2,20 násobek životního minima
rodiny.
• Pro výpočet dávky se posuzuje příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí.

• Výše sociálního příplatku je odstupňována podle věku dítěte a příjmu rodiny. Jako příklad lze uvést situaci úplných rodin s jedním dítětem bez dalších
sociálních událostí.
• Sociální příspěvek se zvyšuje v případech, kdy dítě je dlouhodobě těžce zdravotně postižené, dlouhodobě
zdravotně postižené nebo dlouhodobě
nemocné, zohledněny jsou také zdravotní postižení nebo osamělost rodiče..
Vyšší sociální příspěvek se poskytuje
i rodinám, kde se narodilo více dětí
současně, a to v době do tří let jejich
věku. Nově se sociální příspěvek zvyšuje i rodinám, kde dítě studuje na střední škole v denní formě studia nebo na
vysoké škole v prezenční formě studia.

Příspěvek na bydlení
• Nárok má vlastník nebo nájemce
bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže 30 % příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení
a zároveň těchto 30 % příjmů rodiny je
nižší než příslušné normativní náklady
stanovené zákonem.
• Normativní náklady na bydlení jsou
stanoveny jako průměrné náklady na
bydlení podle velikosti obce a počtu členů v domácnosti. Zahrnují pro nájemní
byty částky nájemného v souladu se
zákonem o nájemném a pro družstevní
byty a byty vlastníků obdobné náklady.
Dále jsou do nich zahrnuty ceny služeb
a energií. Normativní náklady na bydlení jsou propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich
trvale bydlících.
• Výše příspěvku na bydlení se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a násobkem rozhodného
příjmu a koeficientu 0,30
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• Nová právní úprava příspěvku na
bydlení v praxi znamená, že příspěvek
na bydlení podle dosavadních předpisů
se naposledy vyplatí za prosinec 2006.
Aby byl přiznán příspěvek na bydlení od
ledna 2007 podle nových předpisů, je
třeba podat novou žádost na předepsaném tiskopise a doložit všechny rozhodné skutečnosti. Půjde zejména o náklady za bydlení za 4. čtvrtletí roku 2006.

Rodičovský příspěvek
• Nárok má rodič, jestliže po celý
kalendářní měsíc osobně, celodenně
a řádně pečuje o alespoň jedno dítě
mladší 4 let. Je-li dítě dlouhodobě zdravotně postižené, nárok na rodičovský
příspěvek je prodloužen do 7 let věku
dítěte.
• Rodičovský příspěvek náleží, pokud
dítě mladší 3 let navštěvuje jesle nebo
obdobnou instituci pro předškolní děti
nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci.
Dítě, které dovršilo 3 roky věku, může
pravidelně navštěvovat mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu
nepřevyšujícím 4 hodiny denně.
• Příjem rodiče není testován, rodič
může být výdělečně činný, aniž ztratí
právo na pobírání rodičovského příspěvku. Po dobu své výdělečné činnosti musí
však rodič zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.
• Výše rodičovského příspěvku je
stanovena ve výši částky odpovídající
40 % průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře za kalendářní rok, který
o 2 roky předchází kalendářnímu roku,
v němž se rodičovský příspěvek poskytuje. Pro rok 2007 se tedy vychází z průměrné mzdy roku 2005 a rodičovský příspěvek tak od 1. ledna do 31. prosince
2007 činí 7 582 Kč měsíčně.

Příspěvek na školní pomůcky
• Nárok má dítě, které bylo přihlášeno k zápisu k povinné školní docházce
a má nárok na přídavek na dítě.
• Příspěvek na školní pomůcky náleží
dítěti jen jednou a vyplatí se v roce,
kdy dítě nastupuje do 1. třídy.
• Výše příspěvku na školní pomůcky
činí 1 000 Kč.

Porodné

• Nárok na tuto jednorázovou dávku má žena, která porodila dítě. Jest-

liže žena, která porodila dítě, zemřela
a nebylo jí porodné vyplaceno, má na
dávku nárok otec. Na porodné má rovněž nárok osoba, která převzala dítě do
jednoho roku do trvalé péče nahrazující
péči rodičů.
• Výše závisí na počtu současně narozených dětí. Je stanovena jako součin
částky životního minima dítěte a koeficientu, jehož hodnota činí při narození
1 dítěte 11,10 a při narození dvou a více
dětí současně 16,60.
Výše porodného podle počtu současně narozených dětí k 1.lednu 2007:
1 dítě
17 760
2 děti
53 120
3 děti
79 680
4 děti

106 240

Pohřebné
• Pohřebné náleží jednorázově osobě, která vypravila pohřeb, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni
úmrtí trvalý pobyt na území ČR nebo že
se pohřeb konal na území ČR.
• Výše pohřebného je stanoveno pevnou částkou ve výši 5 000 Kč.

INZERCE

• Příjemcům rodičovského příspěvku se dávka zvýší automaticky; nemusí
o nic žádat. Zvýšená částka se poprvé
vyplatí za leden 2007 v únoru.

HLEDÁME BRIGÁDNÍKY
na prodej
penzijního připojištění.

Informace:
602 680 383

Informace o změnách jízdních řádů s účinností od 10. 12. 2006
Pro ty, co ještě nezaznamenaly změny jízdních řádů, jsme
připravili krátkou informaci o nejdůležitějších změnách, které platí od 10. prosince 2006.
Autobus zejména pro školáky – Jilemnice, Vrchlabí
- na základě četných žádostí cestujících došlo k posunutí školního spoje z Rokytnice do Jilemnice a Vrchlabí, a to
posunutím spoje č. 7 linky 670081 o 55 minut dříve. Autobus
z Rokytnice nad Jizerou, od ČSAD tedy bude vyjíždět v 6.30
hodin. Tento autobus se týká pouze pracovních dnů. Autobus
bude přínosem nejen pro děti jezdících do škol, ale i pro
občany, kteří se tak v příznivějším čase dostanou k lékařům
v Jilemnici.
- Autobus do Vrchlabí v původních 7.25 hodin bude jezdit
o sobotách a o svátcích.
- Původní spojení bude v úseku Rokytnice – Jablonec nad
Jizerou nahrazeno novým spojem č. 1 na lince 670083. Odjezd
autobusu z Rokytnice nad Jizerou, ČSAD bude v 7.35 hodin.
Posílení nedělního podvečerního autobusu do Liberce
- ve školním roce se ukázalo, že autobusové spojení
v nedělní podvečer do Liberce, který provozuje ČSAD Jablonec nad Nisou, nepostačuje. Na základě této připomínky rozhodlo ČSAD Semily tento spoj posílit vlastním autobusem, a to
z Jilemnice na lince 690850. Autobus bude vyjíždět v 16.43
hodin od Kroupů v Rokytnici nad Jizerou. Z Liberce se tento
nedělní autobus bude vracet ve 18.35 hodin.
Vlaky budou končit v Jablonci nad Jizerou
- S účinností od 10.12.2006 budou do Rokytnice nad Jizerou
zajíždět pouze 2 vlakové spoje, a to víkendový spoj v 8.51
s odjezdem v 9.05 a večerní spoj o pracovních dnech s příjezdem v 21.46 hodin a odjezdem ve 22.35 hodin,
- Především ČSAD Semily a.s. se snažilo vypracovat návrhy
jízdních řádů tak, aby v co největší míře navazovaly na vlaky v Jablonci nad Jizerou, v některých případech to ovšem
nebylo možné, např. vlak s odjezdem z Jablonce nad Jizerou
v 16.10 hodin – nelze spoje upravit tak, aby nepoškodily místní potřeby, apod. Další změny autobusů jsou popsány níže. Již
nyní je ovšem zřejmé, že některé posuny autobusů na vlaky
jsou v rozporu s místními potřebami a bude třeba o těchto
změnách do budoucna nadále jednat.

Další změny:
- Autobus na lince 670083 spoj č.15 vyjíždějící od ČSAD
v 18.08 byl po konzultaci s Krajským úřadem posunut na 18.40
hodin, neboť byl kladen velký důraz na návaznost na železnici
a tím vznikne denní návaznost, odjezd z Jablonce nad Jizerou od železniční stanice zůstává v 19.10 hodin. Součástí této
změny je i zrušení autobusu z Rokytnice nad Jizerou v 18.50
hodin do Jablonce nad Jizerou v pracovní dny, který by již
nadále neměl smysl.
- autobus z Vrchlabí na lince 670081 spoj č.10 bude vyjíždět
o 10 minut dříve, tj. v 7.55 hodin, do Rokytnice nad Jizerou,
ČSAD bude přijíždět v 9.10 hodin,
- autobus z Rokytnice nad Jizerou do Jablonce nad Jizerou
na lince 670083 spoj č.5 bude od ČSAD vyjíždět místo v 9.10
hodin až v 9.35 hodin. Příjezd na železniční stanici v Jablonci
nad Jizerou v 9.55 hodin (návaznost na vlak v 10.15 hodin),
odjezd zpět do Rokytnice nad Jizerou v 10.00 (dosud v 10.05)
– opět návaznost na vlak s příjezdem v 9.41 hodin.
- víkendový autobus z Rokytnice nad Jizerou do Jablonce
nad Jizerou na téže lince, spoj 9, bude posunut o 5 minut,
tj. že nový odjezd od ČSAD bude ve 14.05 hodin, to souvisí s posunutím autobusu z Jablonce nad Jizerou z původních
13.40 na 13.42 hodin s příjezdem do Rokytnice nad Jizerou
k ČSAD ve 14.00 hodin (návaznost na vlaky ve 13.40 a 14.42
hodin),
- další víkendový spoj do Jablonce nad Jizerou č.20 bude
posunut ze 17.17 hodin na 17.07 hod. od ČSAD s novým příjezdem do Jablonce nad Jizerou, železniční stanice v 16.50
hodin (návaznost na vlak v 16.56 hodin – doprava do internátů),
- autobus do Prahy na lince 670087 spoj 5, jedoucí v pátek,
sobotu a o svátcích bude nově vyjíždět od ČSAD již v 10.35
(nyní 10.40 hodin), příjezd do Prahy na Černý Most v 13.35
- autobus do Harrachova na lince 670084, spoj č. 5 jedoucí
v pracovní dny a o sobotách pojede nově o 10 minut dříve,
tj. v 8.05 od ČSAD s příjezdem do Harrachova v 8.45 hodin,
následuje spoj č. 11 jedoucí v pracovní dny již v 8.25 hodin,
který do Harrachova jede přes Jablonec nad Jizerou.
- autobus jezdící z Harrachova, spoj č. 4 vyjíždějící v 5.30
přes Jablonec nad Jizerou má kratší čekací dobu v Jablonci na
železniční stanici (návaznost na vlak v 5.49) a do Rokytnice
nad Jizerou přijíždí v 6.25 hodin.
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Ostatní:
Bylo připomínkováno, že na ranní
vlak v 5.56 z Jablonce nad Jizerou není
z Rokytnice nad Jizerou žádné spojení.
Spojení na vlak sice není, ale na lince
670065 jede v 5.50 hodin z Rokytnice
přímý autobus do Jilemnice a ten bude
nově zastavovat u CUTISINu.
Jakékoliv připomínky k jízdním
řádům řeší Krajský úřad Libereckého
kraje, Odbor dopravy, oddělení dopravní

obslužnosti. Na jejich webových stránkách www.kraj-lbc.cz rovněž naleznete
platné jízdní řády vlakové a autobusové
dopravy.
Připomínky k jízdním řádům lze rovněž podávat prostřednictvím Městského
úřadu v Rokytnici nad Jizerou, obracejte
se prosím na sl. M. Šubrtovou, tel. 481
549 319 a své připomínky podávejte
vždy v písemné podobě. Pokud se podaří jakoukoliv připomínku podpořit větší
skupinou lidí, je vždy větší šance na její

prosazení do platných jízdních řádů.
Žádáme proto všechny místní občany,
podnikající osoby, organizace či osoby,
kteří do Rokytnice dojíždějí za prací,
aby se v případě jakékoliv připomínky
obrátili na náš úřad, neboť tyto informace tvoří základ místních potřeb a od
těchto informací se pak odvíjí i připomínkování jízdních řádů ze strany Města
Rokytnice nad Jizerou u Krajského úřadu
Libereckého kraje.

Dovětek k volbám
Sluší se, abych jako zmocněnec pro komunální volby za
KSČM blahopřál k výraznému vítězství „Občanské demokratické straně“ a „Straně nezávislých kandidátů – Evropští demokraté“. Dovolte několik poznámek. Z 5ti zastupitelů levicově
orientovaných stran, tj. ČSSD a KSČM z celkového počtu 15ti
zastupitelů, tj. 1/3 se nedostal do rady ani jeden. Proč nedošlo ze strany vítězů k takovému jednání, aby se jeden z těch
pěti stal radním v rámci poměrného zastoupení a demokratických principů. Eventuelní argument, že byly tajné volby
a že sami ,ač navrhováni, nechtěli, je lichý. Počet radních
5 jako takový považuji za nesprávný. Je až příliš průhledné,
jak snadno se tvoří většina. Někdy však v takto koncipované
radě o počtu 5 může i 1 hlas s poněkud jiným názorem ovlivnit pozitivně výsledné stanovisko, ale v žádném případě je
nemůže zvrátit.
Je to o větší soudržnosti občanů Města Rokytnice nad Jizerou. Metoda vítěz bere vše k ní příliš nepřispívá . . .
Celková volební účast cca 50 % tvoří jen poloviční mandát,
Je třeba si klást otázku, proč byla tak malá. . .
V okrsku č.1 měla KDU-ČSL 17,25 %. Čím to je, když celkově
měla 9,5 %? Moje domněnka je, že dochází k nedemokratickému ovlivňování u části voličů.
Dovolím si ještě informativní poznámku ke „Straně nezávislých kandidátů – Evropští demokraté“: Původně to bylo
„Sdružení nezávislých kandidátů“. Zakladatel Josef Zielenec
(původně místopředseda ODS a její spoluzakladatel). Posléze
se toto „Sdružení“ sloučilo se stranou „Evropští demokraté“.
Zakladatel původní pražský primátor za ODS pan Kasl. Vznikla
tak nová politická strana podobného charakteru jako ODS. Je
to do značné míry její odnož. Z uvedeného je vidět, že přídomek „nezávislých..“ nic nevypovídá a spíše voliče klame
(respektive je používán manipulativně).

Odklízení sněhu ze střech za
použití horolezecké techniky
¾ Nabízíme Vám úklidy sněhu ze střech a přilehlých
pozemků

Jaroslav Černý

¾ Používáme horolezecké (lanové) i pozemní techniky
¾ Garantujeme Vám bezeškodný průběh prací

Stavebně montážní práce 349, 512 11 Vysoké nad Jizerou

¾ Pracujeme zcela samostatně

Firma P & P spol. s r.o.

¾ Ručíme za rychlé a kvalitní odvedení prací
¾ Ceny dohodou (dle struktury a množství sněhové

Přijme zedníky
na zimní práce.
Nástup možný ihned!

pokrývky, náročnosti provedení, použité technice atd.)
¾ Zajistíme okolí před vznikem škod či úrazů
Pro více informací a objednávky volejte, pokud možno
s určitým předstihem:

605 97 1 1 73 .

Info - 481593121 nebo 777882882
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Otázky pro ředitele Spartaku a. s. Ing. P. Ceé.
1. V prosinci byl spuštěn zkušební provoz lanové dráhy
nahrazující starý přibližovací vlek. V posledních měsících se
pracovalo ve dne v noci, díky přízni počasí letošního podzimu
byla stavba dokončena dřív,než napadl sníh. Jaké problémy
začátku stavby předcházely?
Jednalo se o náročnou stavbu se značným rozsahem zemních
prací. Začátek nám zkomplikoval nesouhlas jednoho z účastníků
územního řízení s návrhem řešení stavby, dokumentace musela být
přepracována, a to znamenalo posun zahájení investice na měsíc
červenec. Stavba se rozjížděla velice pomalu – pak přišel srpen,
letos měsíc dešťů a najednou jsme viděli, že zima se kvapem blíží
a pak teprve začal ten skutečný stavební sprint. A tak jsme byli rádi,
že sníh má zpoždění – ale co je moc, to je moc...
2. O jak velkou investici se jedná,za jak dlouho by se mohly
vynaložené ﬁnanční prostředky Spartaku vrátit?
Jedná se o značně rozsáhlou investici – návratnost byla vypočítána na 10 let s tím, že v propočtu byly určité rezervy – nepočítali
jsme například s růstem cen jízdného, s letním provozem a rozšířením dalších komerčních aktivit v areálu. Takže ve skutečnosti
bychom chtěli v horizontu 5-6 let začít další investice.
3. Nová lanovka určitě zvýší atraktivitu lyžařského areálu.
Jaká je její kapacita, jak bude zrychleno odbavování lyžařů?
Myslím si, že návštěvníci by měli být spokojeni. Odpadne nepříjemná cesta od parkoviště kopcem k pokladnám a k „Přibližováku“
a urychlí se významně přístup ke sjezdovým tratím.Technická
kapacita lanovky je více než 2 300 osob za hodinu, to je téměř
čtyřnásobná kapacita proti stařičkému Přibližováku. I odbavení na
pokladnách by mělo být rychlejší, připravujeme zapojit ve špičkách
až 5 pokladen.
4. Projeví se modernizace areálu na ceně jízdného?
V letošním roce prakticky neprojeví. Denní jízdné se nemění.
V rámci sjednocení jízdného v nově vzniklém Skiregionu.cz se mění
některé druhy jízdenek, např. se zvýší cena dětského jízdného, ale
dnes je dětské jízdné pro věkovou hranici od 3 do 12 let (resp. do
140 cm), dosud byla hranice 10 let; pomaleji klesá i cenové zvýhodnění vícedenních jízdenek, sjednoceny byly poskytované slevy.
Na druhé straně budou zvýhodněni slevou 15 % lyžaři ubytovaní
u provozovatelů hotelů a penzionů členů rokytnického „Sdružení“.
5. Lanová dráha končí u Lovčenky, o něco výše než přibližovací vlek. Nezvažovali jste původně její prodloužení k Harrachovské cestě?
Samozřejmě, že uvažovali – důvodů, proč k tomu nedošlo, je
hned několik: 1) Lanovka je pouze přibližovací a její prodloužení
by znamenalo nutnost přejít na tzv. odpojitelný systém, který je
sice komfortnější, ale také o cca 40 % dražší, 2) prodloužení by
znamenalo vstupovat na další soukromé pozemky a ne vždy jsme
se setkávali s pochopením vlastníků, 3) podstatným důvodem byla
skutečnost, že na nejcennější místo sjezdovky nad slalomový svah
bychom přiváželi všechny lyžaře – i ty, kteří si s lyžemi zatím moc
nerozumí, a to by určitě přinášelo spoustu problémů a konﬂiktů.
Takhle se lyžování na Horních Domcích rozdělí na ty, kteří se pustí
do náročnějších terénů na Lysou horu a na ty, kterým stačí „Křížek“,
„Kapruny“ a dojezdy k dolní stanici přibližovací lanové dráhy.
6. K lanové dráze se dostanou lyžaři z parkoviště netradičním způsobem. Můžete jej blíže popsat?
Z parkoviště lyžaři vstoupí do odbavovací haly v rohu parkoviště
„U Rokytky“, kde si jednak zakoupí jízdenky, mohou využít moderní
WC, v krátké době zde bude uveden do provozu i bufet a komerční
prostory, kde bude možné dát si jednoduché občerstvení, nakoupit
si drobné sportovní potřeby, nebo si např. nechat seřídit vázání,
nabrousit hrany apod. Z haly se přes dvě patra pomocí eskalátorů
dostanou na střechu haly, kde bude dolní stanice lanové dráhy.
Toto řešení si vynutila nutnost překonat hned v počátku vysoké převýšení z úrovně prostoru u parkoviště.
7. V loňském roce patřila parkoviště i provoz Skibusu ke
službám, které jste poskytovali návštěvníkům střediska zdarma. Jak tomu bude letos?
Situace by se neměla změnit – provoz parkoviště i skibusů bude
zdarma.

8. Dalším významným vylepšením areálu je nová restaurace
u dolní stanice lanovky na Lysou horu. Bude otevřena již pro
letošní zimní sezónu?
Ano, bude – kolaudace proběhne dne 14. prosince a věřím, že
od Vánoc se návštěvníci již budou moci občerstvit v prostorách
nové restaurace nebo na její terase.
9. Budete vzhledem k novým zařízením rozšiřovat počet
stálých zaměstnanců?
Lanovka si vyžádá doplnění stavů – strojníci i elektrikáři jsou již
zaškoleni – na druhou stranu uvažujeme i s letním provozem této
lanové dráhy. Restauraci jsme pronajali.
10. Jak výstavba lanovky, tak restaurace (k tomu běžná
údržba stávajících zařízení) představují velké investice a Vám
i Vašim spolupracovníkům přinesly mnoho práce a starostí.
Nastane v příštím roce období klidu a odpočinku nebo chystáte další změny v areálu?
To asi nenastane. S jarním táním je před námi úkol dokončit
zázemí střediska. Jinak se v příštím roce chceme hlavně zaměřit
na velký úklid areálu, tak aby byl příjemně upravený a působil na
návštěvníky jako udržovaný park – což po letošním létu asi nezní
moc přesvědčivě, ale je to skutečně naším hlavním cílem. Dovolte mi ještě využít této příležitosti, abych se za Spartak Rokytnice,
a.s. omluvil všem, kteří si s námi v okolí našeho střediska v tomto
roce vytrpěli spousty bláta, prachu a hluku a poděkoval jim za jejich
trpělivost.
Děkuji, pane řediteli, za rozhovor a přeji hodně sněhu
a hodně lyžařů.
Budeme to potřebovat . . .
Eva Martínková
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Karta hosta
VIZE: Za několik let a ku prospěchu všech ...
Konkrétní a praktické poznatky při prvním zavádění osobní
Karty hosta v Krkonoších, přineslo Fórum cestovního ruchu
uspořádané manažery Krkonoš – svazku měst a obcí. Přítomná,
zhruba čtyřicetičlenná skupina, složená z několika krkonošských starostů, zástupců informačních center a podnikatelů,
živě diskutovala o nové službě, na kterou klient získá různé
slevy a jež má, mimo jiné, pomoci sledovat skutečný počet
ubytovaných hostů v Krkonoších. Podnikatelé mají o projekt
zájem.
Ze zkušeností vyplývá, že někteří podnikatelé zkreslují
údaje v knihách, jednoznačné nejsou ani počty ubytovacích
lůžek. Podle názorů manažerů Krkonoš – svazku měst a obcí,
někteří ubytovatelé z regionu přiznávají lázeňský a rekreační
poplatek ve výši pouze kolem 30%. To vedlo k analýze systému a kontroly výběru poplatků jako příjmů rozpočtu obcí.
Podrobná studie obsahuje rozbor výchozí situace, souhrn
zahraničních zkušeností a návrh řešení. Mimo jiné uvádí:
„Někteří ubytovatelé v řádném plnění povinností nevidí
hlubší smysl. Svoji nechuť odvádět poplatky omlouvají svými výhradami. Vysvětlují, že obec pro ně a rozvoj cestovního
ruchu dělá málo, nebo nic. Zástupci obce svoji pasivitu odůvodňují nedostatkem peněz. Obec, často i veřejnost, považuje podnikatele za vypočítavé a sobecké. Podnikatelé smýšlejí o obci jako o pasivním nástroji úřední moci se sklonem
k pohodlnosti.“
Autoři analýzy konstatovali, že doposud neexistuje způsob
efektivní kontroly. Dosavadní nízká součinnost obcí s ostatními státními institucemi jako jsou finanční a živnostenské
úřady, cizinecká policie aj. má jisté rezervy.
Finančními úlevami motivovaní a postupem času i vychovaní hosté, budou po ubytovateli vyžadovat Kartu hosta, evidovanou pořadovým číslem, na kterou budou mít automatický
nárok.
V Krkonoších systém, ve zjednodušené podobě, praktikuje
již Harrachov. Mají s kartou dobré zkušenosti. Lidé využívají
slevy ve skiareálu a pak se rádi vracejí. Letos systém nově
zavádí i.Rokytnice nad Jizerou. Zájem dalších krkonošských
obcí narůstá.
Příklady táhnou
Na Fóru cestovního ruchu ve Vrchlabí proběhla prezentace
Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu z Rokytnice nad Jizerou. Petr Kadavý, místostarosta města, podtrhl důvody vzniku sdružení: “Z důvodů lepší koordinace rozvoje cestovního
ruchu a snazší vzájemné komunikace mezi státní správou
a podnikateli. Jinak řečeno, zájem o spolupráci a stanovení
jasných pravidel k zastřešení spolupráce mezi městem a podnikateli i snaha o udržení konkurenceschopnosti Rokytnice nad
Jizerou. Sdružení má Valnou hromadu, radu sdružení a svého
předsedu.“
V Rokytnici tedy projekt stojí na spolupráci města a skiareálu
a dalších poskytovatelů služeb. „ Karty bude vydávat sdružení.
Zatím jsme dohodnuti se Skiregionem na poskytování patnáctiprocentní slevy na bodové a vícedenní jízdné v lyžařských
areálech,“ řekl dále místostarosta Petr Kadavý. Letos nově
vzniklý Skiregion rozšiřuje nabídku nejen v Rokytnici, ale i
Harrachově, Pasekách nad Jizerou a v Kořenově. „Aby host kar-

tu získal, musí být
ubytovaný u podnikatele, který řádně platí poplatky
z lůžek a je členem
Sdružení pro rozvoj
cestovního ruchu.
Karta se při čerpání slevy aktivuje.
Například u vleku. Elektronické údaje můžeme porovnávat
s knihou hostů,“ dodal Kadavý.
Dalibor Naar, zástupce firmy Compedium s.r.o. a provozovatel systému slevových karet poznamenal: “Cílem projektu
Karty hosta je přivádět do regionu nové návštěvníky, pěstovat
jejich věrnost a pomoci jim využívat více příležitostí k využití
aktivní dovolené. Město musí hledat způsob, jak motivovat
podnikatele k povědomí, že jimi odvedené peníze jsou přínosem rozvoji turismu v tom místě, kde podnikají a poskytují své
služby. Jinak řečeno, když se host zeptá, kam město investuje
finanční prostředky vybrané za poplatky, měl by získat odpověď. Proto je důležité veřejné povědomí o tom, kam jsou
takto vybrané peníze vkládány. Navíc by měl mít podnikatel
šanci spolurozhodovat o tom, kam půjdou.“.
Prezentace dosavadních výsledků práce proběhne na
lednové Valné hromadě
Manažeři a spolupracovníci Krkonoš – svazku měst a obcí
rokovali nad rámcovým programem činnosti v oblasti cestovního ruchu pro nadcházející rok 2007.
Hlavním úkolem je i nadále zajištění realizace priorit „Programu rozvoje cestovního ruchu turistického regionu Krkonoše“ a prohloubení součinnosti Svazku s partnerskými svazky
obcí, podnikateli, Správou Krkonošského národního parku,
Horskou službou Krkonoše, Královéhradeckým a Libereckým
krajem, CzechTourismem, Asociací turistických regionů ČR,
Ministerstvem pro místní rozvoj a okolními regiony, kam patří
Podzvičinsko, Český ráj, Jizerské hory a další partneři.
Mezi priority patří posílení nabídky programů a produktů
cestovního ruchu, resp. programy směřující ke zvýšení návštěvnosti v jarním, letním a podzimním období, především
do podhorských oblastí Krkonoš. Podstatné jsou i programy
zimního cestovního ruchu a organizační, ekonomické i marketingové zajištění pokračování projektu „Krkonoše – lyžařský běžecký ráj“. Jako další opatření jsou zahrnuty programy
podporující prodloužení sezóny, zaměřené na specifické cílové
skupiny návštěvníků. V této souvislosti nově vydaný kalendář
očekávaných kulturních a sportovních událostí v příštím roce
2007 vyjde krátce před zahájením zimní sezóny 2006/2007.
Pokračují jednání s podnikateli v oblasti ubytování o jejich
zapojení do realizace záměrů Svazku při společné propagaci
Krkonoš a celokrkonošských projektů na podporu CR.
Dalšími rozpracovanými oblastmi zájmu jsou certifikace
služeb, zlepšení infrastruktury cestovního ruchu a rozvoj
turistické dopravní infrastruktury, zlepšení dopravní obslužnosti a podmínek pro pohyb v přírodě, včetně zefektivnění
marketingu. Dále propagace regionu a strategické rozvojové
dokumenty.
Manažeři Svazku Krkonoše na začátek roku 2007 připravují
Valnou hromadu osmatřiceti členských měst a obcí. Přítomní budou podrobně seznámeni s konkrétními výsledky práce
a plány do blízké budoucnosti...
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KRKONOŠSKÁ SEZÓNA

Na pultech krkonošských infocenter je nově
pro čtenáře připraveno zimní vydání turistických novin Krkonošská sezóna s podtitulem
„S dobrou náladou do sněhových peřin“. Vytištěno bylo v nákladu 60 000 kusů v českém, polském a německém jazyce. Na stránkách tiskoviny si přečtete o zajímavých projektech Krkonoš
– svazku osmatřicet.měst a obcí, dozvíte se
podrobnosti o „VIZI Krkonoše 2050“. Z historie
zimních sportů jsou připomenuti první lyžníci
v království Českém. Součástí obsáhlého materiálu je povídání o nepostradatelné péči členů
Horské služby o návštěvníky hor a sportovce,
a proč nepodceňovat hory. Čtenáři.nahlédnou
pod pokličku nabídky turistických aktivit krkonošských mikroregionů Žacléřsko a Východní
Krkonoše. Pro lyžaře běžce je určena dvoustrana mapující Krkonoše jako „lyžařský běžecký
ráj“, pro sjezdaře a snowboardisty přehledná
sestava jednotlivých krkonošských skiareálů
s konkrétními parametry sjezdovek a cenovou nabídkou. Pokud chcete využít terén hor pro vycházku
na sněžnicích nebo prožít další rozmanité hrátky na sněhu,
Krkonošská sezóna vám poradí. Nabídne i tipy na jarní a letní
výlety v nejvyšších českých horách. Kontakty na jednotlivá

Otevírací doba :
Pondělí, Středa, Sobota
7.00 – 11.00
Úterý, Čtvrtek, Pátek
7.00 – 11.00

13.30 – 17.00

infocentra, či.kam se vydat v zimě na polské straně Krkonoš
se dozvíte na předposlední a poslední stránce. Přehledná velkoplošná mapa logicky doplňuje obsah textů a zobrazuje prezentované sportovní a kulturní možnosti využití volného času
v Krkonoších.

Vyhodnocení soutěže o nejlepší fotograﬁi z Krkonoš
Krkonoše – svazek měst a obcí a OREA HOTEL ARNIKA ve Špindlerově Mlýně vyhlásili
v červenci 2006 soutěž o nejlepší – nejhezčí fotografii z Krkonoš s podtituly „Veselé zážitky a postřehy!“, „Krajina a lidé, za kulturou a sportem, v horách a podhůří!“ Nejlepší
snímky jsou oceněny těmito zajímavými a hodnotnými cenami. Hlavní cena: Zimní víkendový
pobyt pro 2 osoby v OREA HOTELU ARNIKA ve Špindlerově Mlýně a výlet na sněžném skútru
od sportovní a vzdělávací agentury Yellow Point, 2. cena - Tradiční výrobky z Krkonoš od
Sdružení pro krkonošské produkty, 3. cena – Fotografická publikace Krkonoš.

V kategorii klasické fotografie zvítězily tyto snímky:

Hlavní cena: Fotografie s názvem „Vznik jednoho dne III.“ od Zdeňka Halíře z Mladé Boleslavi
2. cena:
Fotografie s názvem „Zvědavá ulička v Jilemnici“ od Pavly Mendřické z Jilemnice
3. cena:
Fotografie s názvem „Na Karkonoszkim szlaku – Labska“ od Bianky Kajdanowiczovéz Poznaně
Zvláštní ocenění za zachycení života v horách získává ještě fotografie s názvem „Podzimní práce v podhůří Krkonoš“
od Pavly Mendřické z Jilemnice

V kategorii digitální fotografie zvítězily tyto snímky:

Hlavní cena: Fotografie s názvem „Žacléřsko“ od René Schrolla ze Žacléře
2. cena: Fotografie s názvem „Zimní zahrádky v Jablonci nad Jizerou“ od Martina Fidrhele z Jablonce nad Jizerou
3. cena: Fotografie s názvem „Vrchlabský zámek - peklo“ od Terezy Hanušové z Vrchlabí
Zvláštní ocenění za nejoriginálnější fotografii soutěže získává ještě fotografie s názvem „Smile“ od Kateřiny Kandlové z Vrchlabí. Zvláštní ocenění získává také nejvzdálenější účastník soutěže s fotografií „Sněžných jam“ pan
Zhiyi Cai ze Shanghaie z Číny.
Vybrané fotografie přihlášené do soutěže budou vystaveny v OREA HOTELU ARNIKA ve Špindlerově Mlýně v termínu
od 10. 12. 2006 do 31. 3. 2007. Vybrané fotografie budou opublikovány v letním vydání Krkonošské sezóny a na
dalších místech prostřednictví Krkonoše – svazku měst a obcí. Kontakt: Klára Kroupová, Krkonoše – svazek měst
a obcí, tel. 499 405 732, KroupovaKlara@muvrchlabi.cz, Linda Zelenková, OREA HOTEL ARNIKA, tel. 499 433
171, lzelenkova@arnika.oreahotels.cz
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Činnost SDH Rokytnice nad Jizerou za II. pololetí 2006
Výjezdová jednotka SDH Rokytnice za II. pololetí 2006 vyjížděla celkem k 15-ti případům.
17.7.06 požár osobního vozidla Jablonec nad Jizerou,
- Končiny
7.8.06 povodně Harrachov – dětská ozdravovna
povodně Harrachov – zabezpečení objektů
povodně Maříkov – čerpání vody
povodně Jablonec nad Jizerou – pytlování pro
zabezpečení
objektů
8.8.06 povodně Jablonec nad Jizerou – pomoc Hybler
27.8.06 technická pomoc – poškozený strom po zásahu
bleskem
požár stodoly Buřany
26.9.06 požár chalupy zimní strana Rokytnice nad Jizerou
2.10.06 dopravní nehoda U Kroupů Rokytnice nad Jizerou
5.10.06 požár nákladního vozidla Jablonec nad Jizerou
10.10.06 taktické cvičení - únik amoniaku v Cutisinu
Jilemnice-Hrabačov
23.10.06 technická pomoc – únik oleje z nákladního vozidla
u LD na Lysou horu
25.10.06 požár pily Paseky nad Jizerou

Kulturní dům v Rokytnici
nad Jizerou
Hudební komedii SUGAR
volně zpracovanou podle filmového
scénáře Někdo to rád horké. Napsal:
Peter Stone, hudba: Jule Styne, texty písní: Bob Merrill. Taneční výstupy:
taneční skupina ShoPet. Hudba: sólisté
Big Bandu Melodybrass.
Představení se bude konat v sobotu
3. února 2007 od 19.30 hodin. Vstupné: 60,- Kč. Předprodej vstupenek bude
zahájen v průběhu ledna, v drogérii Šárka v bývalé Eproně na Dolním náměstí

9.11.06

technická pomoc – únik nafty u Rokytky

Další činností bylo zajištování občerstvení na Pivním reji
a Rokytnické pouti. Při těchto akcích jsme celkem odpracovali 637 hodin. Dále jsme zajišťovali požární hlídku na Keltské
noci.
Mladí hasiči se 14.10.06 zúčastnili Závodu hasičské všestranosti v Benešově u Semil. Dvě družstva starších žáků obsadila
29. respektive 34. místo z 46 družstev a družstvo mladších 24.
z 28 družstev.
SDH Rokytnice n.J. již nyní připravuje Hasičský ples, který se
bude konat 27. ledna 2007, a to nově v jídelně Dolní ZŠ. Dále
společně s HS připravujeme i Pašerácký rej na únor 2007.
Dovolte mi, abych Vám všem jménem SDH Rokytnice nad
Jizerou popřál pěkné a klidné prožití vánočních svátků a hodně štěstí v novém roce 2007.
VOLF Zdeněk
velitel SDH Rokytnice nad Jizerou

úterý 20.2. 2007, 18.00 hod.

EVA A VAŠEK
Bílá orchidej, Slyšíš jak zvoní, Krásné
chvíle, Bílé růže z Athén.Vstupné: 90,Kč
sobota 24.2. 2007, 14.30 hod.
O RŮŽENCE - Pohádka plná písniček.
Karlovarské hudební divadlo
středa 28.2. 2007, 19.30 hod.

BESÍDKA 2007

Městské KINO
Jablonec nad Jizerou
LEDEN / ÚNOR 2007

středa 3.1. v 19.45 h.

POTOMCI LIDÍ
Americké sci-ﬁ (109 min.). Poslední živý ať zhasne světlo.
Vstupné 55,- Kč, přístupný (15)

sobota 6.1. v 19.45 h., neděle 7.1. v 17.15 h.

ĎÁBEL NOSÍ PRADU

DIVADLO SKLEP

Americká širokoúhlá komedie (109 min.). Džob, pro který
by miliony žen zabíjely. přístupný (12), Vstupné 55.

středa 10.1. v 19.45 h.

VOLVER

Společenský dům JILM
Jilemnice

Širokoúhlá komedie (120 min.). Když duchové tančí tango. V hlavní roli Penélope Cruz.Vstupné 65,- Kč, přístupný
(15)

neděle 7.1. 2007, 19.30 hod.

sobota 13.1. v 19.45 h., neděle 14.1. v 17.15 h.

WORLD TRADE CENTER

POSEL Z LIPTÁKOVA

Americké drama (129 min.). Celý svět si tehdy prožil peklo, dva muži prožili něco navíc. přístupný (12). Vstupné
55,- Kč

Divadlo Járy Cimrmana
úterý 23.1. 2007, 18.00 hod.

středa 17.1. v 19.45 h.

ANTARKTIDA Martin Mykiska

KRÁSKA V NESNÁZÍCH

Diashow světoběžníka, dobrodruha,
fotografa a novináře dokonale přibližuje polární prostředí. Vstupné: 60,- Kč

Česká širokoúhlá tragikomedie (110 min.) J.Hřebejka
a P.Jarchovského o sexu, penězích a dobrém člověku.
Vstupné 60,- Kč. Přístupný (15).

sobota 20.1. v 18.00 h., neděle 21.1. v 17.15 h

pátek 26.1. 2007, 19.30 hod.

PRAVIDLA LŽI

PETR BENDE BAND

Český thriller (115 min.). Nevěřte jim všechno, co říkají!
Vstupné 55,- Kč

Koncert finalisty Česko hledá SuperStar
2005. Vstupné: 250,- Kč
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Poudačka

Městské KINO

ŠKVERKANEC.

PROSINEC2006/ÚNOR 2007

Tam, kde dlouhý roky vylizuje soused sousedoj talíř vočima, byl by zázrak, aby
něco vostalo pod pokličkou. Ani Bohumiloj s Mařkou se to nepodařilo.Tutlali jak
mohli, že sou do sebe zakoukaný, ale nic naplat. Jennou je zmerčila Albína jak se
cicmaj a hned jak s teplou bábou hemovala k Jodasom, aby to stačila eště za tepla
vyslepičiť.
No toto! Jejich Mařka se táhá s chlapem z Pazderny? Ďůče, kerý má dědiť štyry
krávy a vosum hektaru si začlo se zennikem? Starej to chtěl srounať bičem. Tervalo
honnou dobu, než mu to Jodaska vymluvila. Zamknou ďůče na komoru a nehne se
samo ani na krok i dyby se mělo ustejskať.
Neni ráže bez kuráže. Štvertej den přelez Bohumil za tmavý noci u Jodasu plot.
Vzal vod jabloně žebřiček a vopaterně ho přistavil k vokýnku. Zlehka zaťukal na
špehýrku. Jennou, dvakrát... Ryc! Vybaflo na něj strašillo! Copak mu mohlo přijiť
na mysel, že si paňmáma přistele u círy na štruzáku?
„Pomóc! Zlodějíí!“ řvala stará, jak dyž ji na nože berou.
Bohumil na nic nečkal a upaloval jak hasič k vohni. Hop a skok, deeeerc...., vo
hrázku v plotě si rozšňáp kalhouty.
Šmánkote, dyť má jen jenny! Co tejdě..? „Mámo...,“ ševeroval se k ní doma perdýlkou, aby měla na vočích ten smejkanec. „Hochu, čert vzal lystrouky! Jen dyž ti
to neusáplo pytliček.“ Vodsůpla si Čermačka a naulíkala niť.
A jak se tolle nakonec schrulo? Co bych poudal, spíš než jennu ženckou uvartuješ
pytel blech. Že tenkrát doznaly ouhony jen kalhoty a pytliček vostal v rychtyku,
poznali Jodasovi, dyž jejich Mářa byla samodruhá. Musili sklopiť ferňáky a povoliť.
Tervám, že už maj nnes pelný brabeniště mňuku a pramňuku.
Miroslav Jon

Společenská kronika
89 let Skalská Marie
90 let Novotná Anna
96 let Kavánová Zdeňka

Jablonec nad Jizerou

středa 24.1. v 19.45 h.

BORAT
Kontroverzní americká komedie (83 min.). „Nakoukání do
amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu“. Eskapády známého britského komika Sachi Barona
Cohena. přístupný (15). Vstupné 55,- Kč

sobota 27.1. v 19.45 h. neděle 28.1. v 17.15 h.

RO(O)CK PODVRAŤÁKŮ
Český širokoúhlý ﬁlm Karla Janáka (104 min.). o muzice,
penězích a gangsterech amatérech. Nová česká „černá“
komedie. přístupný (12). Vstupné 70,- Kč

středa 31.1. v 19.45 h.

MILUJI TĚ K SEŽRÁNÍ
Americká bláznivá romantická komedie (96 min.) s nejasným koncem. Milujete ji, ale ona vás pokládá JEN za nejlepšího kamaráda. Pak nastane nejtrapnější situace vašeho života. přístupný (12). Vstupné 60,- Kč.

sobota 3.2. v 18.00 h., neděle 4.2. v 17.15 h.

ERAGON
Americký širokoúhlý fantastický ﬁlm v českém znění (115
min.). Až padne temnota, poslední drak si vybere svého
jezdce. Po Harym Potterovi, Pánovi Prstenů a Letopisech
Narnie přichází další dobrodružné fantasy. Přístupný.
Vstupné 60,- Kč-

středa 7.2. v 19.45 h.

NAUKA O SNECH
Francouzská komedie (105 min.). Sci-ﬁ. Laškovná
romantická fantazie odehrávající se v chaotickém mozku
mladého výstředního muže Stephana Mirouxa. Přístupný.
Vstupné 65,- Kč

Srdečně blahopřejeme!

sobota 10.2. v 19.45 h., neděle 11.2. v 17.15 h

Zlatou svatbu
50 let společného života
oslavili:
- v měsíci říjnu manželé Jarmila
a Vladislav Koldovských z Horní
Rokytnice,
- v měsíci prosinci manželé Zdeňka a Vladimír Markovi z Horní
Rokytnice.

Americké širokoúhlé hudební drama (100 min.). Každý si
zaslouží šanci následovat své sny ... ale někteří lidé mají
jen jeden pokus. Přístupný (12). Vstupné 60,- Kč

Srdečně blahopřejeme!

Dánsko-francouzský animovaný ﬁlm v českém znění podle známého komixu René Goscinnyho a Alberta Uderzoa.
Přístupný. Vstupné 60,- Kč

LETS DANCE

Životní jubilea oslaví v měsíci listopadu a prosinci tito naši spoluobčané, včetně občan odjinud
v místním domově důchodců:
80 let Pech Jaroslav
Holubcová Miloslava
Kaprasová Jarmila
81 let Soukupová Božena
82 let Kaprasová Vlasta
83 let Holubec František
Márynka Josef
Hrbková Libuše
Doubková Irma
84 let Procházka Otakar
85 let Hanuljáková Anna
Palme Jaroslav
Votoček Miloslav
87 let Hornová Marie
Schmuttermeierová
Marie
Votočková Marie

Děkujeme všem, kteří se dne
20. 10. 2006 přišli rozloučit
s naším tatínkem a manželem
Františkem LORENCEM. Děkujeme za květiny a všechny projevy soustrasti, kterými jste
se
snažili
zmírnit náš
zármutek.
Manželka
a dcera
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středa 14.2. v 19.45 h.

DOBRÝ ROČNÍK
Americká širokoúhlá komedie (117 min.) s Russellem
Crowem v hlavní roli. Každý jednou dospěje možná.
Vstupné 55,- Kč Přístupný

sobota 17.2. v 18.00 h., neděle 18.2. v 17.15 h.

ASTERIX A VIKINGOVÉ

středa 21.2. v 19.45 h.

MY DVA A KŘEN
Americká komedie (109 min.). Byli by ideální pár. Kdyby
nabyli tři. Vstupné 55,- Kč, Přístupný (12)

sobota 24.2. v 18.00 h., neděle 25.2. v 17.15 h.

PRÁZDNINY
Americká komedie (138 min.) s Cameron Diaz a Kate
Winslet v hlavních rolích. Změň adresu. Změň chlapa.
Změň si život. Přístupný (12). Vstupné 60,- Kč
Program KINA též na adresách:
www.jablonec-krkonose.com, www.krkonose-smo.cz,,
www.kina.365dni.cz.
Tel.: 481591437, 481591106 mobil: 604274911.

Ostatní próza

Nové knihy na prosinec

Naučná literatura

(humor, fantasy, psychologická
próza)

Česká próza

Swann – Glenkill – ovce vyšetřují („ovčí“ detektivka se svérázným
pohledem na lidský svět)
Burroughs – Hlava nehlava (o dospívání zase jinak a s humorem)
Pratchett – Barva kouzel (Úžasná
Zeměplocha) (1.díl humoristické fantasy série)
Golding – Pán much („Co je lepší – mít
pravidla a snášet se mezi sebou, nebo
lovit a zabíjet?“)
Matesis – Psí matka (příběh života řecké ženy )
Márai – Noc před rozvodem

Hrachovcová – To chce klid a zhluboka dýchat
Obermannová – Deník šílené milenky
Rottová – Šikovná tchyně a smečka
rozhněvaných žen
Balajka – Viktor a Lady ze Shalottu
Urban – Santiniho jazyk
Hůlová – Cirkus Les Mémoires
Topol – Kloktat dehet
Kačírková – Dívka v zrcadle (detektivka)
Štorkán – Chalupářský guláš (detektivka)

Romány pro ženy

Napětí, detektivky, thrillery

Wood – Poslední šamanka
Deveraux.- Ostrov divokých snů
McCullough - Andílek
Bradford – Nečekané požehnání
Collins – Milenci a mstitelé
Erickson – Tajný deník Marie Antoinetty
Erskin – Stíny na ostrově (povídky)

Gardner – Případ dvou advokátů
Dexter – Dcery Kainovy
Clark – Mrtvá na pláži
Cole – Smyčka
Deaver – Kamenná opice
Cruise – Případ Trudeau
Koontz – Neobyčejné dědictví
Vandenberg – Sixtinské spiknutí

Bragdon – Když mozek pracuje jinak
Třeštíková – Manželské etudy
Fogle – Kočka - hravá společnice
Jiří Kodet o sobě
Pernes - Pod habsburským orlem
Dějiny Německa

Milé víchovské
maminky
Víte, že Mateřské centrum Rodinka
v Jilemnici je tu už čtvrtým rokem
i pro vás?
Přijďte se svými dětmi do bývalé
textilní školy, kde je pro Vás vybavena herna a programy pro děti
i dospělé.Ve středu od 9 do 11
hodin je to BABY-KLUB pro matky
a děti do 1,5 roku a v úterý a ve
čtvrtek od 9 do 11 hodin je to ŠKOLIČKA pro rodiče s dětmi do čtyř
let. Vstupné je jednotlivé 15 Kč pro
rodinu.
Více se dozvíte na www.materskecentrum.jilemnicko.cz
nebo Tel. 732 560 420

OSMISMĚRKA

RECEPT

V naší poslední letošní osmisměrce jsme Vám přichystali 19 hlavních měst světa.

Kuřecí stehýnka podle
F. Nedvěda:
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8 kuřecích stehýnek,
300g kuřecích jater,
150 - 200 g pórku,
olej na smažení,
kečup,sojová omáčka,
grilovací koření, sůl.
Stehýnka vykostíme, lehce naklepeme, osolíme a okořeníme. Opečeme po obou stranách na pánvi do
kůrčičky a vyndáme. Do zbytku oleje vložíme játra a opečeme.Hotové
odhrneme na kraj pánve a přidáme
nakrájený pórek, který osmahneme.
Přidáme kečup, sojovou omáčku
a ohřejeme. Kuřecí plátky pokryjeme játrovou směsí a podáváme
s rýží, vhodné jsou také hranolky.

Vážení čtenáři,
prosincové vydání Zpravodaje se k Vám dostává v adventním čase, proto Vám přeji za redakci klidné a radostné prožití
vánočních svátků v kruhu svých blízkých. Do nového roku pak hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Eva Martínková.
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24.11.2006 se konala Konference TJ Spartak ,na které byl
zvolen nový výbor jednoty.Ten na své ustavující schůzi
12.12.2006 zvolil předsedou tělovýchovné jednoty pro
další volební období p. Jiřího Jirmana.
Přejeme hodně úspěchů v jeho práci.

ŠACHY:
V regionálním přeboru se po 4. kole dostalo naše „A“ mužstvo
do čela soutěže o 1 bod před Rovensko. Po třech vítězstvích
a jedné remize získalo zatím 10 bodů. „B“ mužstvo je zatím
na 6. místě ziskem jednoho bodu.
Liberec Open 2006
V listopadu se tři naši hráči zúčastnili tohoto mezinárodního
turnaje. Startovalo 110 hráčů z 9ti zemí. Z našich hráčů skončil v první polovině Z. Hollmann, když ziskem 5 bodů z 9ti partií obsadil 44. místo. V kategorii seniorů pak obsadil 3. místo
z 24 účastníků.
Vánoční šachový turnaj
Náš šachový oddíl pořádá 26. 12. 2006 již tradiční VÁNOČNÍ
BLESKOVÝ TURNAJ. Začátek v 9.00 hodin ve sportovní hale.
Zveme příznivce šachu!!!

FOTBAL:
Tabulky po podzimní části mistrovských soutěží okresního přeboru:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Studenec
Libštát
Jilemnice
Mírová
Rokytnice
Sedmihorky
Horní Branná
Košťálov
Jablonec

OP st. přípravek
710
38:02
512
20:10
412
20:07
4 0 4.
16:24
323
21:14
312
05:04
304
17:26
107
10:26
107
06:40
OP st. žáků
13 2 0
12 0 3
10 3 1
09 2 3
07 3 5
06 4 5
06 4 5
07 0 8
06 3 6
05 4 6
06 1 8
04 3 8
03 3 8
02 3 9
2 2 11
1 1 13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Studenec
Nová Ves
Rovensko
Horka
Košťálov
Roztoky
Jablonec
Poniklá A
Víchová
Bozkov
Libštát
Poniklá B
Benecko
Mírová
Rokytnice
Vysoké

87:11
65:19
34:20
41:19
29:26
36:25
27:29
34:27
34:35
24:22
23:35
15:30
23:44
09:39
14.63
04:55

1.
2.
3.

Tabulka přeboru – MUŽI
Libštát
822
33:14
Lomnice B
732
32:19
Víchová
6 3 3 32:19

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jilemnice B
Kruh
Horní Branná B
Bělá
Stružinec
Rokytnice
Košťálov B
Roztoky
Tatobity
Poniklá
Martinice

705
633
633
534
534
516
435
417
345
219
0 2 10

30:24
29:24
24:23
29:24
19:19
28:19
20:27
22:24
15.25
13.39
11:37

21
21
21
18
18
16
15
13
13
07
02

Jelikož jsou zdě opět Vánoce s blížícím se koncem roku, fotbalisté děkují za přízeň svých fanoušků a přejí jim šťastné a
veselé Vánoce a hodně zdraví do nového roku 2007. Zároveň
se těší na jejich další přízeň a hojnou účast v jarní a podzimní
části na mistrovských utkáních na domácím hřišti.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť
Miloslav Kousal

KUŽELKY:
Skončila podzimní část soutěží, ve kterých „A“ družstvo skončilo na 7.místě, „B“ družstvo na 8.místě a „C“ družstvo na
10.místě. Nejlépe se opět vedlo družstvu dorostu, kteří byli
třetí. Také skončil 9.ročník Rokytnické neregistrované ligy,
který si v Rokytnici získal velkou oblibu. Veškeré výsledky níže
uvádíme.

Celkové výsledky.podzimní části soutěží:
22
16
13
12
11
10
10
03
03

41
36
33
29
24
22
22
21
21
19
19
15
12
09
08
04

26
24
21

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Družstvo „A“ vč. divize
TJ Lokomotiva Trutnov
A
TJ Červený Kostelec
A
KK Výsoké Mýto
A
KK Zálabák Smiřice
A
SKK Primátor Náchod
C
TJ Dvůr Králové n.L.
A
Spartak Rokytnice n.J.
A
Jiskra Hylváty
A
TJ Červený Kostelec
B
TJ Lokomotiva Česká Třebová B
SK Kuželky Přelouč
A
SKK Hořice
C

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Družstvo „B“ vč.přebor sk. A
TJ Milovice
A
18 b.
TJ Jilemnice
A
16 b.
TJ Lokomotiva Trutnov
C
15 b.
SKK Vrchlabí
B
14 b.
TJ Lokomotiva Trutnov
B
13 b.
SKK Jičín
C
11 b.
TJ Nová Paka
A
10 b.
Spartak Rokytnice n.J.
B
9 b.
SKK Náchod
E
8 b.
KK Vrchlabí
C
7 b.
SKK Třebechovice pod Or.
6 b.
TJ Červený Kostelec
C
5 b.

1.
2.
3.

Družstvo „C“ vč.soutěž sk. A
SKK Hořice
C
4 b.
Honer club Březovce
14 b.
TJ Lokomotiva Trutnov
D
12 b.
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19 b.
18 b.
13 b.
11 b.
11 b.
11 b.
11 b.
11 b.
8 b.
8 b.
5 b.
4.b.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TJ Nová Paka
SKK Jičín
SKK Vrchlabí
TJ Jilemnice
TJ Jilemnice
SKK Hořice
Spartak Rokytnice n.J.

B
D
D
B
C
D
C

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Družstvo dorostu II. kuželkářská liga
TJ Lokomotiva Ústí n.Lab.
20 b.
SKK Rokycany
16 b.
Spartak Rokytnice n.J.
15 b.
SK Kosmonosy
14 b.
Sokol Plzeň
13 b.
KK Slovan Jirkov
13 b.
TJ Sokol Teplá
13 b.
Kuželky Podbořany
10 b.
KK Hvězda Trnovany
8 b.
TJ Baník Stříbro
5 b.
TJ Bižuterie Jablonec n.N
3 b.
TJ Lokomotiva Liberec
2 b.

12 b.
12 b.
8 b.
6 b.
6 b.
4 b.
2 b.

JEDNOTLIVCI DLE PRŮMĚRU

JEDNOTLIVKYNĚ DLE PRŮMĚRU

1.Bosák P.-Šenkýři
2.Mikolášek L.-SKP Harr
3.Stryhal J.-VOS Jičín

1.Zachovalová J.-Silnice Jičín
2.Mařasová E.-SA Trosky
3.Mařasová L.-SA Trosky

Dvojice smíšené

Dvojice-muži

1.Čermáková V.-Mikolášek L. 1.Volf J.-Mařas J.
2.Hartychová L.-Hartych St 2. Vodseďálek M.-Hartych S
3.Lukešová E.-Vacek L.
3. Červinka M.-Hnyk M.
Dvojice –ženy
1.Mařasová L.-Mařasová E.
2.Vlasová E.-Votočková K.
3.Hartychová L.-Lukešová E.
Turnaj jednotlivců
1.Pěnička J.-Odpadlíci
2.Červenka P.-Punk Retards
3.Doubek P.-Šenkýři

Turnaj jednotlivkyň
1. Mařasová L.a –SA Trosky
2. Kavánová M.-Turistky
3. Hartychová L.-Nudistky

Všem děkujeme za účast a budeme se těšit
na 10. ročníku RNL.

Výsledky 9. ročníku
Rokytnické neregistrované ligy 2006
Družstvo-muži
Družstvo-ženy
1. VOS Jičín
1.Turistky
2. SKP Harrachov
2. Nudistky
3. Šenkýři
3. SA Trosky

V neděli 19.11. pořádal oddíl ASPV TJ Spartak
první ročník sportovní akce
nejen pro ženy pod názvem: „Také Vás baví pohyb?“.
Bylo možné využít celkem 5 cvičebních lekcí od 9 do 15 hodin. Výbornou rozcvičkou
pro celý den byla hodina tanečního aerobiku s Irenou Neuhauselovou. Poté si účastnice
protáhly těla a zaposilovaly při hodině Power jógy, vedené pražskou profesionálkou
Káťou Novákovou, která působí ve ﬁtcentru Vaška Krejčíka. V další hodině si některé
z nás vyzkoušely prvky orientálního tance a se zapůjčenými šátky se na chvíli staly břišními tanečnicemi pod vedením profesionální orientální tanečnice Sidonie. Ta na závěr
ve svém vystoupení předvedla, jak se oblékají a tančí v různých zemích světa. Po krátké
přestávce se všechny zúčastněné opět zahřály při tanečním aerobiku, tentokrát se Sylvou Martinkovou, která plynule přešla do poslední cvičební hodiny – Body forming. Při
tomto tvarování těla, čili posilování, byly pro zpestření využity i míče (overbally a ﬁttbally). Samozřejmostí byl závěrečný strečink pro celkové protažení, bez kterého se žádné
účinné cvičení neobejde.
Přestože všech 21 zúčastněných z časových důvodů neabsolvovalo celý program,
všechny odcházely spokojené a těší se na další sportovní akce.
Rádi bychom poděkovali všem, které si našly čas udělat něco pro své tělo a především všem cvičitelkám, bez kterých by tato akce neproběhla. DĚKUJEME!
Za výbor ASPV – Ing. Ivana Kotašková

Rokytnický zpravodaj vydává MěÚ Rokytnice nad Jizerou, Horní 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Příspěvky shromažďuje sekretariát starosty. Informace a inzerce na
tel. 481 549 319, e-mail: mesto@mesto-rokytnice.cz. Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. Uzávěrka příštího čísla je 31. 1. 2006.
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