Vánoční trhy 17.12.2005

Převody pozemků ze Státního statku Kovársko

Zastupitelstvo města 14. 12. 2005
Prodeje a směny obecních pozemků:
ZM schválilo prodej ppč. 1200/7 v k.ú. HR panu Ladislavu Krupičkovi, Horní Rokytnice 490, a to za podmínek
uvedených v usnesení zastupitelstva č. 736 ze dne 12. 10.
2005 a za kupní cenu 840,- Kč/m2.
ZM schválilo směnu obecních pozemků ppč. 1987/14
a 1987/6 v k.ú. DR za pozemky ppč. 3438/1 a ppč.1884/1
v k.ú. HR ve vlastnictví manželů Ireny a Oldřicha Udatného,
Horní Rokytnice 87, a to za podmínky, že z ppč. 1987/14
(na obou stranách) a z ppč. 1987/6 v k.ú. DR bude za účasti
pracovníka investičního úseku odměřen pruh podél místní komunikace v šířce 3 m od hranice asfaltu. Náklady na
geometrické zaměření budou uhrazeny v 50% výši ze strany Města a v 50% výši ze strany žadatele. Chybějící metry
budou odměřeny z pozemků ppč. 1987/11 a 1987/12 v k.ú.
DR jako pruh podél 1987/13.
ZM schválilo směnu obecních pozemků ppč. 2902
a 2907 v k.ú. DR za ppč. 551 v k.ú. Františkov v Krkonoších,
který je ve vlastnictví Správy KRNAP, Vrchlabí.

ZM schválilo bezúplatný převod níže popsaných pozemků v k.ú. Dolní Rokytnice ze Státního statku Kovársko - LV 9
do vlastnictví Města Rokytnice nad Jizerou - LV 10001:
z LV 9
• 2966 z KN – PK 1914/1
264 m2
z LV 9
• 3082 z KN – PK 2066/1
662 m2
z LV 9
• 2878 z KN – PK 2148
709 m2
• 2224 z KN – PK 2234/2
879 m2
z LV 9
Odprodej pozemků ze strany s.p. Karosa Vysoké Mýto
ZM schválilo odkoupení následujících pozemků za kupní
cenu maximálně 20 tis. Kč od sloučených podniků KAROSA, s.p., Vysoké Mýto, IČ: 00009156 z LV č.2164 v k.ú. Dolní Rokytnice, a to: ppč. 780/2 o výměře 337 m2 (ostatní plocha, silnice), ppč. 1100 o výměře 113 m2 (ostatní plocha,
neplodná půda), ppč. 1101/1 o výměře 169 m2 (ostatní plocha, neplodná půda), ppč. 1104/4 o výměře 102 m2 (ostatní
plocha, jiná plocha).
ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku Města Rokytnice nad Jizerou č.1/2005 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku Města Rokytnice nad Jizerou č.2/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.
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Z jednání rady města
RM schválila objednávku 3 typů leteckých pohledů na
město Rokytnice nad Jizerou od ﬁrmy JAS AIR Hosín. Tyto
pohledy budou 2krát ve variantě 10×15 a jednou 10×20
vytištěny po 1500 kusech. Je nutné dokoupit jejich digitální
podobu za Kč 3000,- za každý typ (3×3000,-). Tato dodávka bude uskutečněna až po schválení rozpočtu města na
rok 2006.
RM schválila vypsání výběrového řízení na pronájem
nebytových prostor v čp. 181 v Horní Rokytnici (stávající
provozovna pana Petra Šaclera v kulturním domě) a zároveň stanovuje cenu minimálního nájemného ve výši 800,Kč/m2/rok. V případě, že se přihlásí nový uchazeč, akceptující podmínky výběrového řízení, bude dána výpověď
z nájmu panu Petru Šaclerovi.
RM schválila prodloužení smlouvy o pronájmu ppč.
2288/1 v k.ú. HR s panem Petrem Drašarem, Jičín, a to
do 31.3.2006 , a zároveň schvaluje prominutí nájemného
za toto období, a to za podmínky, že v případě nevyklizení tohoto pozemku do 31.3.2006 bude ze strany nájemce
uhrazena smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč.
RM schválila komisi pro posouzení došlých žádostí
o získání ﬁnančních prostředků z rozpočtu Města Rokytnice
nad Jizerou: Mgr. Denisa Hančová (cestovní ruch), pan Petr
Kadavý (místostarosta), Martina Šubrtová (tajemnice úřadu), Karel Vrána a Miloslav Jón (členové zastupitelstva).

RM schválila s účinností od 1.2.2006 novou cenu za
pronájem smuteční síně v čp. 281 Dolní Rokytnice včetně
provozních nákladů a květinové výzdoby, a to 1.500,- Kč/
obřad.
RM schválila v období od 15.12. do 31.3. zákaz umísťování prodejních stánků na veřejném prostranství Dolního
náměstí v Rokytnici nad Jizerou z důvodu problematického
provádění zimní údržby .Tento zákaz se netýká vánočních
trhů organizovaných Městem a trhů spotřebního zboží,
organizovaných panem Berouskem.
RM schválila rozpočtové opatření č.15/2005,které se týká
přijatých peněžních prostředků, jako dotace od Libereckého kraje na záměr města „Vybudování zabezpečených
sběrných míst pro separovaný komunální odpad“, a to
ve výši Kč 255.000,-. Tato dotace byla poukázána Městu
Rokytnice nad Jizerou dne 22.12.2005 a byla zaúčtována
do příjmové položky. Vyčerpána bude až v letošním roce
2006.
RM vzala na vědomí informaci starosty o problematice
znečišťování komunikací sněhem spadlým ze střech objektů. Jejich majitelé budou písemně upozorněni na povinnost
sníh uklízet.
RM schválila dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne
1. prosince 2001 na pronájem víceúčelového kabelového
rozvodu se společností KATRO SERVIS, spol. s r.o. Semily.
V rámci tohoto dodatku se nájemné s účinností od 1. ledna
2006 zvyšuje měsíčně o částku 5.500,- Kč bez DPH.
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Expresní prodej a pronájem Vaší nemovitosti za maximální ceny!
Movitá klientela zejména z Prahy, ale i ciziny – záruka vyšší ceny!
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Přidělení příspěvků z rozpočtu města
Zastupitelstvo města již v roce 2005 schválilo zásady pro
poskytování příspěvků z rozpočtu města na činnost místních spolků a na kulturní či sportovní akce konané v Rokytnici. První kolo pro podávání žádostí uzavřeno 16.1.2006.
Rada města následně jmenovala hodnotící komisi pro
došlé žádosti a ta měla za úkol je zhodnotit a navrhnout
radě města rozdělení ﬁnančních prostředků.

V rozpočtu pro rok 2006 je pro tyto žádosti navržena
částka 75.000,-. Kč. Rada města na svém jednání 23.1.2006
schválila rozdělení celkem 61.500,- Kč. Zbývající částka ve
výši 13.500,- Kč bude rozdělena v II. kole, které má uzávěrku dne 30.6.2006.

Přehled schválených žádostí a výše přiznaných příspěvků:
SDH Františkov
SDH Vilémov
SDH Rokytnice
Horská služba ČR
Alpin club
Lyžařský klub
Petr Škoda
Svaz důchodců Vilémov
Klub důchodců Rokytnice
SDH Vilémov

Dřevosochařské sympozium
Společenský večer s hudbou
Hasičský ples a Pyžamový bál
Tradiční sjezd pašeráků
O dřevěného Krakonoše
Lyžařské závody 2006
3. závod Českého poháru ve 4X
Na činnost
Na činnost
Na činnost mládeže

20.000,- Kč
2.000,- Kč
6.000,- Kč
7.000,- Kč
5.000,- Kč
5.000,- Kč
5.000,- Kč
5.000,- Kč
5.000,- Kč
1.500,- Kč

Přehled investičních akcí, které byly ze strany Města provedeny v roce 2005:
Předmět díla

Dodavatel díla

Dodávka a instalace termostatických ventilů do Hasičárny, Mateřské školy v DR a DDM

Spol. Fesmont 2000 s.r.o. Hořice

133.396,- Kč

Sanace střešního pláště ploché střechy čp. 365 v DR

Stavební ﬁrma Janda, s.r.o. Jablonec nad Jizerou

275.583,- Kč

Oprava místní komunikace v DR (úsek kolem Kužmů)
- cena je hrazena ve dvou splátkách, přičemž 2. splátka v r.2006

Spol. STRABAG, a.s., pobočka Liberec

339.650,- Kč

Výměna 12 ks stožárů veřejného osvětlení

Spol. Elektrovasury, s.r.o., Kladruby nad Vltavou

313.475,- Kč

Nátěr střechy, podhledů střešních přesahů a jejich bednění, vytmelení falcových spojů na Firma K+K – Milan Kočárek, Jiří Kobr, Rokytnice nad Jiz.
čp. 663 v HR

Cena díla

42.500,- Kč

Spol. OBIS, s.r.o., Nová Paka

330.000,- Kč

Zhotovení živičného krytu ABS II v délce 130 m na místní komunikace od zdravotního Spol. OBIS, s.r.o., Nová Paka
střediska

172.737,- Kč

Rekonstrukce místní komunikace ppč. 3274 v k.ú. HR (kolem p. Šístkové)
- cena je hrazena ve dvou splátkách, přičemž 2. splátka v r.2006

299.948,- Kč

Dokončení kanalizačního řadu I a Ia včetně propojení vodovodů A-club

Spol. STRABAG, a.s., pobočka Liberec

Výstavba kanalizace pro objekt „nové budovy školy“ a kanalizační přípojky pro „starý Spol. ROTES, s.r.o., Rokytnice nad Jizerou
objek“ čp. 172 v DR

988.633,- Kč

Oprava požárního auta AVIA A31 DA - na tuto opravu Město získalo příspěvek z Liberec- Jan Soukup Plzeň
kého kraje ve výši 170.000,- Kč

440.300,- Kč

Nátěr střechy Mateřské školy v HR čp. 555

Firma K+K – Milan Kočárek, Jiří Kobr, Rokytnice nad Jiz.

Nátěr střechy obslužného objektu WC na centrálních parkovištích

Firma K+K – Milan Kočárek, Jiří Kobr, Rokytnice nad Jiz.

Oprava místní komunikace v Rokytně v úseku Hotel Starý mlýn – Horská chata Dvoračky Spol. SOVIS, s.r.o., Hradec Králové
Na tuto opravu přispěli: Správa KRNAP částkou 300 tis. Kč, Chata Světlanka, Chata Pod
Lipami, Horská chata Dvoračky, Chata Švadlenka a Škoda Auto, a.s. – každý ve výši 50
tis.Kč.

72.160,- Kč
17.000,- Kč
700.000,- Kč

Stavba nové plynové kotelny v budově ZŠ v DR čp. 172 - cena je hrazena ve dvou splát- Spol. REPOS plus, a.s., Jablonec nad Nisou
kách, přičemž 2. splátka v r. 2006

1.972.839,- Kč

Venkovní rozvod plynu pro napojení plynové kotelny ZŠ v DR čp. 172 (včetně inženýrské Spol. REPOS plus, a.s., Jablonec nad Nisou
činnosti na plyn. kotelnu)

156.385, Kč

Oprava izolací objektů A a B čp. 667 a čp. 668 v HR - částka je vymáhána po spol. Stavební ﬁrma Janda, s.r.o., Jablonec nad Jizerou
Národní stavební společnost a.s.

641.043, Kč

Rozšíření televizního kabelového rozvodu v lokalitě ZŠ v HR – přibližovací vlek – lanová Spol. Katro Servis, s.r.o., Semily
dráha Černý potok
- cena je hrazena ve dvou splátkách, přičemž 2. splátka v r. 2006

298.000, Kč

Oprava místní komunikace k BD obchodu v DR
Spol. ROTES, s.r.o., Rokytnice nad Jizerou
Na tuto opravu přispěli: Jan Samohel, Václav Pacholík a BD obchod, každý částkou
10.000,- Kč.

72.328,- Kč

Zhotovení vodovodní přípojky pro budovu radnice

Spol. Elektrovasury, s.r.o., Kladruby nad Vltavou

Zhotovení map Rokytnice nad Jizerou s čísly popisnými a turistických map Západní Krko- Ing. Jan Prášil – Kartograﬁe HP Jičín
noše - celá částka byla zaplacena Sdružením pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici
nad Jizerou
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60.000,- Kč
274.470,- Kč

JAK POKRAČUJÍ PRÁCE
NA NOVÉM ÚZEMNÍM
PLÁNU OBCE ?
Práce na zpracování nového územního plánu obce Rokytnice nad Jizerou částečně pokročily. Projekční ﬁrma SAUL, s. r. o. Liberec nám koncem
roku předala třetí etapu v pořizovacím
procesu a tou je KONCEPT. Ten byl
okamžitě předán Mgr. BAUEROVI,
který vypracuje posouzení vlivu konceptu ÚPO Rokytnice nad Jizerou na
životní prostředí (dle § 10i zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů) tzv. SEA. Toto posouzení,
které je nezbytným podkladem pro
další schvalovací proces, by nám Mgr.
Bauer měl předat zhruba za dva měsíce a až poté je možno zahájit projednávání konceptu s dotčenými orgány
státní správy a veřejností. Z toho tedy
vyplývá, že jeho veřejnoprávní projednání se bude konat zhruba v dubnu až
květnu. Přesný termín Vám všem bude
oznámen na veřejné vývěsce, internetových stránkách města, na kabelové
televizi a také samozřejmě ve zpravodaji. Chápeme nedočkavé občany,
kteří jsou zpracováním nového územního plánu limitováni tak, že nemohou
realizovat své záměry, ale naší snahou
je nic nezdržovat. Bohužel nás leckdy
brzdí legislativa našeho státu. Případné dotazy Vám budou zodpovězeny
na stavebním odboru městského úřadu.

Změna výlepového dne
pro plakáty

Ze strany společnosti RENGL, s.r.o.
bylo oznámeno, že došlo ke změně
výlepového dne plakátů v Rokytnici
nad Jizerou, a to na NEDĚLI. Dosud
byly plakáty vylepovány v úterý. Všichni zájemci o výlep plakátů by tak měli
své plakáty donést na sběrné místo
(Restaurace Šnekoland) nejpozději
do pátku do 12.00 hodin.

Nabídka na prodej nástěnných map
Rokytnice nad Jizerou s čísly popisnými
Město Rokytnice nad Jizerou nabízí všem zájemcům k odprodeji nově zpracované nástěnné papírové mapy Rokytnice nad Jizerou s čísly popisnými. Tyto
mapy zpracovala ﬁrma Kartograﬁe HP, Jičín.
Radou města byly schváleny tyto prodejní ceny:
rozměr 90×125 cm

800,- Kč

přípatek za laminaci 300,- Kč

rozměr 100×135 cm

900,- Kč

příplatek za laminaci 350,- Kč

rozměr 105×142 cm

1.000,- Kč

bez možnosti zalaminování

Rovněž je možnost zakoupit mapu v provedení samolepící fólie v rozměru
90×125 cm. Prodejní cena bude upřesněna.
Zájemci o zakoupení těchto nových map je mohou objednávat na ﬁnančním
úseku městského úřadu, u Mgr. Denisy Hančové (přízemí, dveře č.1)
Bližší informace na tel. 481 549 321.

Informace o aktivitách Sdružení pro
rozvoj cestovního ruchu
v Rokytnici nad Jizerou
Sdružení pro rozvoj CR v Rokytnici nad Jizerou
má ze sebou první půlrok své existence. Během
této doby se počet členů sdružení rozrostl z 11
zakládajících na současných na 33 členů sdružení.
Stále platí, že členem sdružení se může stát kdokoliv, kdo má chuť se aktivně podílet na rozvoji cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou. Všechny potřebné informace případný zájemce získá na
www.rokytnice.com/sdruzeni, nebo na tel. čísle 481 549 327, kde si lze také
domluvit osobní schůzku, během které budou zodpovězeny případné dotazy
týkající se sdružení.
Od druhé poloviny roku 2005 Sdružení ﬁnancuje vysílání panoramatické
kamery, uhradilo rekonstrukci a obnovu textových částí turistických informačních tabulí, umístěných na zajímavých místech na území města (radnice, kostel, kaplička, atp.), dále ﬁnancovalo zpracování a tisk nových aktualizovaných
velkoformátových map Rokytnice nad Jizerou a Krkonoš (Velkoformátové
mapy města jsou umístěny např. u centrálních parkovišť, u ČSAD, na dolním
náměstí nebo na autobusové zastávce u Kroupů). V zimní sezóně 2005/2006
hradí Sdružení provoz Skibusu a ﬁnancuje také zpracování analýzy rozvoje
cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou. Sdružení rovněž vydalo čtyřjazyčný propagační materiál o Rokytnici nad Jizerou s názvem „Rokytnice nad
Jizerou – celoroční dovolená“ a ve spolupráci se svazkem měst a obcí Krkonoše zajišťuje distribuci tohoto propagačního materiálu na všech významných veletrzích cestovního ruchu u nás i v zahraničí. V informačním centru
Roktour a v informačním centru správy Krnap je návštěvníkům města zdarma
k dispozici přehledný orientační plánek města, rovněž vydaný Sdružením.
V roce 2006 bychom v podobných aktivitách rádi pokračovali, s tím, že
část ﬁnančních prostředků by měla být použita také na velkoplošnou reklamu – propagaci města. Rozpočet Sdružení a plán činnosti na rok 2006 bude
schvalován na jednání valné hromady Sdružení v březnu 2006.
Rádi bychom touto cestou vyzvali všechny podnikatele v cestovním ruchu,
aby se připojili ke Sdružení a pomohli ﬁnancovat aktivity, které podporují rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou a zvýšení návštěvnosti města.
Petr Kadavý – předseda sdružení
–4–

Návrh rozpočtu města pro rok 2006 (verze ke schválení v tis. Kč)
Podrobný rozpočet v pracovní verzi je kdykoliv v úředních hodinách k nahlédnutí na městském úřadě, u tajemnice nebo
na ﬁnančním úseku.
PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti
Daň z příjmů fyzických osob – ostatní

VÝDAJE
4.748,6
3.780
315

Silnice, opravy a údržba, zimní údržba

4.322,1

Veřejná silniční doprava – obslužnost

293

Odvádění odpadních vod

107

Daň z příjmů právnických osob

4.950

Předškolní zařízení (mateřské školy)

Daň z příjmů právnických osob za obec

7.143

Základní školy

5.355

Daň z přidané hodnoty

7.290

Speciální základní školy

411,5

Správní poplatky
Odvody za odnětí půdy ze ZPF
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt
Popltek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného

260
1
1.612,8

1.777,5

Činnosti knihovnické

367

Rozhlas a televize

756

Kulturní dům

423,8

SPOZ – ostatní činnosti kultury

240

1.550

Dům dětí a mládeže

350

120

Bytové hospodářství

347

Nebytové hospodářství

331

60,5

60

Poplatek z ubytovací kapacity

400

Veřejné osvětlení

1.230

Poplatek za výherní hrací přístroje

150

Pohřebnictví

190,8

Poplatky za povolení k vjezdu
Daň z nemovitosti
Neinvestiční dotace ze SR

20
1.418
1.9323,4

Komunální služby (vč. Drobných služeb)

2.654,4

Sběr a svoz odpadů

3.645

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

846,1

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – soc. dávky

7.800

Sociální dávky pro staré občany

170

Dotace na rozvoj cestovního ruchu

1.403

Sociální dávky pro rodinu a děti

5.562

Sociální dávky při péči o osobu blízkou

1.800

Příjmy z pronájmu ČOV
Příjmy z knihovnické činnosti
Nájemné za kabelovou televizi
Připojovací poplatky kabelová televize

600
17
228,5
30

Sociální dávky na zvláštní pomůcky
Sociální dávky na bezbariérové byty
Pečovatelská služba (vč. údržby DPS)

250
18
579,5

Příjmy z bytového hospodářství

366,15

Městská policie

741,86

Příjmy za pronájem nebytových prostor

483,12

Požární ochrana – dobrovolná část

586,01

Příjmy z divadla

5

Zastupitelstvo obce

1.350

Příjmy za pronájem smuteční síně, hrobová místa

54

Činnost místní správy

Příjmy drobných služeb města

28

Činnost regionální správy

2.756

Příjmy pečovatelské služby

30

Ostatní ﬁnanční situace

1.850

13.269,7

Příjmy za odměny za tříděný odpad

140

Fin. vypořádání z minulých let – vratka KU

Příjmy z prodeje pytlů na komunální odpad

220

Platba daně z příjmů za obec + pojištění

7.424

Splátka dlouhodobého úvěru od KB

5.000

Příjmy z poskytovaných služeb – SDH

10

Příjmy z poskytovaných služeb – místní správa

142

Příspěvek od Sdružení města a podnikatelů

873

Úroky

120

Nájemné z uzavřených smluv - pozemky

370

Příjmy z prodeje pozemků

2.459,4

Příjmy z parkování

350

Příjmy z prodejů ostatních nemovitostí, splátky smluv

320

Příjmy z prodejů pozemků – splátka TJ Spartak
Ostatní příjmy (směnka)
+ zůstatek bankovních účtu na pokrytí schodku
CELKEM PŘÍJMY

45

1.595,3
5.000
6.351,5
64.952,270
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VÝDAJE CELKEM

64.952,270

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETICÍ
Rada města Rokytnice nad Jizerou, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje pravidla
pro přijímání a vyřizování stížností a peticí podaných orgánům města Rokytnice nad Jizerou.
1. Účel pravidel a rozsah jejich působnosti
a. Stížnosti a petice jsou podání, kterými se mohou občané obracet na orgány města Rokytnice nad Jizerou ve
věcech osobního nebo společenského zájmu. Právnické
osoby uplatňují podání, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.
b. Pravidla stanovují postup přijímání a vyřizování podání,
jejichž řešení patří do působnosti města.
c. Tato pravidla se nevztahují na podávání a vyřizování stížností podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
d. Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a peticí přiměřeně uplatní příspěvkové organizace zřízené městem
Rokytnice nad Jizerou ve své stížnostní agendě.
2. Stížnosti
2.1 Přijímání stížností
a. Ústní podání občanů přijímá a sepisuje pracovnice kanceláře starosty, každý pracovní den od 8,00 hodin do
konce pracovní doby městského úřadu. Ústní podání
jsou povinni přijmout a sepsat i další zaměstnanci městského úřadu v průběhu úředního jednání s občanem,
pokud je občan požádá a pokud se předmět podání týká
projednávané problematiky. Takto přijatá podání zaměstnanci neprodleně předají pracovnici kanceláře starosty
k evidenci.
b. Písemná podání lze zaslat poštou na adresu Městský
úřad, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické podatelny: sekretar@město-rokytnice.cz, případně předat osobně na podatelně městského úřadu.
c. U došlých stížností potvrdí pracovnice kanceláře starosty
přijetí stížnosti stěžovateli písemně. Přijetí ústně podaných stížností se stěžovateli potvrdí na kopii zápisu určené stěžovateli.
d. Přeje-li si stěžovatel, aby pracovnice kanceláře starosty jeho jméno při postoupení stížnosti k vyřízení dalším
organizačním útvarům města neuváděl, je nutné jeho
požadavek zaručit a respektovat v případech, kdy bude
šetření prováděno dle těchto pravidel. Bude-li stížnost
postoupena k vyřízení jinému orgánu, který postupuje
dle jiných právních předpisů (např. komise k projednávání přestupků aj.) nelze požadavek na zachování anonymity respektovat.
e. Jméno a adresu stěžovatele nesmí zaměstnanci Města
Rokytnice nad Jizerou, s ohledem na ustanovení zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, sdělovat třetím osobám.
f. O přijatých stížnostech, směřujících proti činnosti organizačních útvarů Města Rokytnice nad Jizerou a jeho
zaměstnanců, je neprodleně informována tajemnice
městského úřadu.
g. O přijatých stížnostech, směřujících proti činnosti městské policie a jejich zaměstnanců, je neprodleně informován starosta města.
h. Vůči stěžovatelům nesmí být uplatněny žádné přímé ani
nepřímé postihy proto, že podali stížnost.
i. Pokud šetření stížnosti není v kompetenci města a jeho
orgánů, postoupí pracovnice kanceláře starosty stížnost
k vyřízení příslušné organizaci a oznámí tuto skutečnost

pisateli s tím, že odpověď obdrží od této organizace
a podání odloží bez dalšího šetření.
2.2 Vyřizování stížností
a. Pracovnice kanceláře starosty přijaté stížnosti postupuje k vyřízení odborným organizačním útvarům Města
a městského úřadu podle věcné příslušnosti. V odůvodněných případech provede šetření pracovnice kanceláře
starosty.
b. Stížnosti se zpravidla řeší ihned. Vyžaduje-li vyřízení stížnosti šetření, stížnost se zpravidla vyřídí včetně odpovědi
stěžovateli ve lhůtě do 30 dnů od přijetí. Ve složitějších
a odůvodněných případech, hrozí-li překročení uvedené
lhůty, lze podá-ní, se svolením tajemnice městského úřadu, vyřídit do 60 dnů. O prodloužení lhůty žádá tajemnici
městského úřadu ten, kdo stížnost vyřizuje a o změně
lhůty vyřízení neprodleně informuje pracovnici kanceláře
starosty a zároveň uvědomí stěžovatele.
c. Je-li věc v působnosti Zastupitelstva města Rokytnice
nad Jizerou, vyřídí se nejpozději do 90 dnů.
d. O způsobu šetření podání došlých na vedení města rozhoduje starosta města.
e. Vyřízení stížnosti musí být objektivní. Stížnost nesmí vyřizovat ten, proti kterému stížnost směřuje a při šetření
musí být vyslyšen nejen stěžovatel, ale i osoby, proti kterým stížnost směřuje a další osoby, které mohou podání
doplnit, osvětlit či mohou pomoci v řešení stížnosti.
f. Jednání a místní šetření provedená při vyřizování stížností se dokládají zápisem, který obsahuje jména zúčastěných, výčet zjištění a stručný popis průběhu a výsledku
jednání, podpisy účastníků jednání s doložkou, že byli
s obsahem zápisu řádně seznámeni. Odmítne-li některý
účastník jednání zápis podepsat, uvede se to v zápisu
s vysvětlením důvodu.
g. Pokud je jednáním nebo šetřením na místě dosaženo
vyřízení stížnosti a stěžovatel s tím souhlasí, lze v zápise uvést samostatnou doložku, že stěžovatel souhlasí
s tímto vyřízením a nežádá písemnou odpověď. Převzetí
zápisu stěžovatelem musí být doloženo na kopii zápisu
pro spis.
h. V případě opakovaných podání se přešetří případné
nově uváděné skutečnosti.
i. V případě, že stěžovatel stížnost znovu opakuje a neudává žádné nové skutečnosti, příjem se nepotvrzuje a stížnost se odkládá bez dalšího šetření.
j. Podání ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
postoupí pracovnice kanceláře starosty příslušnému
správnímu orgánu a uvědomí o tom podatele.
k. Odpověď na stížnost zabezpečuje útvar, který ji vyřizoval.
Kopii odpovědi současně postoupí pracovnici kanceláře
starosty, pro potřebu centrální evidence. V případě, že se
na vyřízení stížnosti podílí více útvarů, připravuje odpověď pracovnice kanceláře starosty.
l. Anonymní stížnosti se vyřizují pouze v případě, že obsahují konkrétní skutečnosti. O odložení anonymního
podání rozhoduje starosta města.
2.3 Kontrola vyřizování stížností
a. Odbory a oddělení, vyřizující stížnosti, ukládají spisový
materiál stížností odděleně od ostatních spisů.
b. Pracovnice kanceláře starosty s využitím centrální evidence průběžně sleduje vyřizování stížností a dohlíží
na dodržování stanovených lhůt při vyřizování stížností
pověřenými odbory.
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c. Pracovnice kanceláře starosty provádí roční přehled
stížností a předkládá zprávu Radě města Rokytnice nad
Jizerou.
3. Petice
Peticí ve věci veřejného nebo jiného společného zájmu
je písemné podání, které může občan podat sám nebo
společně s jinými občany.

a.
b.

c.

d.

3.1 Přijímání peticí
Petice mohou být adresovány všem orgánům města.
Petice lze zaslat poštou na adresu Městský úřad, Horní
Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, případně
předat osobně na podatelně v budově městského úřadu. Všechna takto doručená podání se evidují.
V případě, že petice nepatří do působnosti orgánů města, pracovnice kanceláře starosty petici postoupí instituci, jíž vyřízení přísluší a informuje o tom toho, kdo petici
podal.
Petice musí splňovat stanovené náležitosti (viz čl.3.4).
Pokud petice neobsahuje náležitosti stanovené těmito
pravidly, eviduje se jako stížnost a při vyřizování se dále
postupuje podle čl. 2 těchto pravidel.

3.2 Vyřizování peticí
a. Petice, adresované městu, centrálně eviduje a zabezpečuje jejich vyřízení pracovnice kanceláře starosty.
b. Orgán města, který petici přijal k vyřízení, je povinen ji
prostřednictvím pracovnice kanceláře starosty předložit k projednání do schůze Rady města Rokytnice nad
Jizerou, případně i do zasedání Zastupitelstva města
Rokytnice nad Jizerou, pokud předmět petice spadá do
schvalovací pravomoci zastupitelstva města, a ve lhůtě
do 30 dnů od přijetí petice písemně odpovědět tomu,
kdo ji podal, nebo tomu, kdo zastupuje členy petičního
výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice
a způsob jejího vyřízení.
c. Odpověď podateli postoupí zpracovatel rovněž pracovnici kanceláře starosty k centrální evidenci.
d. Písemnosti, týkající se vyřizování peticí, se předávají pracovnici kanceláře starosty, který je ukládá odděleně od
ostatních písemností.

3.3 Kontrola vyřizování peticí
a. Pracovnice kanceláře starosty s využitím centrální evidence průběžně sleduje vyřizování peticí a dohlíží na
dodržování stanovených lhůt.
b. Pracovnice kanceláře starosty provádí roční přehled
petic a ten předkládá Radě města Rokytnice nad Jizerou
v rámci předkládaného přehledu stížností.
3.4 Náležitosti peticí
a. Občané si mohou k sestavení petice, opatření podpisů
občanů pod ni, doručení příslušnému orgánu a k jednání
s ním, vytvořit petiční výbor.
b. Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů,
k popírání nebo omezování osobních, politických nebo
jiných práv občanů, anebo podněcovat k násilí nebo
hrubé neslušnosti.
c. Petice musí být písemná a musí obsahovat všechny
náležitosti stanovené těmito pravidly. Musí být pod ní
uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává.
Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení
a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat. V případě potřeby se osoby podporující petici
podepisují na podpisové archy, kde musí být u každého
podepsaného uvedeno jeho jméno, příjmení a bydliště.
d. Podpisové archy mají obsahovat text petice, pokud jej
neobsahují, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé,
jaká petice má být podpořena. Na každém podpisovém
archu musí být dále uvedeno jméno, příjmení a bydliště
toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště
toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci
zastupovat.
4. Účinnost pravidel
Rada města Rokytnice nad Jizerou schválila pravidla
dne 6. února 2005.
Pravidla nabývají účinnosti dnem schválení radou města.
V Rokytnici nad Jizerou dne 6. února 2006.
Petr Kadavý

Ing. Petr Matyáš

místostarosta

starosta města

Město Rokytnice nad Jizerou tímto zveřejňuje nabídku

PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR,
které se nacházejí v I. NP objektu čp. 181 v Horní Rokytnici
(kulturní dům) o celkové výměře 34 m2.
– Nabízené nebytové prostory jsou v současné době obsazeny nájemníkem.
Novému nájemci budou nebytové prostory předány k užívání po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty, přičemž výpověď stávajícímu nájemci bude
podána výběru nového uchazeče.
– Bližší informace lze získat na telefonu 481549319 nebo 481549316.

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.
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Starosty města Ing. Petra Matyáše
V bývalé továrně v Dolní Rokytnici byl již zahájen prodej
bytů. Kdy má být výstavba rekreačního centra zahájena,
mohl byste čtenáře seznámit s projektem a s úmluvami
ve smlouvě, o využití některých zařízení pro veřejnost?

Občan se na Městském úřadě v Rokytnici nad Jizerou
setká se správním řízení zejména při těchto činnostech:
• při rozhodování a dozorování činnosti v silničním hospodářství (např. napojení přístupové komunikace na místní
komunikaci),
• při rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah
a drážní dopravy (např. lanová dráha, v budoucnu možná i lyžařské vleky),
• při územním rozhodování a při rozhodování na úseku
stavebního řádu a vyvlastnění a ve vodním hospodářství
(takřka veškeré činnosti stavebního úřadu)
• při řízení o dávkách a službách sociální péče (takřka veškeré činnosti sociálního úseku)
• při správě matriky a státního občanství, při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů (např. zrušení trvalého bydliště)
• při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku,
občanského soužití a majetku (pozor: zákon o přestupcích má v některých ustanoveních nadřazenost nad
správním řádem)
• v ochraně přírody a krajiny, v ochraně ovzduší a hospodaření s odpady (např. žádosti o kácení stromů rostoucích mimo les),
• při ochraně zemědělského původního fondu a posuzování vlivu na životní prostředí

???

S projektem se může každý seznámit na internetových
stránkách www.tkalcovnarokytnice.cz. Výstavba by měla
být zahájena dle informací od investora po vydaní stavebního povolení patrně v první polovině letošního roku. V rámci
této investice se Město s investorem dohodlo, že budované
vitalcentrum s bazénem a restaurace budou sloužit nejen
pro účely uživatelů domu, ale i pro širokou veřejnost. Investor se dále zavázal:
• poskytnout bezplatně služby vitalcentra s bazénem
v předem dohodnutém rozsahu a provozních hodinách
školským zařízením, jejichž zřizovatelem je Město Rokytnice nad Jizerou, v minimálním rozsahu 3 hodiny týdně
• vybudovat na vlastní náklady chodník pro pěší včetně
veřejného osvětlení, umožňující bezpečný pohyb osob
mezi autobusovou zastávkou „U Kroupů“ a víceúčelovým komplexem
• poskytnout Městu Rokytnice příspěvek na zkvalitnění
služeb v oblasti údržby a správy místních komunikací ve
výši 1.000.000,- Kč
Na Horním náměstí jsou umístěny tabule omezující
dobu stání na 1 hodinu. Nikdo se jimi neřídí a nikdo majitele parkujících aut nekontroluje. Nebylo by lepší v tomto případě tabule odstranit?

Tento dotaz mě poněkud překvapuje. Situace na Horním
náměstí se podle mého názoru v posledních dvou letech
výrazně posunula k lepšímu. Hlavní zásluhu na tom mají
pravidelné a důsledné kontroly dodržování omezeného stání ze strany Městské policie. V žádném případě není pravda, že by dodržování tohoto omezení nikdo nekontroloval.
Tento názor potvrzují i pozitivní reakce vlastníků bytů a provozoven na Horním náměstí.

Tajemnice úřadu, Martiny Šubrtové:
S účinností od 1.1.2006 vstoupil v platnost nový Správní řád. Jaké změny přinese úředníkům a co se změní pro
občany při návštěvě a vyřizování žádostí na MěÚ?
S účinností od 1.1.2006 skutečně nabyl účinnosti nový
správní řád, a to jako zákon č.500/2004 Sb. Cílem reformy správního řízení má být především dodržování zásady
zákonnosti, nepoužívání mimoprávních prostředků a zejména dostatečně a přesně deﬁnovat úpravy textu.
Správní řád se nevztahuje na úkony občanskoprávní,
obchodněprávní a pracovněprávní.
Je ovšem důležité si uvědomit, že v případě nového
správního řádu se nejedná o žádnou novinku, se kterou by
občan již nesetkal. Jde o novou úpravu stávajícího správního řízení, které upravuje zejména postup úřadu a účastníků
řízení při vyřízení jejich záležitostí.
Abychom se ale nepohybovaly pouze v teoriích, budu se
snažit seznámit občany, při kterých řízení se postupuje dle
správního řádu a jaká jsou zásadní změny oproti starému
správnímu řádu.

Nové úpravy ve správním řádu:
• správní řád nově zařazuje vydávání tzv. usnesení (např.
v případě podjatosti úřední osoby, v případě postoupní
věci příslušnému orgánu, v případě uznání či neuznání dalšího účastníka řízení, v případě přerušení řízení,
apod.) – dosud správní orgány vydávaly tato jednoduchá
rozhodnutí např. úředními záznamy, protokoly, apod.
• úkony ve správním řízení smí provádět pouze tzv. „oprávněná úřední osoba“. Kdo je oprávněnou úřední osobou
určí vnitřní předpis úřadu a účastník řízení má právo být
na svou žádost informován, kdo je v jeho věci oprávněnou úřední osobou. O určení této osoby se provede
záznam do spisu.
• Správní řád např. nově upravuje jednací jazyk – zde je
nejdůležitější vědět, že v řízení se jedná a písemnosti
se vyhotovují v jazyce českém; účastníci mohou jednat
i v jazyce slovenském.
• Každý spis musí s účinností od 1.1.2006 obsahovat tzv.
obsah spisu, což je soupis všech součástí spisu včetně
příloh a data, kdy byly do spisu vloženy.
• Kromě písemného protokolu lze pořídit i obrazový nebo
zvukový záznam
• Nově se upravuje lhůta v případě tzv. uložení písemnosti. V případě doručování fyzickým nebo právnickým
osobám, pokud nebyl adresát zastižen a nebylo možno
doručit jiným způsobem, se písemnost uloží u obecního úřadu nebo u provozovatele poštovních služeb. Při
uložení se adresát vyzve oznámením o neúspěšném
doručení, aby si písemnost v místě uložení vyzvedl ve
lhůtě 15 dnů a současně je poučen o právních důsledcích. V tomto případě se nezjišťuje, zda se adresát v místě doručení zdržuje. Při nevyzvednutí uložené písemnosti
ve lhůtě 10 dnů ode dne uložení se písemnost považuje
za doručenou posledním dnem této lhůty (dosud to bylo
ve lhůtě 3 dnů).
• Jak už byli občané informování v minulém čísle, nový
správní řád rovněž povinuje obce zveřejnit obsah úřední
desky i způsobem umožňující dálkový přístup. S obsa-
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hem úřední desky se občané tedy nově mohou seznámit
na www.mesto-rokytnice.cz.
Nově jsou deﬁnováni účastníci řízení následovně:
– v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na
které se musí vztahovat rozhodnutí
– v řízení z moci úřední dotčené osoby, jichž se rozhodnutí přímo týká
– dále dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím
na svých právech nebo povinnostech dotčeny účastníci
podle zvláštních zákonů
Úkony účastníků řízení: účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení, mají
právo vyjadřovat svá stanoviska, vyjádřit se k podkladům
pro rozhodnutí a zároveň jsou povinni na výzvu správního orgánu prokázat svou totožnost.
Účastníci mají rovněž stále právo nahlížet do spisu a činit
si výpisy. Nově mohou požadovat kopie spisu.
Správní řád nově zahrnul důvody pro zastavení řízení
a přerušení řízení.
Jako nový typ zvláštního rozhodnutí ve správním řízení je
tzv. vydání dokladu, kdy jde o přiznání práva, jehož existence se osvědčuje zákonem stanoveným dokladem.
Správní řád rovněž upravuje tzv. veřejnoprávní smlouvy.
Tento institut se občanů přímo netýká, tento druh smluv
mezi sebou uzavírají správní orgány za účelem plnění
svých úkolů. Veřejnoprávní smlouva ovšem může být
uzavřena i mezi správním orgánem a účastníkem místo
vydávání rozhodnutí a mezi účastníky o způsobu výkonu
jejich práv a povinností.
Nově jsou upraveny tzv. „opatření obecné povahy“, která nejsou právním předpisem. Tyto návrhy se doručují
veřejnou vyhláškou a vyzívají dotčené osoby, aby k určitému návrhu podávaly připomínky nebo námitky.

• Nově je upraven i institut stížností. Dotčené osoby mají
právo obracet se se stížnostmi na správní orgán proti
nevhodnému chování úředních osob nebo proti jejich
postupu. Stížnost se podává u toho správního orgánu,
který řízení vede, ten je povinen prošetřit skutečnosti
a vyřídit ji do 60ti dnů.

Oldřicha Doubka, vedoucího okrsku
Horské služby v Rokytnici nad Jizerou:
Všechna zimní střediska hlásí nárůst úrazů, mluví se
o stovkách. Jak zatím probíhá zimní sezóna v Rokytnici?
Do 28.1.06 došlo na našich sjezdovkách ke 185 úrazům.
Za stejné období v loňském roce jich bylo 140. Jde tedy
přibližně o 30 % nárůst.
Příčin je několik:
• většina lyžařů jezdí na carvingových lyžích, které jsou
rychlejší
• na hory přijíždí stále více lyžařů, letos přibyli i snowboardisté
• mnozí z nich přeceňují své dovednosti
• někteří lyžaři bohužel jezdí bezohledně a bezprostředně
ohrožují ostatní

Zpráva o bezpečnostní situaci na území města Rokytnice nad Jizerou za rok 2005
V průběhu roku 2005 bylo v územní části obce Rokytnice nad Jizerou
vyhledáno nebo oznámeno občany
celkem 104 trestných činů, z nichž 43
bylo objasněno. Jedná se převážně
o majetkové trestné činy, kdy došlo
k 10 případům vloupání do rekreačních chalup a pensionů, k 21 případům odcizení motorových vozidel,
k 1 případu odcizení sněžného skútru, k 9 případům vloupání do vozidel,
k 1 případu odcizení kol z motorového vozidla, ke 2 případům odcizení
skiboxu na motorovém vozidle, ke
4 případům vloupání do skiboxu na
motorovém vozidle, k 6 případům
odcizení lyžařské výstroje, ke 3 případům poškozování cizí věci, k 1 případu odcizení fotoaparátu, k 5 případům
neoprávněného držení platební karty,
ke 2 případům vloupání do výherních
automatů, ke 2 případům odcizení
zavazadel, k 1 případu odcizení nafty, k 5 případům výtržnictví a ublížení
na zdraví, k 1 případu násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci, ke 3 případům vydírání, k 6 případům zanedbání povinné výživy, k 8 případům
maření výkonu úředního rozhodnut,
k 3 případům útoku na veřejného

činitele, k 1 případu neoprávněného
držení psychotropních látek, k 1 případu ohrožení pod vlivem návykové
látky a ke 4 případům náhlého úmrtí.
Pokud se týče objasňování trestných
činů, tak nejmenšího úspěchu bylo
dosaženou u krádeží motorových
vozidel a vloupání do nich, kdy k těmto případům dochází v zimní rekreační sezóně, kdy pachatelé najíždějí
vozidly z jiných krajů a jejich zjištění
je složité.
Dále bylo v roce 2005 zjištěno nebo
oznámeno 148 přestupků. Jedná se
převážně o přestupky proti majetku v 71 případech, proti veřejnému
pořádku v 26 případech a poškozování cizí věci v 31 případech. Dále bylo
řešeno 11 dopravních nehod a 28
řidičů pro jízdu s vozidlem po požití
alkoholických nápojů.
Našimi policisty je kladně hodnoceno, že veřejné osvětlení svítí celou
noc, což přispívá k potlačení páchání
trestné činnosti – nejvíce majetkových
trestných činů a přestupků bylo spácháno na odlehlých místech a samotách. K potlačení trestné činnosti přispívá i skutečnost, že mnozí majitelé
pensionů provádějí opatření k zame–9–

zení trestné činnosti – instalace bezpečnostních kamer pro zabezpečení
parkovišť, apod. Dopravní situace
obce je dobře vyřešena rozmístěním
dopravního značení. Menší problémy
s dopravní situací jsou pouze v zimní
rekreační sezóně a tyto jsou operativně řešeny za pomoci strážníků městské policie.
Kladně hodnotíme spolupráci se
zaměstnanci městského úřadu, kdy
nejsou žádné problémy při vyřizování našich žádostí. Na velmi dobré
úrovni je spolupráce s paní matrikářkou a pracovnicemi oddělení sociální
péče. Také spolupráce se strážníkem
městské policie je na dobré úrovní,
kdy navštěvuje OOP a společně řešíme dopravní situace v obci.
Děkujeme všem, kteří svojí prací
přispěli k úspěchu našeho OOP při
objasňování trestní činnosti a doufáme, že tato spolupráce bude i nadále
na dobré úrovni.
mjr. Josef Haas
vedoucí oddělení Policie ČR
Rokytnice nad Jizerou

Odpadové hospodářství v Rokytnici nad Jizerou
Jak již bylo v minulém čísle RZ předesláno, místní poplatek za odpad pro rok 2006 byl zastupiteli města schválen
ve výši 450,- Kč, tj ve stejné výši jako v předchozím roce. Hlavním důvodem, proč se letos nezvyšuje, je snaha zastupitelů
a vedení města odměnit místní občany za vzorné třídění odpadů přímo v domácnosti (pytle jsou k vyzvednutí na městském
úřadě) a také za jejich snahu snižovat cykly vývozů popelnic s ohledem na třídění odpadů.
Omezení odkládání nebezpečného a velkoobjemového odpadu ve Sběrném dvoře bylo rovněž schváleno
Od 1.1.2006 je odkládání odpadu ve Sběrném dvoře zpoplatněno. Ceník provozovatele sběrného dvora spol. Severočeské komunální služby, s.r.o. Jablonec nad Nisou tímto rovněž zveřejňujeme. Zastupitelé města, jako určité gesto pro
místní občany, schválili ustanovení, že rada města v průběhu kalendářního roku rozhodne o dvou termínech, kdy bude
možné nebezpečný a velkoobjemový odpad odkládat bezúplatně. Tato možnost samozřejmě platí pouze pro plátce místního poplatku za odpad, nikoliv pro podnikající a právnické osoby. O těchto termínech budou občané včas informováni,
a to minimálně jeden měsíc předem, způsobem v místě obvyklým, tj. na úřední desce úřadu, na webových stránkách
města, v infokanálu kabelové televize a v Rokytnickém zpravodaji.
CENÍK sběrného dvora platný od 1. 1. 2006
Zajištění sběru, odvozu a odstranění (využití) nebezpečných složek komunálního odpadu, velkoobjemových odpadů,
tříděného odpadu a stavebních odpadů v areálu shromaždiště odpadů v Rokytnici nad Jizerou.
Katalog.
číslo

Kat.

15 01 10

N

20 01 26

Jedn.

Cena
Kč / Jedn.

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek

kg

15,-

N

Olej a/nebo tuky

kg

10,-

15 02 02

N

Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)

kg

12,-

20 01 27

N

Barva, lepidlo, pryskyřice

kg

15,-

20 01 13

N

Rozpouštědlo

kg

19,-

20 01 14

N

Kyselina

kg

12,-

20 01 15

N

Zásady (hydroxid)

kg

12,-

20 01 32

N

Jiná nepoužitá léčiva (léky)

kg

21,-

20 01 33

N

Olověné akumulátory

kg

3,-

20 01 33

N

Galvanický článek elektrický suchý anebo mokrý

kg

13,-

20 01 21

N

Zářivka aneb ostatní odpad s obsahem rtuti

ks

13,-

20 01 21

N

Výbojka

ks

15,-

20 01 23

N

Zařízení s obsahem chlorﬂuorovodíků (lednice)

ks

380,-

20 01 35

N

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení (televizory)

ks

200,-

Jedn.

Cena
Kč / Jedn.

t

2 500,-

Odpad

Převzetí, odstranění, využití odpadu kategorie „O“:
Katalog.
číslo

Kat.

20 03 07

O

Objemný odpad

16 01 03

O

Pneumatika osobní

ks

28,-

16 01 03

O

Pneumatika (AVIA)

ks

54,-

16 01 03

O

Pneumatika nákladní

ks

180,-

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

kg

0,-

15 01 02

O

Plastové obaly od nápojů

kg

0,-

15 01 07

O

Směsné sklo

kg

0,-

17 01 07

O

Odpad

Směs betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

3

m

950,-

K cenám uvedeným v ceníku bude účtována DPH dle platných předpisů ke dni zdanitelného plnění.

Provozní doba sběrného dvora je stále stejná:

středa a neděle: 13.00 – 18.00 hodin

Upozornění pro podnikatele – stále platí následující nabídka:
Možnost využití systému zavedeného obcí ze strany podnikajících a právních osob pro nakládání se tříděným odpadem
na stanovištích pro sběr tříděných komodit (sklo, plasty – PET lahve, karton) stále platí. Tato nabídka spočívá v možnosti
odkládat tříděné složky odpadů do nádob na tříděný odpad, které jsou na území města rozmístěny a provozuje je Město
Rokytnice nad Jizerou. Bližší informace podá tajemnice úřadu, tel. 481549319, kancelář č.19 I. patro budovy radnice.
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Zpráva o činnosti SDH Rokytnice nad
Jizerou za rok 2005
13.1.2004 se konala výroční valná schůze SDH Rokytnice nad Jizerou. Pro představu o činnosti našeho sboru
Vám stejně jako v minulých letech přinášíme zprávu o činnosti SDH v roce 2005.
SDH Rokytnice nad Jizerou měl k 31.12.2005 112 členů,
z toho 59 mužů, 37 žen a 16 dětí. Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Rokytnice nad Jizerou má k dnešnímu
dni 24 členů. Naše jednotka je zařazena do kategorie JPO
III a je dále předurčena pro záchranné práce při dopravních
nehodách a haváriích.
V roce 2005 zasahovala naše jednotka ve 20 případech,
což je o pět výjezdů méně než v roce 2004. Co se týká
výjezdů k požárům, vyjížděla naše jednotka v roce 2003
ke čtrnácti požárům, v roce 2004 k šesti a v roce 2005 už
jen ke třem. Je tedy zřejmé, že požárovost se v našem
hasebním obvodu výrazně snižuje a naopak přibývá výjezdů k zásahům technického charakteru jako jsou dopravní
nehody, technické pomoci. V roce 2005 vyjížděla naše jednotka k těmto událostem:
1.
2.
3.
4.
5.

4.3.
18.3.
5.4.
15.4.
9.5.

požár
technická pomoc
technická pomoc
požár
technická pomoc

Záloha na základně
Únik nafty do Huťského potoka
Zřícení stěny objektu – Rokyto
Požár louky – Františkov
odstraňování stromů na II/294
– Františkov
6. 11.5. Prověřovací cvičení Požár továrny Singing rock
v Poniklé
7. 30.5. Prověřovací cvičení Požár v Rotextile
8. 29.6. technická pomoc Otevření bytu – Nová hospoda
9. 2.7.
Dopravní nehoda
Srážka dvou osobních automobilů
u stavebnin
10. 3.8.
Planý poplach
Nenahlášené pálení v Pasekách
nad Jizerou
11. 2.9.
technická pomoc Vyteklý olej na hlavní silnici
u betonárky
12. 9.9.
Planý poplach
Požár u Dvořáků
13. 25.9. Prověřovací cvičení Požár paseky pod Dvoračkami
14. 30.9. požár
požár Emba
15. 18.10. technická pomoc Únik oleje z osobního vozu
– Horní Domky
16. 2.12. technická pomoc Únik nafty z nákladního vozu
v ČSAD
17. 9.12. technická pomoc Havárie vodovodu čp. 17 v DR
18. 16.12. technická pomoc odstraňování stromů na II/294
– u Modré hvězdy
19. 16.12. technická pomoc odstraňování stromů na I/14
– úsek Vilémov, Mýto
20. 24.12. technická pomoc odstraňování stromů na II/294
– úsek Františkov, Rezek
Při těchto výjezdech bylo celkem odpracováno 227,5
hodin. Další činností jednotky, při které bylo odpracováno 37,5 hodin, bylo mytí komunikací, čištění kanalizace,
doprava vody a podobně.
V loňském roce byla v rámci prověření připravenosti naší
jednotky vyhlášena tři prověřovací cvičení. Dvě prověřovací
cvičení byla v květnu pořádána HZS. První bylo 11. května
a jednalo se cvičně o požár v továrně ﬁrmy Singing rock
v Poniklé a druhé bylo 30. května a jednalo se cvičně o požár

v továrně ﬁrmy Rotextile v Rokytnici nad Jizerou. Třetí prověřovací cvičení, které se konalo 25. srpna, bylo připraveno
ve spolupráci s vedoucím Polesí Zdeňkem Chomaničem
a jednalo se o cvičný požár paseky pod Dvoračkami. Toto
cvičení bylo vyhlášeno na základě zákona o požární ochraně, kde má starosta města povinnost prověřit minimálně
jednou ročně akceschopnost jednotky města.
Kromě prověřovacích cvičení se v roce 2005 konala také
dvě cvičení taktická. První taktické cvičení bylo pro náš
okrsek připraveno velitelem okrsku 6.listopadu. Při tomto cvičení si téměř všechny sbory okrsku, včetně JPO V,
vyzkoušely dálkovou dopravu vody v Jablonci nad Jizerou
na Blansku. Oproti loňskému roku se nám také podařilo
díky našemu veliteli připravit taktické cvičení naší jednotky.
Cvičení se konalo 20.listopadu a námětem byl požár v podkroví objektu bývalého archivu v Dolní Rokytnici.
Další nedílnou součástí činnosti jednotky je údržba
výstroje, výzbroje a především údržba a opravy naší zastaralé techniky. V červenci se podařilo s naší technikou, a to
pouze s drobnými závadami, projít technickou kontrolou.
Díky získané dotaci z fondu požární ochrany Libereckého
kraje ve výši 170 000,- Kč se v loňském roce podařilo provést velmi potřebnou celkovou opravu naší AVIE. Při této
opravě byla provedena celková repase podvozku a přestavba požární nástavby v celkové hodnotě 440 000,- Kč.
Stejným způsobem bychom rádi v letošním roce provedli
opravu požární nástavby na dalším vozidle a to na Tatře.
Je velmi pozitivní, že je možné, díky Libereckému kraji a
v letošním roce založenému fondu požární ochrany, získat peníze na obnovu a modernizaci zastaralé techniky,
výzbroje a výstroje. Doufejme, že se stejným způsobem,
jakým se k ﬁnancování obnovy zastaralé hasičské techniky
a vybavení postavil Liberecký kraj, postaví konečně i stát
a poslanci schválí tolik potřebnou a očekávanou novelu
zákona o pojišťovnictví, která by uložila pojišťovnám poskytovat ﬁnanční prostředky na zábranu škod.
V rámci údržby a oprav techniky byly v loňském roce při
brigádách celkově opraveny i oba přívěsy PPS 12 a v listopadu u nich byla provedena STK. Díky Karlu Hornovi byly
pak opraveny i obě stříkačky z těchto přívěsů. Při údržbě výstroje, výzbroje, přípravě vozidel na STK, opravách
a údržbě vozového parku bylo v loňském roce odpracováno 402,5 hodin.
V roce 2005 se nám opět podařilo zlepšit a zmodernizovat některé vybavení naší jednotky. Za toto zlepšení vděčíme opět našim sponzorům, kteří nám poskytli sponzorské
dary na nákup vybavení ve výší 100 000,- Kč-. Za tyto peníze byly pořízeny – dva přetlakové dýchací přístroje PLUTO,
tři kusy svítilen a vzduchový kompresor.
Z rozpočtu Města nebylo v roce 2005 pořízeno žádné
nové vybavení, protože veškeré ﬁnance byly použity na
opravu Avie. Vzhledem k tomu, že se nám v loňském roce
podařilo dokoupit potřebný počet přetlakových dýchacích
přístrojů, bylo prodáno všech šest kusů starých dýchacích
přístrojů SATURN. Získané peníze byly opět použity na
opravu Avie.
Od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
se podařilo prostřednictvím města získat pro naší jednotku
bezúplatně elektrocentrálu, několik sad ešusů a nosítek.
Z prostředků, kterými přispěli občané na činnost sboru
při roznosu pozvánek, byly zakoupeny mladým hasičům
stejnokroje.
Během roku jsme se scházeli na téměř pravidelných
brigádách. Při nich se především opravovala a udržovala
technika, výstroj a výzbroj, zrenovoval se saňový podvo-
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zek k pumpovačce, začal se renovovat hadicový vůz, před
okrskovými závody se opravily překážky. Při těchto brigádách bylo odpracováno v roce 2005 888 hodin.
V rámci prevence jsme v loňském roce opět zajišťovali požární hlídky pro pořadatele kulturních akcí. 15 členů
absolvovalo v červenci potřebné školení požárních hlídek.
Tuto službu jsme pak zajišťovali například při konání „Keltské noci“ ve Františkově, při konání „Hubertské zábavy“
a samozřejmě při všech akcích konaných naším sborem.
Do preventivní činnosti patří bezesporu také práce s dětmi, která v našem sboru i v minulém roce probíhala.
Od začátku května nacvičovalo družstvo mužů a družstvo
žen na okrskovou soutěž, která se konala v sobotu 4.6.2003
u nás v Rokytnici na parkovišti pod Studenovem. Kromě
okrskové soutěže jsme se dále zúčastnili 18. června pokusu o překonání světového rekordu v dálkové dopravě vody
historickými stříkačkami v Roztokách u Jilemnice. Letos
poprvé jsme se mohli zapojit s naší vlastní rokytnickou stříkačkou. Poslední červnový víkend jsme strávili v Rokytnici
nad Rokytnou při reprezentaci našeho města na Setkání
Rokytnic. 25.6. jsme se zúčastnili oslav výročí SDH v Jablonci nad Jizerou a 6 .7. již tradičně hasičské slavnosti u
příležitosti výročí upálení mistra Jana Husa ve Františkově.
Další nedílnou součástí činnosti sboru je práce s dětmi.
Zprávu o činnosti dětí a mládeže Vám přineseme v příštím
čísle Rokytnického zpravodaje
Kulturní a společenská činnost našeho sboru byla i v loňském roce velmi bohatá. Při pořádání kulturních akcí bylo
v roce 2005 celkově odpracováno 1 377,5 hodin.
V únoru jsme pak pořádali dvě již tradiční akce, a to
18.února „Pašeráckou zábavu“ a 26.února „Hasičský
bál“. Druhý březnový pátek se uskutečnil „Pyžamový bál“.
Všechny tři akce se vydařily. Pouze na hasičském bále byla
již tradičně malá účast.

Posledního dubna náš sbor organizoval v Horní Rokytnici na parkovišti „Pálení čarodějnic“, včetně občerstvení,
stavby a pálení vatry. 5. června jsme zajišťovali občerstvení
na Dětském dnu. 8. května jsme společně oslavili svátek sv.
Floriána a Svátek matek. V říjnu jsme poprvé pekli sejkory
při rokytnické pouti.
V loňském roce se také uskutečnilo v rámci partnerství
našeho města první setkání se zástupci hasičů z německého města Grosschönau. Toto první setkání bylo v dubnu u nás v Rokytnici. V listopadu jsme pak byli na oplátku
v Grosschönau.
Na závěr bychom rádi poděkovali sponzorům našeho
sboru, kteří nám v naší činnosti významně pomáhají:
• ﬁrmě ROTES, se kterou máme již mnoho let vynikající
spolupráci při opravách techniky a dalších mnoha činnostech,
• ﬁrmě SURA, která nám tiskne plakáty na kulturní akce
a další potřebné materiály,
• manželům Rákosníkovým, kteří každoročně přispívají na
vybavení našeho sboru,
• polesí Rokytnice za poskytnutí dříví na stavbu vatry při
čarodějnicích,
• Petru Háskovi, který nám zajišťuje dovoz dříví a stavbu
vatry na čarodějnice,
• všem, kteří přispívají do tomboly na hasičský bál,
• všem, kteří přispěli na činnost sboru při roznosu pozvánek na bál,
• a mnohým dalším, kteří náš sbor v loňském roce jakoukoliv formou podpořili.
Na úplný závěr mi dovolte, abych Vám za SDH Rokytnice
nad Jizerou popřál do roku 2006 hodně zdraví, štěstí, úspěchů a spokojenosti, jak v osobním životě tak v zaměstnání.
Zdeněk Volf – Velitel SDH
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Společně pro Lyžařský ráj
Před oﬁciálním zahájením zimní
sezóny se na půdě Krkonoš – svazku měst a obcí sešli provozovatelé
lyžařských areálů, představitelé měst
a obcí, ti kteří spolupracují na projektu „Krkonoše – lyžařský běžecký ráj“.
Spolu se zástupci Správy KRNAP diskutovali koordinaci a režim úprav tratí
nejenom v 1. zóně parku.
Podle manažerů Krkonoš – svazku měst a obcí byl také jako slabé
místo celého projektu speciﬁkován
dosavadní nesoulad poskytovaných
informací směrem ke sdělovacím prostředkům, internetovým portálům, TV
vysílání programu Panorama info, na
webové stránky www.holidayinfo.cz
i v propagačních materiálech jednotlivých lyžařských středisek, ale i obcí
a měst. Manažer projektu Dr. Pavel
Klapuš doporučil: „Vedle propagace
možností pro sjezdové lyžování by
neměly chybět informace o pravidelně
upravovaných běžeckých tratích. Uvědomme si, že do Krkonoš přijíždí zhruba 40% návštěvníků, kteří chtějí naše
nejvyšší české hory poznávat v běžeckých stopách. Proto je důležité, aby
informace, které k tomu podáváme,
nebyly v jednotlivých sdělovacích prostředcích protichůdné, a tedy matoucí, jak se ještě někdy děje.“
Z průzkumu u klientů, kteří se na
zahraničních veletrzích cestovního
ruchu poptávají po sportovní možnosti
v Krkonoších, vyplývá, že znají většinou jen několik větších středisek. Dr.
Pavel Klapuš dodává: „S přihlédnutím
k této skutečnosti musíme rozšířit propagaci Krkonoš, zkvalitnit a zvýraznit
společnou graﬁckou podobu vydávaných informačních a propagačních
materiálů. Jde o to, aby bylo všem
zřejmé, že jde vždy o místa, obce,
sportovní, kulturní a turistickou nabídku, možnosti ubytování i jiných aktivit
právě v Krkonoších. V té souvislosti
má Svazek měst a obcí vypracovaný jednotný graﬁcký manuál a logo.
Prostřednictvím nich je vhodné sladit
vnější podobu prezentace jednotlivých subjektů.“
V terénu jsou v současné době na
mnoha místech instalovány nejrůznější panoramatické mapy. Správa
KRNAP je vlastníkem podrobné fotomapy se zaznamenanými vrstevnicemi. Pro ty, kteří mají zájem vydat
vlastní propagační materiál oblastních
lyžařských běžeckých tratí, cyklotras,
apod., je k dispozici. Jak doplnil Dr.
Klapuš: „Společná a účinná prezentace je dlouhodobá a systematická

práce jednak marketingové skupiny
pro společnou propagaci Krkonoš při
svazku měst a obcí, ale především
i všech dalších subjektů podnikajících
na území Krkonoš.“

Monitoring názorů
návštěvníků
Poznat skladbu návštěvníků a
důvody jejich příchodu do jednotlivých turistických regionů ČR, zjistit,
jací hosté, v kterých místech tráví svůj
volný čas, jak jsou spokojeni s vybavením jednotlivých lokalit, kvalitou
poskytovaných služeb a nabídkou
možností k prožití svého volna. To je
hlavní cíl dotazníkové akce „Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR“ zadané státní agenturou
CzechTourism.
První etapa šetření probíhala od
června do září 2005. Získaná data
jsou zpracována a shrnuta do závěrečné zprávy, se kterou se v plném
znění můžete seznámit u manažerů
Krkonoš – svazku měst a obcí(e-mail:
kroupovaklara@muvrchlabi.cz).
V regionu KRKONOŠE respondenti
pozitivně hodnotili ubytovací služby –
rozsah a dostupnost kapacit, poskytování místních informací, úroveň veřejného stravování, orientační značení,
služby pro lyžaře, služby pro motoristy. Negativně byly hodnoceny vysoké
ceny za poskytované služby.
V současné době probíhá zimní
šetření. V Krkonoších bude znovu
osloveno celkem 1.500 návštěvníků.
Hlavní koordinátorka projektu „Monitoring návštěvníků“ pro turistický
region Krkonoše, Klára Kroupová,
manažerka Krkonoš - svazku měst a
obcí, připomíná: „Celorepubliková
akce má výhodu vzájemného srovnání
dat. Dotazníky jsou totožné pro všechny turistické oblasti, sběr probíhá stejným způsobem, ve stejném období.“
Turisticky atraktivní místa, kde jsou
respondenti oslovováni, byla vybrána
tak, aby monitoring pokryl velká i malá
střediska hor a podhůří.
Ze statistických podkladů vyplývá
například, že:
• 65% dotázaných nejčastěji získává
informace z propagačních materiálů, 60% v turistických informačních centrech, 59% od příbuzných
a známých, 58% z internetu; 75%
nevyužívá informace cestovních
kanceláří a agentur, 54% nevyužívá
médií.
• 38% respondentů (43% Čechů)
utratí denně 200 – 500 Kč. Zahra– 13 –

niční návštěvníci (59%) své průměrné každodenní výdaje odhadovali
spíše v rozmezí 500 – 2000 Kč.
• Nejvíce (41%) hostů bylo zastiženo
na jednodenní cestě; 28% stráví na
místě 3 až 7 nocí. Cizinci volí častěji
týdenní pobyty, Češi naopak jednodenní.
• Nejčastějším důvodem pobytu
v regionu (38% všech dotazovaných z toho 52% cizinců) bylo
poznávání, 19% chce především
relaxovat, 15% provozovat turistiku
či sport, 8% přijelo za příbuznými
nebo známými, 5% je zde za prací
nebo zábavou.
• Pro 55% návštěvníků (66% zahraničních) je z možných aktivit v regionu nejlákavější poznávací turistika,
dále pěší turistika (44%), cykloturistika (23%), koupání či vodní sporty (18%), společenský život (18%)
a návštěvy kulturních akcí (15%).

Krkonoše v Holandsku
Dalším v řadě ze série veletrhů
cestovního ruchu, kde Krkonoše
– svazek měst a obcí ve spolupráci s
Czech Tourismem zajistil prezentaci,
byl Vacantie v Utrechtu. Uskutečnil
se ve dnech od 9. do 16. ledna 2006.
Vysoká návštěvnost (cca 150.000 lidí
za 6 dní, což je 3× více zájemců než
na největších veletrzích v ČR), zajistila nebývalý zájem o Turistický region
Krkonoše.
Na společné prezentaci se podíleli
představitelé úřadů Královéhradeckého i Libereckého kraje, turistických
regionů (Český ráj, Východní Čechy).
Mluvčí Správy KRNAP, Radek Drahný,
zastupující region Krkonoše, uvedl:
„Převážně holandské návštěvníky
zajímala nabídka kempů, letní nebo
zimní dovolená. V případě letní se
zaměřením na pěší turistiku. V zimě
výhradně sjezdové lyžování. Řada
dotazů směřovala na přírodu Krkonoš.“
Stánek Krkonoš byl vybaven dostatečným množstvím tištěných propagačních materiálů. Podle slov R. Drahného měli návštěvníci stánku Krkonoš
zájem o obecný propagační (image)
materiál a doplnil:
„Dotazy na ubytování byly uspokojovány třemi ubytovacími katalogy
a letáčky jednotlivých ubytovatelů.
Zájem byl o materiály k sjezdovému
lyžování. Řadu návštěvníků doslova
udivila nabídka téměř dvou desítek
různých prospektů. Za úvahu by stálo
vydání jediného materiálu s nabídkou
krkonošských skiareálů. Překvapením

byl minimální zájem o cykloturistiku
a běžecké lyžování.“
První den, věnovaný odborné veřejnosti, bylo podle R. Drahného méně
lidí.
„Druhý den návštěvnost výrazně
stoupla. Rozmanité „akce“ pořadatelů, mezi nimi např. snížené seniorské
vstupné, znamenaly, že právě druhý
den po ránu byl stánek doslova „zavalen“ seniory. Další dny zájem kolísal.
Přes oﬁciálně deklarovanou návštěvnost před stánkem nevznikaly „zácpy“
typické z českých veletrhů. Důvodem
je pravděpodobně větší plocha celého veletržního areálu. Holanďané také
nejsou „sběrači“ propagačních materiálů. Nechají si podrobně vysvětlit,
o co mají zájem, a berou pouze související prospekty,“ shrnul své poznatky
Radek Drahný.

Brněnský tandem
veletrhů cestovního ruchu
Regiontour a GO
Ve dnech 12.–15. ledna 2006 byl
podle sdělení organizátorů nejmohutnější ve své historii a zároveň šlo
o největší veletrhy tohoto zaměření ve
střední Evropě. Pořadatelé zaznamenali nárůst ve všech parametrech, největší v obsazené výstavní ploše, která
se díky přesunu do pavilonu „V“ rozšířila o 1 100 m². Na celkem 11.282 m²

se v Brně letos představilo 1224 ﬁrem
z 28 zemí světa. Oba veletrhy cestovního ruchu navštívilo více než 40.000
lidí. V prvních dvou dnech určených
odborníkům branami výstaviště prošlo 13 770 návštěvníků a VIP hostů.
Prestiž veletrhů potvrdila přítomnost
řady významných osobností, včetně
premiéra Jiřího Paroubka a dalších
členů kabinetu. Ministr pro místní rozvoj Radko Martínek, který na veletrhu
REGIONTOUR představil novou kampaň k podpoře domácího cestovního
ruchu, ocenil proměnu z přehlídky
turistických možností v akci s velkým
obchodním efektem:
„Každý, kdo tady byl několikrát,
vidí podstatnou změnu. Cestovní ruch
je business, je to průmyslové odvětví
a my ho takto prezentujeme. Doufám,
že se tato prezentace také projeví
v nárůstu cestovního ruchu u nás.“
Shodný názor vyslovil předseda
Asociace krajů ČR a hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský: „REGIONTOUR se ve své profesní
skladbě vypracoval, představuje skutečně to, co Česko nabízí. Na jednom
místě se potkávají vrcholoví představitelé ministerstva pro místní rozvoj,
cestovních kanceláří a zástupci regionů, měst, která pojí společný zájem,
aby turistika nekončila v Praze.“
Stánek Krkonoš – svazku měst
a obcí s ochutnávkou harrachovského

piva a Krkonošské medoviny, ukázkou
výroby skleněných ozdob z Poniklé,
prezentací výrobků s certiﬁkací „Made
in Krkonoše“ a řadou propagačních
tiskovin zaznamenal nejenom vysokou poptávku zákazníků o zimní i letní možnosti vyžití v českých nejvyšších horách, ale byl i místem setkání
významných představitelů věnujících
se resortu cestovního ruchu.
Klára Kroupová ze Svazku měst
a obcí doplnila: „Naše účast se dá charakterizovat jako obchodně úspěšná.
Během prvních dvou dní určených pro
odborníky jsme zaznamenali zájem
o spolupráci a osobně navázali kontakty s některými krkonošskými podnikateli. Pochopili, že účast na veletrzích v našem stánku není „marná“.
Druhým významným počinem byla
naše aktivní účast na sedmi mítincích
s touroperátory z Velké Británie, Polska a Německa. Nezanedbatelný byl
ohlas na Krkonošské výrobky. Výrobci
uzavřeli dohody s touroperátory, kteří
zahrnou exkurse do výroben do programů turistických zájezdů. Dny určené široké veřejnosti měly také svůj
důležitý smysl. Návštěvníci se zajímali
o ubytování, cykloturistiku a oproti loňskému roku ještě více o možnosti běžeckého lyžování v souladu
s naším projektem „Krkonoše – lyžařský běžecký ráj.“

Poděkování TJ Spartak
Vážení,
chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za Váš sponzorský dar, který měl v tomto případě podobu výletu Vaší
lanovou dráhou na Lysou horu. Díky Vaší ochotě se naše děti, které jsou z větší části ze sociálně slabších rodin, poprvé
svezly lanovou dráhou. Byl to pro všechna velmi pěkný zážitek.
kolektiv učitelek ZvŠ
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Lyžařský výcvik 1. stupně
základní školy
Od 9. – 13. ledna 2006 proběhl
lyžařský výcvik pro 1. – 4. ročník ZŠ
v Dolní Rokytnici.
Chtěli bychom tímto poděkovat
pracovníkům lyžařského areálu Studenov za upravené tratě a pěkný přístup
k dětem, panu Blomerovi za dovoz
a uskladnění lyží a bot na Polesí, panu
Udatnému za zvýhodněnou cenu při
půjčování lyžařského vybavení a bezplatné vyvážení přibližovacím vlekem,
paní L. Vránové, L. Filipové, J. Ponocné, L. Machačkové – Linkové, panu
Kašparovi a Řehořkovi za obětavou
pomoc při lyžování.
Naše poděkování patří i manželům
Banýrovým, kteří denně zajišťovali
občerstvení v penzionu Lenoch.
Díky krásnému počasí a pochopení všech zúčastněných jsme strávili
super týden.
Děkujeme.
Kolektiv pedagogických pracovníků
1. stupně Základní školy v DR

Poděkování mateřské
školy
Mateřská škola, Dolní Rokytnice
210, Rokytnice nad Jizerou děkuje za
pomoc při lyžařském výcvikovém kurzu a lyžování sponzorům:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
SKI Areal Pařez
SKI Servis Udatný
Lyžařské škole: Spartak Milan Jon
Lyžařské škole: Majorski
Petr Martinek
občerstvení Miroslav Novák
občerstvení Krmelec
rodičům a rodin. příslušníkům: Evě
Veseloušové, Milanu Valáškovi,
Janu Samohelovi, Robertu Jandovi,
manželům Zuzánkovým
Mateřská škola v Dolní Rokytnici
www.msrokytnice.skolniweb.cz

Lyžařský výcvik
v Mateřské škole v Horní
Rokytnici
V týdnu od 9. ledna do 13. ledna 2006 absolvovaly děti z Mateřské
školy v Horní Rokytnici lyžařský kurz.
Tento rok se učilo lyžovat 24 dětí ve
věku 3 – 6 let pod vedením zkušených
instruktorů z lyžařské školy JPK.
Po mnoha letech nám Krakonoš
přál, na celý týden zavřel mlhu, sníh
a déšť do Kotelních jam a ponechal
jen modrou oblohu a sluníčko.
Výcvik by se nemohl uskutečnit,
nebýt usměvavých instruktorů Vojty,

Pavlíny a Katky, ochotného a vždy
vstřícného Martina Čižmára, který denně vozil děti na vlek a zpět do školky.
Náš velký dík též patří vlekařům
z areálu U Modré hvězdy bratů Langerových, kde umožnili dětem bezplatné
využívání vleků a kolektivu z občerstvení pana Zdeňka Kubíčka, jež denně
dětem připravili velký hrnec horkého čaje a sušenky. Poděkování patří
i rodičům, kteří pomáhali při přepravě
dětí, obouvání dětí do lyží, zejména
pak paní Evě Lukešové, která nejen
děti vozila, ale hlavně s nimi celý týden
lyžovala.
V pátek 13. ledna 2006 kolektiv JPK
připravil pro děti lyžařské závody, které měly atmosféru skutečných závodů
se stupni vítězů, diplomem a cenami
pro ty nejlepší, ale i pro všechny děti,
které se výcviku zúčastnily.
Medaile pro závodící děti a dárky
pro kolektiv JPK a vlekaře nám tradičně a ochotně vyrobili v Keramice paní
E. Pohořalé.
V lyžování jsme pokračovali i v
následujícím týdnu, kdy nám opět
pomohli rodiče a Martin Čižmár z JPK
s odvozem.
A jelikož máme šikovné lyžaře, kteří mají chuť lyžovat, chtěli bychom v
lyžování pokračovat.
kolektiv MŠ v Horní Rokytnici

Tříkrálová
sbírka
Utekl rok a opět
tady byly Vánoce se
svými zvyky a tradicemi. V současné době
se sice moc tradice
nedodržují, asi nejsou „v módě“, nebo
možná na ně není
čas. Škoda. Možná
bychom si trochu víc
odpočali od všedního shonu a spěchu,
možná bychom měli
k sobě blíž.
O to víc si vážíme
rokytnických Tří králů – pana Karla Vrány, Ladislava Marka
a Václava Šíra, kteří
opět oživili tento krásný, už skoro zapomenutý, zvyk a v kostýmu králů obcházeli
6. ledna domy svých
spoluobčanů. Jednak
je to radost potkat tyto
tři pány v bílém s královskými korunami na
hlavách a jednak je to
něco, co mnoho z nás
nedokáže. Oni totiž
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dokáží věnovat svůj čas druhým. A ten
čas není krátký. Obcházet dům od
domu a koledovat zabere dost svého
osobního volného času. Pro „naše tři
krále“ to ale není jen zábava. Konečně
všichni už víte, že se tito pánové rozhodli obnovit tento starodávný zvyk
proto, aby pomohli druhým. V letošním roce se jim podařila vybrat velká
částka 6.200,- Kč. Každý rok se snaží
peníze rozdělit a obdarovat někoho
jiného. Tentokrát se rozhodli věnovat
částku 1.500,- Kč na opravu kostela a částku 4.700,- Kč rokytnickým
dětem, prostřednictvím Domu dětí
a mládeže Pod střechou, na odměny
a sladkosti na DEN DĚTÍ, který bude
DDM pořádat v neděli 4.června 2006.
Nám nyní zbývá poděkovat těmto pánům jednak za peníze pro děti,
jednak za nápad a také za to, že ho
dokáží každým rokem uskutečnit. A to
je v dnešní době obdivuhodné.
Tak a nyní zveme jménem pana
K. Vrány, L. Marka a V. Šíra všechny
rokytnické děti do přírodního divadla
na DEN DĚTÍ. Doufejme, že letos nám
bude počasí přát.
Kolektiv vedoucích
DDM Pod střechou

Ceny zjištěné v obchodech v Rokytnici nad Jizerou v pátek 3. února 2006
Potravina

Koloniál
U Matyášů

Zelenina
Braun a Jiřička

Samoobsluha
EDEKA

Samoobsluha
Horní náměstí

Potraviny
Šárka Slavíková

Krámeček
Pat a Mat

máslo 250 g

24,50

26,-

22,90

28,50

25,40

27,90

10 ks vajec

26,-

24,-

24,90

24,40

25,-

27,-

14,50

14,-

12,90

13,10

13,-

14,20

1 kg cukr krupice

23,-

22,50

22,90

23,20

22,30

24,90

1 kg cukr moučka

32,-

26,-

25,90

26,-

25,10

28,30

1 l olej rostlinný

32,50

23,-

24,90

22,60

25,50

31,-

10 dkg šunkového salámu

12,70

13,-

8,90

9,-

12,90

14,30

250 g tvaroh tučný

16,80

18,50

14,30

16,80

15,60

15,60

1 kg rajčat

41,-

36,-

29,90

48,-

42,-

39,90

1 kg brambor (volných)

6,-

6,50

7,50

5,90

6,30

6,60

229,-

209,50

195,-

217,50

213,10

229,70

1 l mléka polotučné

CELKEM

Společenský dům Jilm v Jilemnici
20.2.2006
Koncert skupiny Druhá tráva
od 19.30 hodin
Koncert nejznámější bluegrassové kapely v Čechách, která letos slaví
již 15 let od svého založení. Kapela skvělých hudebníků představí
největší hity, se kterými sklízela úspěchy i na turné ve Spojených státech. Vstup 160,- Kč.
26.2.2006
Dětské odpoledne
od 15.00 hodin
Zváni jsou děti a rodiče na dětské odpoledne s diskotékou – uvádí
DJ Cake, spoustou her, soutěží o ceny a završení papírovou bitvou.
Vstup 30,- Kč.
12. festival – Březen měsíc divadla v Jilemnici
3.3.
Hrdý Budžes – DS Vicena Ústí nad Orlicí
Nebe na zemi – DS J.K. Tyl Hořice (termín bude upřesněn)
11.3.
Doma – DS Karolinka
16.3.
Reality show – DS Frída, účinkují: K. Magálová, M. Trnavský, R. Novák, J. Hansman
20.3.
Lhář – DS Červený Kostelec
23.3.
Velká zebra – účinkují: O. Vetchý, K. Hrachovcová, J. Dulava, N. Boudová aj.
27.3.
Revizor – Divadlo v Roztocké Jilemnice
30.3.
Světem muzikálu – večer hitů ze slavných muzikálů v nastudování divadla Perplex Brno
Informační centrum Jilemnice
„Jilemnické proměny“ - výstava starých a současných fotograﬁí. Zveme Vás na výstavu fotograﬁí, která je zajímavá tím,
že můžete vidět část dosud nezveřejněných fotograﬁí známého sběratele pana Zdeňka Suchardy. Prostřednictvím této
výstavy bychom Vám chtěli ukázat jak Jilemnice měnila svou tvář v průběhu desítek let. Sami porovnejte, zda „jilemnické
proměny“ přispěly k malebnosti města nebo naopak. Výstava je přístupná od 1.3. do 31.3. 2006 v otevírací době (8-16)
v prostorách IC na náměstí.
Krkonošské muzeum Jilemnice – ZVONY, ZVONKY A ROLNIČKY – výstava do 28. 2. 2006

Kulturní centrum GOLF Semily
20.2.2006
Jiří Stivín – Barokní hudba jako inspirace
Sólový koncert Jiřího Stivína z děl barokních mistrů doplněný improvizacemi.

od 19.30 hodin

26.2.2006
B. Lassayques: Velká zebra aneb Jakže se to jmenujete
od 19.30 hodin
Christian má „nemoc“, s každou ženou vydrží jen chvíli. Uzavře vysokou pojistku a předstírá, že se utopil. Najednou však
musí improvizovat. Francouzská komedie s O. Vetchým, K. Hrachovcovou, J. Dulavou a dalšími
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Kulturní a sportovní akce v roce 2006
17.2.

TRADIČNÍ SJEZD PAŠERÁKU A REJ MASEK

Studenov, Jídelna Rotextile

HS Rokytnice (481 523 781), SDH Rokytnice
(603 772 279)

17. – 18.2.

PAŠERÁCKÝ VÍKEND – Krakonoš a lyžníci, sleva pro ty, kteří
přijdou „krojovaní“, volba super lyžníka

Horní domky

TJ Spartak (481 522 380, 731 100 189)

18.2.

32. PŘEJEZD KRKONOŠ – MEMORIÁL KARLA ŠALDY

18.2.

LYŽOVÁNÍ PO STARU – začátek ve 13,00 hod

Františkov, Lyžařský vlek LUKY

SDH Františkov (604 420 672)

19.2.

O SUPER CENU

Horní domky

Ivo Hrbek (724 068 025, www.lyzuj.budﬁt.cz)

24. – 26.2.

MISTROVSTVÍ ČR – ALPSKÉ DISCIPLÍNY – žactvo SL,OS, GS Horní domky

TJ Spartak (603 852 404)

25.2.

3. LYSÁ HORA – ŽALÝ – JILEMNICE

KČT Rokytnice (481 523 578,
http://kct-rokytnice.com)

25.2.

SEJKORÁK A MASUPUSTNÍ REJ
11:00 – soutěž o ceny – Hod Krkonošským kohátem do dálky
17:30 – sjezd pašeráků, 19:00 – velký ohňostroj

KČT Rokytnice (737 248 405,
http://kct-rokytnice.com)

Vilémov, lyž. areál Pašák

Votočkovi (603 560 397)

3.3.

PYŽAMOVÝ BÁL – Volba miss pyžamo a missák noční košile

Jídelna Rotextile

SDH Rokytnice (603 772 279)

3. – 5.3.

WARMPEACE TELEMARK SETKÁNÍ

Areál Studenov

Warmpeace s.r.o. (602 255 284,
www.telemark.cz)

4. a 5.3.

PŘEDSTAVENÍ V DIVADLE – Hrobka s vyhlídkou – hororová
detektivní komedie – od 19.30 hod.

Kulturní dům

divadelní spolek JIRÁSEK (605 506 011)

5.3.

O SUPER CENU

Horní domky

Ivo Hrbek (724 068 025, www.lyzuj.budﬁt.cz)

11. a 12.3.

PŘEDSTAVENÍ V DIVADLE – Hrobka s vyhlídkou – hororová Kulturní dům
detektivní komedie – od 19.30 hod.

18.3.

COUNTRY VÍKEND – crossové závody, country hudba

Horní domky

TJ Spartak (481 522 380, 731 100 189)

19.3.

O SUPER CENU

Horní domky

Ivo Hrbek (724 068 025, www.lyzuj.budﬁt.cz)

1.4.

POSLEDNÍ MAZÁNÍ – slevy – jednotné jízdné 100 Kč, diskoté- Horní domky
ka na sněhu, apríl

2.4.

O SUPER CENU

Horní domky

Ivo Hrbek (724 068 025, www.lyzuj.budﬁt.cz)

15.4.

PŘEDSTAVENÍ V DIVADLE – Divadlo Poděbrady
15:00 – Jak čert vyletěl z kůže – pohádka pro děti
19:30 – Červený koberec – groteskní komedie

Kulturní dům

605 506 011

15. – 17.4.

VELIKONOCE

duben

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ

galerie DDM Pod střechou

DDM (481 522 189)

30.4.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC A LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

Horní parkoviště

SDH Rokytnice (603 772 279)

???

KARNEVAL PRO DĚTI

bude upřesněno na plakátech

DDM (481 522 189)

duben/květen

ROKYTNICKÝ TURNAJ DVOJIC V KUŽELKÁCH

kuželna

Kuželkářský oddíl (481 523 886, 603 572
894)

květen

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI A RODIČE – Přehlídka
činnosti a výrobků dětí

před DDM

DDM (481 522 189)

4.6.

DĚTSKÝ DEN

Lesík Berlín

DDM (481 522 189)

10. – 11.6.

3. ZÁVOD ČESKÉHO POHÁRU VE 4X

4X dráha u Modré hvězdy

Polis Production ve spolupráci s 69 Company
a P. Škodou (603 867 267)

30.6. – 2.7.

AHOJ LÉTO – 60. výročí fotbalu

Fotbalové hřiště

Velkoobchod Janata (602 626 358)

3. – 9.7.

DŘEVOSOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM – Týdenní akce dřevosochařů z celé republiky ukázky starých místních řemesel.

Františkov

SDH Františkov (604 420 672)

15.7.

VYSTOUPENÍ FRANTIŠKA NEDVĚDA se svojí skupinou

Vilémov, lyž. areál Pašák

Votočkovi (603 560 397)

22.7.

HUDEBNÍ SKUPINA ŠVIHADLO – 8 hudebníků a 4 zpěvačky

Vilémov, lyž. areál Pašák

Votočkovi (603 560 397)

22.7.

HORSKÝ BĚH NA DVORAČKY – závod Českého poháru v
bězích do vrchu

náměstí – Dvoračky

TJ Spartak (481 523 375)

21. – 23.7.

PIVNÍ SLAVNOSTI

náměstí

Velkoobchod Janata (602 626 358)

divadelní spolek JIRÁSEK (605 506 011)

TJ Spartak (481 522 380, 731 100 189)

29. – 30.7.

DECHOVKA V HORÁCH

náměstí

Velkoobchod Janata (602 626 358)

4. – 6. 8.

VC ROKYTNICE N. J. V SILOVÉM 5-ti BOJI

náměstí

Velkoobchod Janata (602 626 358)

5.8.

IVO PEŠÁK se skupinou ROKEC

Vilémov, lyž. areál Pašák

Votočkovi (603 560 397)

srpen

ROKYTNICKÉ VOLEJBALOVÉ DNY

Volejbalové kurty

TJ Spartak, 603 567 006

25. – 27.8.

LOUČENÍ S LÉTEM

Fotbalové hřiště

Velkoobchod Janata (602 626 358)

září

HETOS – Hlídkový poznávací závod

okolí Rokytnice

KČT Rokytnice (737 248 405,
http://kct-rokytnice.com)

29.9. –1.10.

TRADIČNÍ ROKYTNICKÁ POUŤ

Horní parkoviště

Město Rokytnice (481 549 321)

září/říjen

VOCET CUP – vyjížďka horských kolna Zlaté návrší

Rokytnice – Zlaté návrší

Vodseďálek (736 684 830)

září – listopad

ROKYTNICKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH

kuželna

Kuželkářský oddíl (481 523 886, 603 572
894)

prosinec

ZAHÁJENÍ ZIMNÍ SEZÓNY, VÁNOČNÍ TRHY
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Městské KINO
Jablonec nad Jizerou
ÚNOR / BŘEZEN
sobota 18.2. v 19.00 h. !!, neděle 19.2. v 17.15 h.

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

středa 22.2. v 19.45 h.

40 LET PANIC

stálá expozice obrazů a věcí související se starými řemesly –
Robert Konečný a Michal Jára – expozice historie Františkova a okolí a dalších místních zajímavostí (sochy, obrazy, keramika, kovář, košťata a jiné).

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

Expozice je k vidění ve starém kravíně ve Františkově

LETOPISY NARNIE
LEV, ČARODĚJNICE A SKŘÍŇ

Poudačka

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

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

Strašillo.
Nnes, dyž nejsou pro elektrický sjetla cokrát ani kale viděť hjezdy, se poudání
vo strašillech uculuje každý malý smerkáně. Ale to vám poudám, že v časech
petrolejek a luceren, nebylo v našich krásnech horách pro strašilla často ani kam
stoupnouť. Tu ramploval řetězem čert, jinde cosi voklepávalo štětku s karbulkou,
tam zas půlnoc co půlnoc serceryuně fňákalo robě. V přeprasecký činěnici, dyž
se temnou nocej hnala Kerkonošema kolem baračišťat láje, nebylo radno ze
sennice ani ferňák vysterčiť.
Na pobejtkách se skoro pokaždý stočila řeč na věci, kerý se tu nebo vonde
šustly a měly secsakramencky daleko ke zdravýmu rozumu. Chasa na štruzákách ani nedutala, dyž se dědci utopený ve fajfkovym čmudu začli trumfovať,
co se komu škverklo strašidelnějšího. Mihotavý plamínky roztáčely po sennici
lajteraj všelijakejch nekalotin nekalejch. Čertu, ježibab, umerlcu... Tervám, že by
se v leckerym hochoj nebo ďůčeti z tý hrůzy ani kerve nedořezal.
Toť, dyť ani dědkum samotnem nebylo cestou ke domu zrouna dvakrát do řeči.
Strachu měli pelný pollikačky. Stačilo, aby se v bandořišti cosi hnulo a neštěsti
mohlo bejť hotový. Pámbu s námi a zlý pryč! Přečasto měl takovej vosamocenej
poutniček perdýlku strachy seuřenou, že by ani sirku neprosterčil.
Strašilla sou, vo tom žánná, sou i věci mezi nebem a zeměj. Mý sme měli
v Krosnouje na domě lavici, kerá se pučovala vo funuse pod truhlu s nebožtičkem. Tá mercha prapokaždý, dyž někdo umřel, verzla. Jen se darmo neuculujte,
já to slyšel. A nejennou!
A co terpu u Červenýho verpánu? Tam se v noci nevodážil ani starej Krauze
i dyž ten verpán stál na jeho. Tomu kervavýmu mistu bratrovraždy se po setměni
vyhejbal celej Krosnou.
Otylka Čiverná to prubovala jen jennou a vonnesla si pelný reformačky. Vona
vostávala u potoka a kolem baráku měla jen pradaremnou nulli plahočiny.
Nezbejvalo než kermeni pro pár králiku a koziště sháněť kde se dalo. Třá i na
cizim. Na Krauzově stál u Červenýho verpánu půlmetrovej jetel. Dlouho ní vertal
v makovici, než sebrala kuráž. Pomollila se Zdrávas Marija. Drapla pytel. Klůtla si
na kuráž a hemovala příhonem ke kopci. Jen začla sápať, bylo to tu! Pod verpánem tropí ukrutánskou činěnici duch. Chňáry roztážený a řve na pelnou deržku.
V Otylce herklo a škverklo. Neštěsti tu, to je naděleni, reformačky pelný. Drapla
pytel a čmelila ke domu.
Co čert nechtěl na druhej den toho byl pelnej Krosnou. Jak to, Otylka se třeci
nechlubila. Lidi si ji přesto brali do huby a ďáli si z ní špumpernágle?
Krauze nebyl z hloupejch. Vypetrachtoval, že to roznes Štěpka Vránu, co
vostával u Hejličku na podruži. Enu, tu to máme! Štěpka derží králiky a nemá
ani pradaremnou mezičku. Jako že jenna a jenna sou dje – eště ten tejden ho
Krauze načapal u verpánu na jetelu. Já ti dám strašillo ty mercho nenechavá,
kradačská!
Dyby si Štěpka dal rač přes deržku a nelítal s tim, co se Otylce škverklo, po
Krosnouje jak s teplou bábou! Ve Vysokym vyfás tři nni za polní pych!
Miroslav Jon
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středa 1.3. v 17.15 h.

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

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

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

středa 8.3. v 19.45 h.

KURÝR 2
Americký širokoúhlý akční thriller (90 min.). Ten nejlepší je
zpátky ve hře... Vstupné 55,- Kč, přístupný (12).

sobota 11.3. v 19.45 h., neděle 12.3. v 17.15 h.

ELIZABETHTOWN
Americký ﬁlm s Orlando Bloomem v hlavní roli (124 min.).
Když chcete najít sami sebe, musíte pořádně hledat.
Vstupné 55,- Kč, přístupný (12).

středa 15.3. v 19.45 h.

DOOM
Americký širokoúhlý akční horor (100 min.). Peklo už není
hra ... Vstupné 55,- Kč, přístupný (15).

sobota 18.3. v 18.00 h. !, neděle 19.3. v 17.15 h.

OBCHODNÍK SE SMRTÍ
Americký akční thriller (122 min.). Kde je zbraň, tam je
chuť zabíjet. V hl. roli Nicolas Cage. Vstupné 55,- Kč, přístupný (12).

středa 22.3. v 17.15 h.

PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ
Francouzský ﬁlm v českém znění (85 min.). Hit druhé poloviny roku 2005. Dokument o heroickém způsobu života
tučňáků císařských. Vstupné 50,- Kč, přístupný.

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

Nové knihy v lednu
Česká próza:
Klimtová – Dvě dámy s ruksakem
(humor)
Konášová – Dobrá čtvrť
Monyová – Ženu ani květinou…
Rašek – První nevěra
Řeháčková – Když matka pustí otěže
Kraus – Rodinný sjezd. Číslo do nebe
(humor)
Pražáková – Dobrý den, Brno (autobiograﬁe)
Koncert zklamaných srdcí (krimi
případy)
Štorkán – Vražda kočky domácí
(detektivka)
Romány pro ženy:
Kaye – Vzdálené vrcholky hor 1., 2.
Wood – Volání minulosti
Fforde – Návrat Grace
Lajla – Provdána proti své vůli
Corman – Dokonalý rozvod
Johnstonová – Vánoční stromek
Cunningham – Domov na konci světa
… a další světová próza:
McCullough – Přízeň fortuny
Chesterton – Ohromné maličkosti
Martel – Pí a jeho život
Napětí, detektivky:
Hurley – Okno do tmy
McBain – Alice v nebezpečí
Cook – Infekce
Mertini – Smrt na útesu
Cockey – Vražda prvního stupně
King – Dlouhý pochod
Naučná literatura:
Gándhí – Životní zásady
Plzák – Tušení o lidské duši
Naumann – Umění konverzace
Stoppard – První pomoc malým
dětem
Krumlovský – Dámské příběhy českého středověku
Brdečková – Ještě jsem tady. Rozhovory o životě, dějinách a stáří
Jaklová – Iva Bittová
Berija – Můj otec Berija
Chmel – Irena Kačírková
Hart – Válka z druhého břehu
Warner – Jednotka Phantom

Nové knihy na únor
Česká próza:
Kejvalová – Vidím, že jsi opravdu
blázen (humor)
Hromek – Chytněte si toho psa!
(humor)
Bešťáková – Peřina v kufru (humor)

Monyová – Utrhnout se ze řetězu
Řeháčková – Zůstaň taková, jaká jsi
Kubšová – Inženýrky v oběhu
Walló – Sekundární zisky. Neutíkejte
před rakovinou prsu(autobiograﬁe)
Dovrtělová – Sólo pro plavčíka (detektivka)
Romány pro ženy:
Small – Philippa
Grochola – Už nikdy!
McCourt – Andělina země
Picoult – Je to i můj život
Mehran – Polévka z granátových
jablek
Další romány:
Simmel – Tajný chléb
Sijie – Balzac a čínská švadlenka
Huxley – Konec civilizace
Napětí, detektivky, thrillery:
Alten – MEG: V pradávných vodách
McDermid – Záhada zimní zahrady
Smith – Vražda za úsvitu
Clark – Kdo musí jít z kola ven
Hiaasen - Naostro
Deaver – Panoptikum
Naučná literatura:
Novák – Proč jsi na mě tak
závislý(á)?!
Stoppard – Učte své dítě
Cook – Restaurování a opravy nábytku
Mudrová – Kam značky nevedou
a další zajímavá místa (2.)
Hart – Válka z druhého břehu
Emmert – Češi ve wehrmachtu
Pacner – Vyzvědačky pod rudou
hvězdou
Žemlička – Přemyslovci:jak žili, vládli,
umírali
Nadelson – Soudruh Rock´n´roll
Dean Reea
Parris – Audrey Hepburnová. Životopis.

Nové knihy v oddělení
pro děti a mládež
– leden, únor
pro nejmenší:
Moje písničky (il. H. Zmatlíková)
pro větší čtenáře:
Danielsová – Křeček drží dietu. Chrt
na vřesovišti.
Ježková – Staré pověsti české a
moravské (il. R.Fučíková)
pro nejstarší:
Paolini – Eldest
Stine – Husí kůže. Krev příšery
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Wilsonová – První slzy
McCombie – Dóóóst dobrá rodinka.
Dóóóst dobrá schíza.
Řeháčková – Bezhlavě do maléru
Naučné knížky:
Světová náboženství v kostce
Řešené testy nejlepších gymnázií ČR
Podivuhodné přírodní úkazy
Nová kniha optických iluzí
Svět dětí (Dějiny v obrazech)
Sís – Tibet. Tajemství červené krabičky
*********************************

Knihovna v číslech
loňského roku
• Počet čtenářů: 254, z toho bylo 93
dětí
• Počet nových knih: 644, z toho 489
nákup a 155 dary
• Stav knihovního fondu : 12.792
(knih a MC)
• Počet výpůjček: 8.938 knih,
časopisů a MC
Víte, že:
• nejvíce se půjčuje beletrie pro
dospělé (romány)
• nejvíce knih a časopisů si čtenáři
vypůjčili v květnu a v červnu (vždy
přes 1000)
• nejoblíbenějšími
autory
jsou
u dospělých: B. Woodová, H. Denker, J. Garwoodová, J. Deveraux, M.
Viewegh, E. McBain, S. Sheldon, A.
Christie, J. Deaver, S. King a další
• u dětí je oblíbená E. Blytonová,
J. Friedrich, J. Wilsonová, J. Foglar,
A. Lindgrenová
• v letošním roce zůstávají stejné
poplatky jako v minulém roce
• v nabídce časopisů dochází k několika změnám – letos si můžete půjčit: Bydlení, Test, Praktik, Flóra na
zahradě, Vlasta, Reﬂex, Zdraví, Lidé
a země, Kreativ PŽ, Rodinný dům,
RZ, Pro děti: ABC, Dívka, Šťastná
13, Čtyřlístek

Životní jubilea

Noví občánci města

Životní jubilea slaví v měsíci lednu a únoru tito naši spoluobčané, včetně občanů odjinud v místním domově
důchodců:
80 let
Poloprutská Štefánia
Hančilová Věra
Márynková Věra
Brož Vilém
81 let
Babková Jarmila
83 let
Marková Anna
Mrvová Věra
Zajíčková Miloslava
Metelka Oldřich
Novotná Květuše
84 let
Koldovská Vlasta
Ležáková Vlasta
Tobiášová Marie
Brajerová Miloslava
85 let
Hezká Pěvuše
Jónová Vlasta
Nedomlelová Matylda
86 let
Svatý Miloslav
90 let
Hrbek František
91 let
Richter Karel
Jon Bohumil
92 let
Pacholík Václav

V loňském roce se narodili tito noví občánci města:
Husenica Tadeáš
Holubec Michal
Hýbl Axel
Flegl Josef
Ficu David
Poslušný Matěj
Krause Ondřej
Zlámalová Ester
Nosková Sára
Blažek Jakub
Dlouhý Ondřej
Kubát Matyáš

Ron Lukáš
Šmíd Jan
Neumann Jakub
Hanout Filip
Stejskal Mikoláš
Metelka Bartoloměj
Kadavý Patrik
Janoušková Markéta
Kousal Tomáš
Neťuková Magdalena
Pfeiferová Nela
Kobosová Natalie

Ať rostnou ve zdraví a pohodě.

Z latou svatbu,
50 let společného života
oslaví v měsíci únoru manželé
Anna a Karel Noháčovi
z Horní Rokytnice.

Srdečně blahopřejeme!

Srdečně blahopřejeme!

Vyhlášení královny regionů – Region Regina 2006
12. – 15. ledna 2006 se na brněnském výstavišti konal
15. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech
REGIONTOUR 2006. V rámci doprovodného programu
proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků 9. ročníku soutěže
o královnu regionů České republiky a Slovenské republiky –
REGION REGINA 2006. V této soutěži se jako druhá umístila
Kateřina Reichlová reprezentující naše město a region Rokytnicko. Kromě slavnostního vyhlášení výsledků a předání cen
soutěžícím představila Kateřina znovu typický krajový prvek
– pána hor Krakonoše a originální recept na krajové jídlo
– krkonošský sladký hubník. Celého programu se zúčastnil
a ceny předal ministr pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek.
A s tímto receptem Kateřina soutěžila. Svého úkolu se
zhostila velmi originálně a recept na „hubovec“ upravila do
veršů:
Hubovec
Koukněte lidičky, z lesů se páří,
to si pan Krakonoš zas dobroty vaří.
Tu jednou, když byl znaven z té krkolomné cesty,
kde odhazoval jen balvany a trnité klestí,
dostal chuť náramnou na dobrotu voňavou.
Nahlédl do své tajné spíži, měl tu hrst rozinek, švestek i hromádku krupice bílý.
Kaši si do hladka vymíchal, až se při tom stařecky zadýchal,
přidal trochu ovoce sušeného, to prý od potulného pocestného.
I však stále nebyla to ta chuť pravá i zaradoval se, když v dáli
uviděl velkého hřiba.
Promnul si ruce, připravil hrnec, houbu svařil, do kaše vložil.
Pár rohlíků v mléce smočil, vejce přidal.

Vše s láskou k horám promíchal a na pekáček nalejval.
Tu vzpomněl si, že má v kapse perníčky voňavý,
byly to ty medový rumový.
Na vrch je nadrobil a v pec vše položil.
A že měl dříví krásně voňavé, upekl hubovec kůrky křupavé.
Nezbývá tedy nic jiného:
Nechť přijďte pobejt a dobrou chuť
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Osmisměrka:
V osmisměrce je 19 pojmů týkajících se
nějakým způsobem zimy (např. lopata) a
zůstane 20 písmen, která dají tajenku.

Poznámky v žákovských
knížkách:
• Jezdí nepřiměřenou rychlostí po zábradlí.
• Poznámka: Neustále lítá po třídě a posedává na oknech a lavicích. Odpověď otce:
Tomu nevěřím. Holub.
• Kdykoliv je vyvolán, kouká na mě jako na
idiota a ptá se, jestli to myslím opravdu
vážně.
• Při hodině hraje piškvorky a pak buď
nadává, nebo se hlasitě raduje.
• Strká si lentilky do nosu a hraje všemi
barvami.
• Tváří se inteligentně, ale je úplně blbej.
• Na položenou otázku neodpověděl a
dostal záchvat smíchu.
• Skákal mi do výkladu a chtěl vidět můj
diplom.
• Schovává pod lavicí jakési předměty a
píchá jimi všechny žačky okolo sebe.
• Přinesl do školy jed na krysy s úmyslem
vyzkoušet jej na učiteli.
• Vyhodil spolužákovu tužku z okna se slovy: „Pokud tě má ráda, vrátí se.
• Neustále se baví a odmítá mi říct o čem.

B

H

Í

N

S

S

Y

K

Ň

Á

S

G

O

C

V

Á

N

O

C

E

Y

R

R

R

M

I

Z

Ě

Y

Z

E

K

A

O

A

R

R

L

H

N

C

J

Č

M

G

A

Á

Á

Z

U

I

M

E

A

P

A

I

Z

P

Ř

L

K

P

V

Z

O

T

K

I

A

E

Á

I

U

Á

O

U

A

J

Č

T

R

K

D

N

Z

K

C

P

E

E

O

J

M

A

Č

Y

R

H

O

M

Š

Á

L

A

Á

L

Y

Ž

E

L

A

K

T

A

V

O

N

I

J

O

• Ohrožoval spolužáky nožem, který potřeboval až na třetí hodinu.
• Váš syn při hodině hraje mariáš, hlásí dvacet, nemá krále a pak se
hádá...
• Běhá po třídě a zvrací židličky.
• Posmívá se důstojníkům Československé armády, kteří přišli informovat
žáky ZŠ o studiu na vojenském gymnáziu.
• Napovídá nepovoleným způsobem.
• Rozbil okno a vymlouval se, že nemůže dýchat.
• Močí do výše očí.
• Poznámka: Je drzá a neustále vyrušuje. Odpověď otce: To má po matce, zmlátil jsem je obě.

Recepty
Řízky v marinádě s Hermelínem
Kuřecí řízky (4 – 5) naklepeme a necháme přes noc uležet
v marinádě. Rozleželé řízky zprudka opečeme po obou
stranách. Do zbylé marinády přidáme šlehačku. Touto
směsí zalijeme řízky, povaříme, poklademe plátky Hermelínu a ještě vaříme, dokud se sýr téměř nerozvaří.
Marináda: půl dcl rumu,trochu oleje, worchestru a sojové
omáčky.

Do pekáčku nebo ohnivzdorné misky navrstvíme vrstvu
špaget, nakrájené krabí tyčinky na kostičky, libovolnou
zeleninu – fantazii se meze nekladou (kukuřici, hrášek,
papriku na malé kousky – můžeme použít např. mexickou
směs zeleniny ve sklenici). Vše v přiměřeném množství ke
špagetám. Vrstvy opakujeme až do vypotřebování surovin.
Vršek posypeme osmaženou cibulkou. Celou směs zalijeme smetanou na šlehání a vrchní část polijeme rozšlehanými vejci. Dáme zapéct do předehřáté trouby.

Plněné rohlíčky
½ kg polohrubé mouky, špetka soli, 1 celé vejce, 1 žloutek,
1 Hera, 12 lžic mléka, 5 dkg droždí.
Droždí necháme v mléce vykynout. Vypracujeme těsto (už
jej nedáváme kynout). Rozdělíme na 5 dílů, které vyválíme
do tvaru kružnice velikosti talíře. Rozdělíme na 8 dílů, na
kraj každého dáme náplň (mák, tvaroh, povidla, ořechy)
a stáčíme směrem do středu kruhu. Horké obalujeme
v moučkovém cukru.
Špagety s krabími tyčinkami
Uvaříme špagety (nebo jakékoliv jiné těstoviny) dle návodu, ale ne úplně do měkka, scedíme. Nakrájíme cibulku na
kolečka a zvolna na pánvi osmažíme.
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ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE NA MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY V ALPSKÝCH DISCIPLÍNÁCH ROKYTNICE N. JIZ.
termín:
kategorie:
místo:
pořadatel:
program:

22. 2. – 26. 2. 2006
žactvo starší
ročníky 1991 – 1992
žactvo mladší
ročníky 1993 – 1994
Rokytnice nad Jizerou – zimní středisko Horní Domky
Turistická a Slalomák
Lyžařský klub při TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
z pověření Úseku alpských disciplín Svazu lyžování ČR
středa 22.2.2006
trénink SG
čtvrtek 23.2.2006
trénink SG
pátek 24. 2. 2006
Super obří slalom 1 – RKZ
Super obří slalom 2 – Mistrovství ČR
Žactva
sobota 25.2.2006
Obří slalom – Mistrovství ČR žactva
neděle 26.2.2006
Slalom – Mistrovství ČR žactva

ŠACHY:
V soutěžích družstev je odehráno něco přes polovinu zápasů. „A“
mužstvu se v této sezóně příliš nevede
a po 6.kolo má pouze jedno vítězství v
krajském přeboru.
„B“ mužstvo v regionálním přeboru hraje stále o přední umístění a
v současné době je na předním místě 2. body za Rovenskem a jedním
bodem za Semilami „A“. Mužstvo je
posíleno o 2 povolené hráče „A“ týmu
a snahou bude umístit se co nejvýše,
aby v případě sestupu „A“ týmu mělo
naději na postup do KP.
Z. Hollmann

Dne 21. 1. 2006 se
v Rokytnici nad Jizerou
konal

ROCK POINT
ČESKÝ POHÁR VE
SKIALPINISMU 2006
O DŘEVĚNÉHO
KRAKONOŠE.
Výsledky závodů mohou
zájemci zjistit na
www.rockpoint.cz

FOTBAL:
Z historie fotbalového oddílu – pokračování
Jak již bylo zmíněno, nedochoval se, nebo se snad zatím
neobjevil bližší písemný záznam z úplných začátků fotbalového oddílu. Navazující kroniku vlastníme v našem archivu
označenou dle štítku „Kronika č.2, II. kniha od 23.10.1949
do 16.9.1952“. Kronika je psána úhledným písmem člena
výboru oddílu pana Ďoubalíka a je zřejmé, že kroniku č. 1
psal také on.
V kronice je popsáno podrobně každé sehrané utkání,
sestava mužstva, střelci branek a průběh utkání. Dále zde
jsou zapsány schůze oddílu výborové i výroční.
Jen pro zajímavost, návštěvy utkání jak na domácím
hřišti tak i u soupeřů čítaly v průměru 200 – 300 diváků,
ale například mistrovské utkání 23. října 1949 Harrachov
Rokytnice (1:0) sledovalo 500 diváků. Dne 2. dubna 1950
Rokytnice – Vysoké (5:0) 250 diváků.
V kronice jsou popsány taktéž některé situace, které jsou
dnes pro nás úsměvné, například z výborové schůze 24. října 1950: „Pokutu za pozdní dostavení se k utkání v Nové
Vsi neuznáváme, poněvadž vozidlo ČSAD, které nás vezlo, mělo 3× defekt“. Z členské schůze 28. listopadu 1950.
„Navržení nového oddílu: Podal referát bratr Ďoubalík ze
schůze lyžařského odboru KVS v Liberci, že nové vedení
oddílu musí býti složeno z pracujících bratří oddaných lidově-demokratickému složení našeho státu“.
Je třeba podotknout, že počtení v této kronice je zajímavé, úsměvné i poučné.

Na závěr tohoto článku ještě jeden doslovný výpis z kroniky:
13. května 1951 – 3. Mistrovský zápas:
Sokol Rokytnice – Sokol Jablonec nad Jizerou 0:7 (0:2)
Sestava:
Svoboda
Vokoun – Votoček
Tryzna – Kuřina – Pacholík St.
Štěpánek – Beneš – Fefar – Pacholík M. – Míček
Návštěva: 400 diváků
Psáti o tomto utkání je zbytečné, škoda papíru, takovéto
hrané kopání, tolik marnosti, že by z toho mělo být vyvozeno to nejostřejší protiopatření. Z mužstva zahrál jedině
slušně a obětavě jako vždy Pacholík M., dále byl dobrý
Pacholík St., a co dále?
Poněvadž jsem tento mistrovský kousek oddílu kopané
Sokola Rokytnice neviděl, nechci se dále šířit a více o té
ostudě rozepisovat.
Odpověď těm, kteří jsou viníky dá, anebo již dalo sportovní obecenstvo.
Zapsal Ďoubalík
To byly některé výpisy z kroniky č.2. Kronika č.3, kterou
máme a píše ji pan Janda, bohužel začíná 31.srpna 1958
takže je zde šestiletá mezera. Ale o tom zase příště.
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Za fotbalový oddíl
M. Kousal

Ve dnech 4. a 5. února 2006 se v Rokytnici nad Jizerou konaly
Závody svazu lyžařů ČR – Liberecký kraj
Závodilo se v kategoriích mladšího a staršího žactva.
Přinášíme vám výsledky rokytnických závodníků, kteří naše město úspěšně reprezentovali. Jedná se vesměs o výsledky
starších a mladších žáků, neboť Rokytnici nereprezentovala žádná děvčata.
Obří slalom Mladší žáci – 4. 2. 2006 (závod dokončilo celkem 31 závodníků)
1. Jiránek Jakub TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
45.17
2. Václavík Lukáš Spartak Vrchlabí
46.65
3. Nutil Michal
Hradec Králové
47.91
6. Jirman Martin TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
49.37
8. Bogdany Darek TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
51.12
10. Erban Matěj
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
52.00
11. Kessl Daniel TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
52.27
19. Huml Ondřej TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
55.47
Obří slalom Mladší žáci – 5. 2. 2006 (závod dokončilo celkem 24 závodníků)
1. Jiránek Jakub TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
40.25
2. Václavík Lukáš Spartak Vrchlabí
41.83
3. Nutil Michal
Hradec Králové
41.85
4. Jirman Martin TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
42.60
5. Kessl Daniel
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
43.77
8. Erban Matěj
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
44.75
16. Huml Ondřej TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
47.71
Obří slalom Starší žáci – 4.2.2006 (závod dokončilo celkem 8 závodníků)
1. Kobr Jonáš
Spartak Vrchlabí
1:57.15
2. Nesvadba Jan Sokol Jablonec nad Jizerou
2:05.67
3. Gebrt Pavel
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
2:06.25
Obří slalom Starší žáci – 5.2.2006 (závod dokončili celkem 4 závodníci)
1. Pavlíček Lukáš Sokol Jablonec nad Jizerou
1:50.73
2. Gebrt Pavel
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
1:55.63
3. Fridrich Pavel
Spartak Vrchlabí
2:02.53

VOLEJBAL:
Tabulka po podzimní části soutěže KP I ŽENY
1. Nový Bor A
14
13
1
27
2. Rokytnice n. Jiz.
16
11
5
27
3. Rumburk
16
11
5
27
4. Liberec I
16
11
5
27
5. Jablonex Jbc N. n.
16
9
7
25
6. Stráž n.N.
16
5
11
21
7. Mnich. Hradiště
14
6
8
20
8. Bižu Jablonec n. N.
16
2
14
18
9. Železný Brod
16
2
14
18

40:13
39:22
37:22
38:28
35:33
23:37
27:28
16:42
13:43

28.01.2006
04.02.2006
19.02 2006
04.03.2006
12.03.2006
18.03.2006
25.03.2006
01.04.2006

Rozpis soutěže KP I žen pro jarní část:
Jablonex Jablonec n. Nisou – Spartak Rokytnice n. Jizerou
Spartak Rokytnice n. Jizerou – Stráž nad Nisou
Mnichovo Hradiště – Spartak Rokytnice n. Jizerou
Spartak Rokytnice n. Jizerou – Rumburk
Železný Brod – Spartak Rokytnice n. Jizerou
Nový Bor A – Spartak Rokytnice n. Jizerou
Spartak Rokytnice n. Jizerou – Loko Liberec I
Bižu Jablonec n. Nisou – Spartak Rokytnice n. Jizerou

28.01.2006
04.02.2006

Výsledky z dosud sehraných zápasů:
Jablonex Jablonec n. Nisou – Rokytnice 3:0
Rokytnice – Stráž n. Nisou
3:2
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3:0
3:1

Oznámení
TJ SPARTAK
Rokytnice nad
Jizerou:
V březnu 2006 (termín bude upřesněn) proběhne řádná konference TJ
SPARTAK.
Hlavním bodem programu bude
vznik akciové společnosti. Pro
zájemce jsou připraveny v kanceláři sportovní haly informační materiály (návrh stanov a.s., návrh stanov
TJ, organizační schéma.. ).
Další informace sledujte na internetu:www.spartak-rokytnice.cz, na
nástěnce ve sportovní hale a na
kabelové TV.

Oznámení všem občanům Rokytnice nad Jizerou a okolí.
Informační a poradenská kancelář na Náměstí v Rokytnici nad Jizerou v obchodní
pasáži č. 449, zastoupeni p. Lidmila Janoušková, oznamuje všem občanům Rokytnice nad Jizerou a okolí, že ukončuje k 28.2.2006 výhradní zastoupení pro ČMSS,
a to z důvodu možnosti nabídnout Vám širší nabídku ﬁnančních produktů, které jsou
na trhu.

Od 1.3.2006 nově otevíráme kancelář pro Vás

Osobní ﬁnance plus a. s.
K dispozici máme kompletní nabídku ﬁnančních služeb.
Poskytujeme produkty nejvýznamnějších bank
a pojišťoven v ČR.
Zprostředkuje pro Vás:
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä

Smlouvy o stavebním spoření
Úvěry se stavebního spoření
Hypotéky
Penzijní připojištění
Životní pojištění
Neživotní pojištění
Podílové fondy
Spořící účty

Pomůžeme Vám vybrat ten nejlepší produkt pro Vás.
Poskytujeme bezplatnou poradenskou službu.
Šetříme Vám čas i peníze.
Možnost schůzky v kanceláři
nebo v pohodlí Vašeho domova.

Otevírací doba: Po – Pá 9 00 – 17 00 h
Tel. 481 522 039, Mobil: 603 180 916
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 20.3.2006.

