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březen / duben

Cena 18,- Kč

VO ZLÁMANOU GREŠLI 2015
Tento rok to bylo již popáté, kdy se v Rokytnici uskutečnily historické lyžařské závody Vo zlámanou grešli. Letošní ročník byl
však svým způsobem také prvním v řadě
závodů, na kterém chyběl jeho zakladatel,
a který ponese podnázev Memoriál Borka
Nechanického. Závody Vo zlámanou grešli
se konaly o víkendu 13. – 15. března 2015
u Horského hotelu Stráž na Končinách.

První závody Vo zlámanou grešli se uskutečnily v zimě roku 2011, možná trochu nesměle v ústraní, na sjezdovce u Dvoraček.
Účastníků bylo tehdy necelých 30. Tento
počet byl i navzdory krakonošskému počasí
nad pořadatelské očekávání, a tudíž to byl
i podstatný impuls k tomu, aby se v pořádání těchto lyžnických závodů pokračovalo
v dalších letech.
V roce 2012 se Zlámaná grešle přesunula
do prostoru snowparku u dolní stanice lanové dráhy na Lysou horu. Následující zimu
došlo opět k přesunu místa konání do nižších poloh. Závod začal být atraktivní i pro
„civilní“ diváky, a tak se jim i tímto přesunem vyšlo vstříc a závod se uspořádal na
vleku u Udatných vedle Rokytky.
Zima roku 2014 byla co do výšky sněhové pokrývky podprůměrná, proto se hledalo
další vhodné místo, kde by se dalo závodit

v již ustálených disciplínách – vyřazovací KO
slalom, skok daleký a velmi oblíbený skikros, takzvaně dřevo na dřevo. Pořadatelským skiareálem se tentokrát staly Bahýnka
v Zolbochu. Tam se odehrálo vše podstatné na sněhu. Pokračování následovalo po
přesunu na Penzion Lenoch na Studenově,
kde byl celý den završen vyhlášením vítězů
a velkolepým Jazzovým večerem ve stylu
30. let. Sluší se také připomenout, že celkovým vítězem loňského ročníku se stal závodník Ondřej Vank až z dalekých hor Krušných, což bylo jasným znamením, že závod

Vo zlámanou grešli je známý lyžníkům až na
dalekém západě.
Přípravy na letošní 5. ročník byly zásadně
odlišné od všech předchozích ročníků, kdy
nám chyběl hlavní pořadatel a zakladatel závodu. Vše začalo hledáním vhodného místa,
takového, aby splňovalo všechny základní
podmínky pro úspěšný průběh celé akce.
1) dostupnost, 2) sjezdovka, 3) společenský
sál, 4) ubytování. Tyto podmínky dokonale
splňoval Hotel Stráž na Končinách, kde se
nakonec také vše odehrálo.
Ú Pokračování na straně 14

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ
• Radě města byl předložen návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce
WI-FI vysílače, který bezplatně poskytuje Liberecký kraj v rámci
projektu Moderní příležitost marketingu cestovního ruchu. Ten
je financován z programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční
spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným
státem Sasko. WI-FI vysílač bude bezplatně zapůjčen do Městského informačního centra na dobu od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019
v rámci udržitelnosti projektu a umožňuje také stažení nové mobilní aplikace Libereckého kraje.
• Rada města schválila připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“, a to vyvěšením tibetské vlajky na budově radnice dne
10. 3. 2015.
• Rada města schválila zadání části B zakázky č. 20140031 „Konsolidace IT infrastruktury a nové služby Města Rokytnice nad
Jizerou“ společnosti GORDIC spol. s r. o., Erbenova 4, Jihlava,
IČ: 47903783 za cenu 1.480.000,- Kč bez DPH.
• Rada města schválila zadání zakázky č. 20150001 „Stavební úpravy a elektroinstalace nové serverovny“ firmě Elektros spol. s r. o.,
Martinice v Krkonoších 253, 512 32, IČ: 15043487, za nabídnutou cenu 78.911,36 Kč včetně DPH a pověřuje starostu Ing. Petra
Matyáše podpisem smlouvy.
• Rada města schválila zadání zakázky č. 20150003 „Konsolidace
HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, desktopů a serverů“
společnosti Randi Group s. r. o., Na poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1, IČ: 24119610 za cenu 1.597.718,- Kč bez DPH.
• Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu Libereckého kraje, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace na akci Pašeráckej vejkend 2015 ve výši
20.000,- Kč.
• Radě města byl předložen návrh smlouvy o spolupráci při mediální prezentaci, kdy se město Rokytnice nad Jizerou zavazuje
k pravidelnému uveřejňování periodika „KRAJ – Příloha Libereckého kraje“, jako přílohy Rokytnického zpravodaje. Příloha bude
v rozsahu 4 strany formátu A4, všitá nebo vložená uprostřed
Rokytnického zpravodaje. Město bude Libereckému kraji fakturovat 6 x ročně částku ve výši 4.600,- Kč včetně DPH. Cena je
dle kalkulace 10,- Kč za 4 strany při tisku 400 kusů. RM uzavření
smlouvy schválila.
• Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši
1.500,- Kč Centru zdravotně postižených v Semilech.

• Rada města vzala na vědomí zvýšení nákupních cen pytlů na
směsný komunální odpad a schválila následující prodejní cenu:
pytel 110 l (58,- Kč), pytel 60 l (29,- Kč).
• Rada města schválila přijetí sponzorského daru ve výši 8.500,- Kč
na pořádání Dne dětí 2015 od rokytnických občanů Karla Vrány,
Ladislava Marka a Václava Šíra ze strany DDM Pod střechou, Rokytnice nad Jizerou.
• Rada města byla informována o nákupu zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno prostřednictvím dohodce
spol. Prospeksa, a. s. pro rok 2016 na základě vícestranné smlouvy o společném postupu zadavatelů, kdy město Semily vystupuje
jako centrální zadavatel – maloodběr 606,- Kč/MWh, středoodběr 619,- Kč/MWh bez DPH. Pro srovnání ceny pro rok 2015 jsou
– maloodběr 691,- Kč/MWh, středoodběr 702,- Kč/MWh bez
DPH.
• Rada města byla informována o reakci společnosti Rengl s. r. o.
na výpověď nájemní smlouvy, na základě které společnost provozuje plakátovací plochy v Rokytnici nad Jizerou. V lednu 2015
proběhlo osobní jednání, během kterého zástupce společnosti
představil návrh další možné spolupráce spočívající v tom, že
firma provede opravu a výměnu některých plakátovacích ploch.
Do nájemní smlouvy bude vloženo ustanovení o povinnosti provádět opravy výlepových ploch ve lhůtě do 30 dnů od nahlášení
informace o potřebě opravy. Rada města s navrženým principem
souhlasila a schválila záměr pronájmu pozemků, na kterých jsou
výlepové plochy umístěny.
• Rada města byla informována, že myšlenka natočit oblíbený
pořad „Cyklotoulky“ vznikla již v roce 2014. Po dohodě se společností Spartak Rokytnice a. s. a s dodavatelem – firmou Expresnet.cz s. r. o., se město bude finančně podílet na polovině
částky, se kterou bylo počítáno při tvorbě rozpočtu pro rok 2015.
Cena za realizaci pořadu a internetové stránky je stanovena na
11.650,- Kč + DPH. Dodavatel zajistí odvysílání 10 minut pořadu
na ČT Sport v roce 2015 (1 premiéra + 3 reprízy). Po odvysílání
pořadu předá DVD s nahrávkou pořadu objednavateli. Dodavatel
také umožní městu vlastní administraci na webových stránkách
www.cyklotoulky.cz v příslušné sekci a také poskytne autorská
práva na tento pořad. Dále je stanoven paušální poplatek za
údržbu webové stránky 2.100,- Kč + DPH na rok včetně vlastní
administrace. RM schválila uzavření příslušné smlouvy.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DNE 25. 2. 2015
Přijatá usnesení:
Zastupitelstvo města schválilo:
• program jednání.
• ověřovatele zápisu ve složení MUDr. Daniela Zajícová, Ing. Bronislav Patočka, návrhovou komisi ve složení Ing. Leoš Pavlata,
Michal Seidl, Ing. Antonín Blomer a zapisovatelku Kateřinu Rotroeklovou.
• zápis z veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne
17. 12. 2014.
• rozpočet města Rokytnice nad Jizerou pro rok 2015 jako schodkový o celkovém objemu 58.802.500,- Kč s tím, že schodek rozpočtu bude pokryt finančními prostředky z minulých let, a to
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zůstatkem bankovních účtů z roku 2014 ve výši 6.701.300,- Kč
– položka 8115.
• dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí
dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok
2015.
• že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu
roku 2015 (v rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách
výdajů povoluje) a pověřilo v souladu s § 14 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, správce rozpočtu Petru Stojanovou, DiS., rozpisem rozpočtu do jednotlivých položek dle platné rozpočtové
skladby.
3-4/2015
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• realizaci investičních akcí zahrnutých do rozpočtu Města Rokytnice nad Jizerou pro rok 2015 dle Plánu investičních akcí a akcí
většího rozměru pro rok 2015.
• rozpočet sociálního fondu Města Rokytnice nad Jizerou pro rok
2015.
• prodej části ppč. 1098 v k. ú. Dolní Rokytnice Ing. Arch. Ivaně Tiché, Doksy u Kladna za cenu 400,- Kč/m² a za podmínek stanovených v usnesení č. 30 ze dne 17. 12. 2014.
• prodej části ppč. 1243/1 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou Silvestru Arpovi, Rokytno 59 za cenu 200,- Kč/m² a za podmínek
stanovených v usnesení č. 31 ze dne 17. 12. 2014.
• prodej části ppč. 51 v k. ú. Rokytno v Krkonoších Martinu a Bohuslavě Najbrtovým, Kolín 2 za cenu 110,- Kč/m² a za podmínek
stanovených v usnesení č. 32 ze dne 17. 12. 2014.
• prodej ppč. 2154/2 v k. ú. Dolní Rokytnice manželům Věře Šťovíčkové, Ráby 178, Jiřímu Šťovíčkovi, Palackého třída 2713, Pardubice a Ing. Jiřímu Šťovíčkovi, Počáply 89E, Sezemice za cenu
dle cenové mapy 320,- Kč/m² a za podmínek stanovených v
usnesení č. 34 ze dne 17. 12. 2014.
• záměr prodeje stpč. 990/1 v k. ú. Dolní Rokytnice za cenu dle
cenové mapy 140,- Kč/m².
• záměr prodeje části ppč. 2638/1 v k. ú. Dolní Rokytnice za cenu
200,- Kč/m² s tím, že bude v terénu od stávající komunikace odměřen pruh pro budoucí rozšíření této komunikace. Náklady
na geometrické zaměření ponese žadatel a bude provedeno za
účasti zástupce Města Rokytnice nad Jizerou.
• záměr prodeje části pozemku ppč. 3005/12 v k. ú. Dolní Rokytnice o výměře cca 1 m².
• v souvislosti s prodejem pozemku stpč. 865 a části ppč. 223
v k. ú. Dolní Rokytnice podle usnesení č. 633 ze dne 25. 6. 2014,
uhrazení kupní ceny následovně: 100 000,- Kč do 30. 9. 2015,
zbývající částka bude uhrazena v 6ti rovnoměrných splátkách,
vždy nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku, přičemž
první splátka bude uhrazena nejpozději do 30. 4. 2016.
• odkoupení pozemku ppč. 3427/59 o výměře 7 m² v k. ú. Horní
Rokytnice nad Jizerou za cenu 200,- Kč za m² (vlastník Studios
Rokytnice s. r. o., Praha).
• přijetí daru stavby chodníkového tělesa v délce 31 m a šířce
1,7 m a částí pozemků ppč. 1167/1 o výměře 37 m², části ppč.
3420/8 o výměře 6 m² a části ppč. 3420/6 o výměře 2 m² vše
v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, od společnosti Studios Rokytnice s. r. o., Praha.
• záměr směny části pozemku ppč. 2925/3 v k. ú. Dolní Rokytnice
(vlastník manželé Brodský David a Ing. Brodská Jana, Praha) za
část pozemku ppč. 2924 v k. ú. Dolní Rokytnice (vlastník Město
Rokytnice nad Jizerou) o shodné výměře.
• záměr odkupu pozemků ppč. 2230, 2256, 3473/1, 3473/2 v k .ú.
Horní Rokytnice nad Jizerou o celkové výměře 2.492 m² od společnosti Metrostav Development, a. s. za cenu do 2.800.000,- Kč.
• obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území města Rokytnice nad Jizerou.

• vypracování Programu rozvoje obce pro období 2016 – 2020.
• koupi nemovitostí v katastrálním území Dolní Rokytnice zapsaných na listu vlastnictví č. 47 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, katastrální pracoviště Semily, prodávanými v rámci výběrového řízení vyhlašovaného insolvenční správkyní obchodní společnosti CFI Rezidence Rokytnice s. r. o. v likvidaci, kterými jsou:
»» budova bez č.p. na st.p. č. 153/2, zastavěná plocha 1725 m²
»» budova č.p. 342 na st.p. č. 153/3, zastavěná plocha 354 m²
»» budova bez č.p. na st.p. č. 153/4, zastavěná plocha 22 m²
»» pozemek st.p. č. 153/2 o výměře 1725 m²
»» pozemek st.p. č. 153/3 o výměře 354 m²
»» pozemek st.p. č. 153/4 o výměře 22 m²
»» pozemek ppč. 780/1 o výměře 122 m²
»» pozemek ppč 782 o výměře 4572 m²
• vše v k. ú. Dolní Rokytnice, obec Rokytnice nad Jizerou.
• účast města ve výběrovém řízení a pověřuje starostu města Ing.
Petra Matyáše předložením nabídky na odkup nemovitostí v katastrálním území Dolní Rokytnice zapsaných na listu vlastnictví
č. 47 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily v souladu s podmínkami vyhlášeného výběrového
řízení.
• navržený způsob mimoúrovňového křížení stavby Lanové dráhy
na Studenově investora Petra Udatného, Horní Rokytnice 640,
512 45 Rokytnice nad Jizerou, spočívajícím v realizaci podjezdu
pro lyžaře pod místní komunikací ppč. 3079/3 v k. ú. Dolní Rokytnice mostní konstrukcí spol. ViaCon ČR s. r. o., a v navýšení
nivelity této komunikace v místě přemostění o 2 m.
Zastupitelstvo města neschválilo:
• záměr prodeje ppč. 2152 v k. ú. Dolní Rokytnice a postoupilo
radě města k projednání záměr možného pronájmu.
• záměr prodeje ppč. 1707/4 v k. ú. Dolní Rokytnice.
• záměr prodeje části ppč. 2909/2 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
plnění rozpočtu města Rokytnice nad Jizerou k datu 31. 12. 2014.
zprávu o činnosti organizační složky Drobné služby města za rok
2014.
zprávu o činnosti Městské policie Rokytnice nad Jizerou za rok
2014.
zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Rokytnice
nad Jizerou za rok 2014.
zprávu o činnosti organizační složky Městská knihovna za rok
2014.
zprávu o činnosti organizační složky Městské informační centrum
za rok 2014.
zprávu o činnosti Víceúčelového kabelového rozvodu v rámci
hospodářské činnosti města za rok 2014.
informace starosty města o možnostech pořízení nové cenové
mapy stavebních pozemků.
informaci o podání žádosti o dotaci pro projekt „Dětská hřiště

Pozvánka na veřejné zasedání
Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou,
které se bude konat ve středu 29. 4. 2015 od 17:00 hodin v jídelně Základní školy.
Program jednání bude včas zveřejněn na úřední desce (včetně www.mesto-rokytnice.cz) a na plakátovacích plochách.
Rokytnický zpravodaj
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města Rokytnice nad Jizerou“ v rámci programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova a v případě získání dotace schvaluje realizaci
projektu „Dětská hřiště města Rokytnice nad Jizerou“.
• Zprávu o činnosti Rady města Rokytnice nad Jizerou za období od
3. 12. 2014 do 26. 1. 2015.

Město od února pořizuje
z veřejných jednání
audiovizuální záznam

Zastupitelstvo města pověřilo:
• Petru Stojanovou, DiS., aktualizací rozpočtového výhledu v souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2015 a jeho předložením
na následující jednání zastupitelstva města.
• místostarostu města prověřením možnosti financování odkupu
pozemků formou úvěru a dále projednáním záměru přijetí úvěru
a jeho parametrů ve finančním výboru.

Počínaje posledním veřejným jednáním jsou ze zasedání pořizovány audiovizuální záznamy. Zájemci, kteří se z různých důvodů
nemohou nebo nechtějí veřejného zasedání zúčastnit, mohou dodatečně shlédnout video-záznam. Ten je členěn podle jednotlivých
bodů programu pro snadnou orientaci v záznamu.
Cílem pořizování video-záznamu je zvýšení informovanosti občanů o aktuálním dění ve městě Rokytnice nad Jizerou.
Odkaz na tyto záznamy naleznou na webových stránkách města.

Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva města, včetně rozprav a diskusí k jednotlivým bodům, jsou v plném znění včetně
audiovizuálního záznamu zveřejněny na webových stránkách města: www.mesto-rokytnice.cz.

ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2015 – (v tis. Kč)

Zastupitelstvo města na svém veřejném zasedání dne 25. 2. 2015 schválilo rozpočet města na rok 2015. Rozpočet byl schválen v částkách
souhrnných za jednotlivé paragrafy. Podrobný rozpočet je kdykoliv v úředních hodinách k nahlédnutí na městském úřadě nebo na webových stránkách www.mesto-rokytnice.cz (rozpočet města nebo povinné informace – dokumenty).
PŘÍJMY
VÝDAJE
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti
Daň z příjmů fyzických osob – ostatní
Daň z nemovitosti
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů PO za obec
Správní poplatky
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatky za povolení k vjezdu
Poplatek ze vstupného
Výtěžnost z výherních hracích přístrojů a loterií
Neinvestiční dotace v rámci dotačních vztahů
Dotace od Lib. kraje na opravu komunikace Háskov
Dotace od Lib.kraje na výsadbu zeleně
Dotace na zaměstnance od Úřadu práce
Kompenzace za území v KRNAP
Neinvestiční transfery od obcí
Dotace pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů
Dotace – přeshraniční spolupráce hasičů
Dotace – Konsolidace IT infrastuktury a nové služby
Dotace – zateplení Domu dětí a mládeže

6.417
183
700
5.000
6.335
13.649
2.300
400
1.711
58
1.500
120
700
100
2
380
2.093,3
520
16
596
83
14
120
289
2.940
1.332,5

Pronájem lesních pozemků
Příjmy z pronájmu ČOV
Příjmy z knihovnické činnosti
Příjmy městského informačního centra
Příjmy z divadla
Příjmy z bytového hospodářství
Příjmy za pronájem nebytových prostor
Příjmy za pronájem smuteční síně, hrobová místa
Příjmy za odměny za tříděný odpad a elektrozařízení
Příjmy z prodeje pytlů na komunální odpad
Příjmy z poskytovaných služeb – požární ochrana
Příjmy z poskytovaných služeb – místní správa (úřad)
Úroky
Ostatní činnosti
+ zůstatek bankovních účtů na pokrytí schodku
CELKEM PŘÍJMY

98
641
18
100
30
610
448
50
650
145
122,4
105
5
1.520
6.701,3
58.802,5
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Silnice, opravy a údržba, zimní údržba
Veřejná doprava – obslužnost autobusy
Odvádění odpadních vod
Předškolní zařízení (mateřské školy)
Dům dětí a mládeže
Základní škola
Cestovní ruch včetně MIC
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Kulturní dům
Otatní činnosti kultury, podpora akcí
Městská knihovna
Městská policie
Požární ochrana – dobrovolná část
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby (vč. Drobných služeb)
Sběr a svoz odpadů
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Ochrana obyvatelstva
Pečovatelská služba (vč. údržby DPS)
Zastupitelstvo obce (včetně starosty, místostarosty, členové ZM a RM, výbory)
Činnost místní správy (městský úřad)
Ostatní finanční operace – daň z příjmů, ad.
Ostatní činnosti jinde nezařazené
Protipovodňová ochrana
Územní plán + úpravy
Financování:
Splátka úvěru ČMRZB
Splátka úvěru MŠ – RRF
Splátka úvěru ZŠ – RRF
Splátka úvěru – Komerční banka

5.673,5
254
1.370
1.405
1.861,8
3.406
1.248
283
408
254
508
450
914,1
1.290,8
1.527,2
120,5
5.022,2
3.240
1.949
20
775
1.569
14.399,8
3.465,2
2.673,3
67,1
150

3.214
313
497
474

VÝDAJE CELKEM

58.802,5
3-4/2015
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Termín pro odkládání
nebezpečného a velkoobjemového
odpadu v rámci místního poplatku
Rada města Rokytnice nad Jizerou na svém jednání dne 10. března 2014 v souladu se článkem 3 odst. 5 Obecně závazné vyhlášky
města Rokytnice nad Jizerou č. 3/2006 o nakládání s komunálním
a stavebním odpadem stanovila I. termín pro odkládání nebezpečných složek odpadu a velkoobjemového odpadu v rámci uhrazeného místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve
Sběrném dvoře v Rokytnici nad Jizerou:
• Termín:
• Provozní doba:

13. – 15. května 2015
(tj. všechny tyto dny, středa až pátek)
vždy od 13:00 hodin do 18:00 hodin

Upozornění:
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou došlo s účinností od roku 2013 k úpravě rozsahu bezplatných
dnů. Odpady budou občané moci ZDARMA odkládat pouze od středy do pátku. Následující neděle bude běžným zpoplatněným provozním dnem sběrného dvora.

Oznámení občanům
– uzavření kanceláře matriky
Městský úřad v Rokytnici nad Jizerou oznamuje
občanům, že kancelář matriky bude po celý měsíc
květen 2015 z důvodu nemoci UZAVŘENA.
• V měsíci červnu a červenci 2015 bude provoz matriky omezený, úřední hodiny budou zabezpečeny pouze každou středu
od 8:00 do 12:00 hodin, a od 13:00 do 17:00 hodin.
• Ověřování podpisů a fotokopií dokumentů si zájemci mohou
zajistit na kterýchkoliv jiných pracovištích s označením Czechpoint, to je zejména na České poště nebo nejbližších Městských úřadech v Jablonci nad Jizerou, Pasekách nad Jizerou,
apod.
Děkujeme za pochopení
Martina Šubrtová – tajemnice MěÚ

INVESTIČNÍ AKCE, VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A DOTACE V ROCE 2014
Město Rokytnice nad Jizerou realizovalo v letech 2013 a 2014
projekt s přispěním fondů evropské unie s názvem „Snížení energetické náročnosti MŠ v Horní Rokytnici nad Jizerou“. Cílem projektu
bylo snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy v Horní
Rokytnici. Na objektu byla instalována nová kvalitní okna s izolačními trojskly, zatepleno obvodové zdivo a strop objektu, dále byla
prodloužena střecha objektu. Z celkových nákladů akce ve výši cca
5,03 mil. Kč byla z fondů evropské unie – ERDF/OPZP uhrazena částka ve výši 3,1 mil. Kč, ze Státního fondu životního prostředí částka ve
výši 183 tis. Kč. Realizací projektu dochází k významným úsporám
nákladů za vytápění a ke snížení spotřeby energie o cca 321 GJ, což
odpovídá roční úspoře 24 tun CO2.
Město Rokytnice nad Jizerou realizovalo v roce 2013 projekt
s přispěním fondů evropské unie s názvem „Snížení energetické
náročnosti MŠ v Dolní Rokytnici nad Jizerou“. Cílem projektu bylo
snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy v Dolní Rokytnici. Na objektu byla instalována nová kvalitní okna s izolačními
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trojskly, zatepleno obvodové zdivo a strop objektu. Z celkových nákladů akce ve výši cca 3,4 mil. Kč byla z fondů evropské unie – ERDF/
OPZP uhrazena částka ve výši 2,1 mil. Kč, ze Státního fondu životního prostředí částka ve výši 124 tis. Kč. Realizací projektu dochází
k významným úsporám nákladů za vytápění a ke snížení spotřeby
energie o cca 318 GJ, což odpovídá roční úspoře 17 tun CO2.
Město Rokytnice nad Jizerou realizovalo v roce 2014 projekt
s přispěním fondů evropské unie s názvem „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ V Rokytnici nad Jizerou“. Cílem projektu bylo
snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy v Dolní Rokytnici. Na objektu byla instalována nová kvalitní okna s izolačními trojskly, zatepleno obvodové zdivo a strop objektu. Z celkových
nákladů akce ve výši cca 10,1 mil. Kč byla z fondů evropské unie
– ERDF/OPZP uhrazena částka ve výši 5,3 mil. Kč, ze Státního fondu
životního prostředí částka ve výši 311 tis. Kč. Realizací projektu dochází k významným úsporám nákladů za vytápění a ke snížení spotřeby energie o cca 984 GJ, což odpovídá roční úspoře 75 tun CO2.
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Konsolidace infrastruktury IT a nové služby města Rokytnice nad Jizerou
Elektronizace dnes proniká do všech oblastí našeho života,
oblast veřejné správy nevyjímaje. I v ní se zavádějí technologie
a procesy, jejichž cílem je zrychlit, zefektivnit a zpřesnit přenos informací, a to jak mezi úřady navzájem, tak mezi úřady a občany.
Situace na Městském úřadě v Rokytnici nad Jizerou je nyní taková, že každý úsek používá dostupné agendové informační systémy
(softwary), které sice splňují základní předpoklady pro výkon práce,
ale už spolu navzájem nekomunikují tak, jak by úřad potřeboval –
například propojení účetních programů, pokladen a správy místních
poplatků. Tyto činnosti pak úřad zpracovává duplicitně nebo ručně,
a vznikají chyby.
Současná elektronická spisová služba, která by měla být základním informačním systémem, je pořízena kvůli úspoře finančních
prostředků za minimální náklady, a slouží opravdu pouze k prvotní
evidenci dokumentů. Už ovšem nelze propojit s datovými schránkami, o základních registrech ani nemluvě. Má pouze omezené funkce
a kontrola vyřízených dokumentů pak není snadná, dohledávání dokumentů problematické. Některé úseky, např. stavební úřad, nemá
v této době software žádný, vytváří vlastní písemnosti a evidenci
pouze v kancelářských programech, přístup k základním registrům
zabezpečuje přes portál Czechpoint, což je zbytečná práce navíc,
když optimální software tuto činnost provede automaticky.
I z těchto důvodů se Město Rokytnice nad Jizerou rozhodlo v roce
2014 využít Výzvu č. 22 v rámci Integrovaného operačního programu EU a požádalo o dotaci na projekt „Konsolidace infrastruktury
IT a nové služby města Rokytnice nad Jizerou“. Dotace byla městu
v červenci 2014 schválena.
HLAVNÍMI CÍLY tohoto projektu jsou:
• sjednotit a propojit agendové informační systémy městského
úřadu a dalších složek města,
• propojit agendové systémy se základními registry, datovými
schránkami, nastavit rozhraní pro služby Czechpoint, autorizovanou konverzi dokumentů, systémy GIS, apod.,
• pořídit nový software tam, kde bude mít opodstatnění a potřebné
využití – stavební úřad, evidence smluv a objednávek, projekty a veřejné zakázky, rozpočetnictví, jednání zastupitelstva a rady města,

• pořídit efektivní spisovou službu – odstranění duplicit čísel jednacích, digitalizace všech přijatých a vytvořených dokumentů,
snadnější dohledávání dokumentů, dohledávání stavu řešení
jednotlivých podání, apod.
• obnovit v maximálním rozsahu technickou část – servery, kabeláž, uživatelské zásuvky, multifunkční skenovací a kopírovací linka.
PŘÍNOSY tohoto projektu jsou, kromě zlepšení efektivity práce
a komunikace úřadu, zejména zavedení dvou nových služeb přímo
pro obyvatele města:
• umožnění provádění veškerých plateb bankovní kartou – na
úřadě by měly být umístěny 3 terminály pro platby bankovní kartou,
• zavedení funkce Komunikace s občany – systém se skládá ze
dvou kanálů pro hlášení stížností, závad, podnětů. Občané budou moci svoje podněty a stížnosti zasílat buď prostřednictvím
webového portálu, nebo pomocí mobilní aplikace. Oba přístupy
umožní vložení stejné informace, ovšem mobilní aplikace zajistí
vyšší míru komfortnosti s ohledem na snadné vytvoření fotodokumentace a případné určení polohy lokalizačním systémem.
Následné zobrazení hlášených stížností bude probíhat prostřednictvím webového portálu, kde je sdělena informace o míře stejných hlášení a o stavu řešení. Systém by měl např. pro hlášení
poškozeného majetku města, poruch na veřejném osvětlení, černých skládek, apod.
V současné době jsou vyhodnoceny všechny související veřejné
zakázky a bude docházet k podpisu smluv na dodání softwaru, hardwaru a na provedení stavebních úprav nové serverovny. Instalace
technické části, implementace nového programového vybavení
a zaškolení osob by mělo probíhat v následujících měsících.
Zkušební provoz by měl být zahájen během listopadu 2015
a postupně, nejdéle však od 1. 1. 2016, by všechny služby měly začít
fungovat tak, aby co nejvíce sloužily nejen zaměstnancům městského úřadu, ale i obyvatelům města Rokytnice nad Jizerou.

ZVÝŠENÍ INFORMOVANOSTI OBČANŮ MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU
V prosinci 2013 město zahájilo projekt s názvem „Email informace“, který informuje přihlášené zájemce o aktuálním dění na
území našeho města formou e-mailů. Po více jak roce fungování
této služby můžeme uvést, že je velice kladně hodnocená, využívaná a má svoje opodstatnění. V tuto chvíli je do odběru novinek
a aktualit přihlášeno téměř 300 uživatelů a další stále přibývají.

• informace o konání kulturních, sportovních a ostatních společenských akcí ve městě nebo blízkém okolí,
• dotazníky nebo ankety, kdy je pro Město velice důležitý názor
veřejnosti (dobrovolné),
• další informace, které by obyvatelé města mohli využít – odstávka vody, ztráty a nálezy, apod.

Chcete mít i Vy lepší přehled o aktuálním dění v našem městě
a pravidelně dostávat například Rokytnický zpravodaj v elektronické podobě? Přihlaste se k odběru aktualit a novinek formou
e-mailů v rámci služby „E-mail informace“.

Tato služba je zcela bezplatná, k jejímu využívání je ovšem nutná
registrace. Obyvatelé města i další zájemci se mohou zaregistrovat
následovně:
• zasláním e-mailu, ve kterém v předmětu zprávy uvedou „registrace“, v textu zprávy své jméno, příjmení, a zašlou ho na e-mail
projektu: rokytnice.informace@email.cz,
• registrací prostřednictvím webových stránek města na
www.mesto-rokytnice.cz, svůj e-mail, jméno a příjmení uvedou
v příslušné odrážce s názvem „E-mail Informace“,
• nahlášením e-mailu, jména a příjmení osobně nebo telefonicky
na Městském informačním centru, v přízemí budovy městského
úřadu, tel. 481 522 001.

Těmito informačními e-maily zasíláme zejména:
• Rokytnický zpravodaj v elektronické podobě (PDF),
• aktuální a praktické informace – např. termíny konání zastupitelstva města, termíny bezplatného sběrného dvora, nově schválené předpisy města, důležité kontakty nebo jejich změny a další
užitečné informace a novinky,
• výběrové řízení na zaměstnance města,
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Kompostování v Rokytnici nad Jizerou
Město Rokytnice nad Jizerou se v rámci Jilemnicka – svazku obcí účastní spolu s dalšími 20 obcemi projektu
Komunitní kompostování na Jilemnicku. Finanční dotace na realizaci tohoto projektu byla získána
z Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 4 – Nakládání s odpady.
V roce 2013 došlo k výstavbě kompostárny v Rokytnici nad Jizerou, na Sachrově hřebenu u křižovatky Na Vrších. Zároveň byly
v obci rozmístěny velkoobjemové kontejnery, kam občané mohou odkládat bioodpady (zejm. rostlinné zbytky z údržby zeleně
a zahrad). Za tímto účelem byla přijata Obecně závazná vyhláška
č. 1/2013, o sběru a shromažďování rostlinných zbytků.

 Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území
města lze v roce 2015 odkládat:
• do velkoobjemových kontejnerů přistavených v jednotlivých
částech města, nepřetržitě, 24 hodin denně:
• odstavná plocha nad Sběrným dvorem v Dolní Rokytnici (naproti
bývalému Solidu)
• u městského hřbitova v Dolní Rokytnici (lokalita nad hřbitovem)
• na sídlišti Horní kout (odstavná plocha v horní části sídliště)
• v Horní Rokytnici u odbočky k restauraci U Vocta (u bývalé sběrny papíru)
• u fotbalového hřiště TJ Spartak na ppč. 1280/2 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou
Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území města lze odkládat vždy v období od dubna do října daného kalendářního roku
dle klimatických podmínek.

 Co je to bioodpad?
Bioodpad je zkratka pro biologicky rozložitelný odpad, který je
zákonem o odpadech definován jako jakýkoliv odpad podléhající
rozkladu. Bioodpad je součástí směsného komunálního odpadu,
který produkují občané, podíl ve směsném komunálním odpadu se
pohybuje průměrně od 40 do 60 %. Mezi bioodpad patří biologicky
rozložitelné odpady z domácnosti, zahrad a veřejné zeleně obce.
Cílem odpadového hospodářství v obcích je vytřídit bioodpad ze
směsného komunálního odpadu proto, aby se nedostal na skládku,
kde má uvedené negativní vlivy na životní prostředí a zároveň se
využila jeho kvalita, jako jsou živiny vhodné pro výživu rostlin a organické hmoty pro udržení půdní úrodnosti.

 Jaký biodpad je povoleno do kontejnerů odkládat?
Ne veškerý biologicky rozložitelný komunální odpad je vhodné
třídit. Pro produkci kvalitního kompostu někdy nazývaného zeleného kompostu se sbírají následující bioodpady:
• zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny, apod.)
• kousky větví a stromů (pořezané, nastříhané, posekané, zpracované štěpkovačem) – o maximálním průměru 6 cm
• spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
• zbytky zeleniny a ovoce (okrajky z brambor, mrkve, ohryzky)
• listí, tráva, staré seno, sláma

 Do kontejneru je zakázáno odkládat!
Bioodpad, který se netřídí, je bioodpad obsahující zbytky živočišného původu.
Do kontejneru tedy rozhodně nepatří:
• zbytky jídel (tzv. gastro-odpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže,
uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a také samozřejmě všechny další biologicky nerozložitelné
odpady,
• odpad v igelitových pytlích nebo taškách (odpad je nutné z tašek
vysypat),
• dřevotříska

Důležité

: Kontejnery jsou určeny pro odkládání bioodpadů
pouze ze strany fyzických osob (plátců místního poplatku za odpad).
Odkládání bioodpadů ze strany fyzických podnikajících osob a právnických osob je zakázáno.

Je přísně zakázáno odkládat bioodpady v místě
kompostárny na Sachrově hřebenu.

Speciální třídy ZŠ Rokytnice nad Jizerou
Speciální
třídy
ZŠvás
Rokytnice
nad Jizerou
Speciální
třídy ZŠ
Rokytnice
nad Jizerou
pro
chystají

Speciál

pro vás chystají

pro ZŠ
vás
chystajínad Jizerou pro Vás chystají
Speciální třídy
Rokytnice

ZELENINY A KVĚTIN
ZELENINY
Aokurky,
KVĚTIN
Nabízíme:
rajčata,
papriky,
muškáty, afrikány ...
ZELENINY
Acukety,
KVĚTIN
Nabízíme: rajčata, papriky, okurky, cukety, muškáty, afrikány ………

Z

Prodej bude probíhat od 11. května 2015 vždy od 8:00 do 16:00 hodin.
Nabízíme:
rajčata,
papriky,
okurky,okurky,
cukety, cukety,
muškáty,
afrikány afrikány
………
Nabízíme:
Nabízíme:
rajčata,
papriky,
muškáty,
………rajčata

Prodej bude
probíhat od 11. května 2015 vždy od 8:00 – 16:00 hodin.
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Prodej
bude
probíhat
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11.
května
2015
vždy
od
8:00
–
16:00
Prodej
hodin.
bude
probíhat
Prodej bude probíhat od 11. května 2015 vždy od 8:00 – 16:00 hodin.
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MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM INFORMUJE
ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
od 16. 3. 2015.
Provozní doba je přizpůsobena jarní (mimo)
sezóně. Provozní doba MIC je následující:
•
•
•
•

Pondělí:
Úterý – Pátek:
Sobota:
Neděle:

ZAVŘENO
9:00 - 12:00; 13:00 - 17:00
9:00 - 13:00
ZAVŘENO

ÚTERNÍ TRHY
NA DOLNÍM NÁMĚSTÍ
V ROKYTNICI NAD JIZEROU 2015
14. 4., 12. 5., 9. 6., 14. 7., 11. 8.,
15. 9., 13. 10. a 10. 11. 2015

Turistického průvodce Libereckým krajem můžete mít
od 10. 3. 2015 všude s sebou – je totiž v mobilu!
Mobilní aplikace s názvem „Průvodce
Libereckého kraje“ umožní uživatelům vidět ve svém mobilu kompletní informace,
které se vám budou hodit pro naplánování i během návštěvy našeho kraje. Aplikaci lze stáhnout zdarma před budovou
městského úřadu v Rokytnici nad Jizerou. Odkaz umístěný na webové stránce
www.liberecky-kraj.cz Vás ke stažení aplikace navede.
Návštěvník dostane přehled o turistických zajímavostech a cílech, o možnostech ubytování či stravování či kulturních
a sportovních akcích v zájmovém místě.
Bude moci zhlédnout virtuální prohlídky
a tematické okruhy pěších, cyklo i naučných tras. Všechny body zájmu si uživatel

může zobrazit na mapě a to včetně typů
na výlety a naučných tras. U zájmových
bodů jsou dostupné informace o kontaktech, otevíracích dobách, vstupném, ale
i akcích, které se v daném místě konají.
Na území Libereckého kraje leží 4 turistické regiony – Český ráj, Českolipsko, Krkonoše a Jizerské hory, uživatel si tak může
vyfiltrovat data pouze za daný turistický
region. Vzhledem k tomu, že se jedná
o přeshraniční projekt, připravil Liberecký
kraj informace i o „zahraničním regionu“
a to o Landkreis Görlitz. Body zájmu, které návštěvníka zaujmou, si může přidat
mezi oblíbené, aby se k nim mohl později
vrátit.

Pro občany celého Libereckého kraje bude od 1. dubna 2015
k dispozici noční pohotovostní služba zubního lékaře
na adrese: Boleslavova 1136/4, Liberec – Rochlice
v ordinaci MUDr. Ahmad Abu Baker
telefon do ordinace: +420 606 367 953
www.aadent.cz

ORDINAČNÍ HODINY: sobota, neděle a svátky,
od 18:00 hodin do 6:00 hodin následujícího dne

Do ordinace mohou přijít pacienti s náhle vzniklými
bolestivými stavy zubů nebo při zhoršení průběhu léčby zubů, pokud nemohou být ošetřeni svým registrujícím zubním lékařem.
Za využití zubní pohotovostní služby je pacient povinen zaplatit regulační poplatek ve výši 90,- Kč. (Doklad
o zaplacení regulačního poplatku bude vystaven lékařem na žádost pacienta).
Každý pacient obdrží o diagnostickém nebo léčebném výkonu záznam pro další využití, např. k přijetí do
ústavní péče nebo ke kontrole u svého registrujícího
zubního lékaře.

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátky 8.00 – 12.00 hod.
4. 4. – 6. 4.
11. 4. – 12. 4.
18. 4. – 20. 4.
25. 4. – 26. 4.

MUDr. Jiří Vavřina, Tyršova 394, Semily, tel. 481 624 400
MUDr. Jaroslav Řezníček, Fučíkova 62, Lomnice nad Popelkou, tel. 481 672 063
MUDr. Marcela Vérostová, Obránců míru 866, Lomnice nad Popelkou, tel. 773 006 770
MUDr. Marie Stehlíková, Komenského 165, Lomnice nad Popelkou, tel. 481 671 255

Aktuální informace naleznete na webových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje, Odboru zdravotnictví, přímo na odkaze: http://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/page830/pohotovostni-sluzby-v-oboru-zubni-lekarstvi/semilyjilemniceturnov
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Rokytnický zpravodaj

Dopis veřejnosti – Poslání a cíle Pečovatelské služby
Pečovatelská služba poskytuje péči lidem, kteří vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu potřebují pomoc jiné osoby. Tím,
že pečovatelky poskytují starým a zdravotně postiženým lidem potřebné pečovatelské úkony v jejich domácnostech, často oddalují
jejich odchod do domova důchodců nebo do léčeben dlouhodobě
nemocných.
Pečovatelská služba je tu proto, aby se postarala o nutnou pomoc v domácnosti, zajistila stravu a pomohla s osobní hygienou.
Tím uživateli služby umožníme co nejdéle žít doma v přirozeném
prostředí.
Nejrozšířenější službou je dovoz obědů, donáška nákupů, praní
a žehlení prádla, úklid domácnosti, pomoc při osobní hygieně apod.
Uživatelům, kteří upřednostňují podporu pohybu, kondice a potřebují pomoci udržet si soběstačnost, umožníme doprovod.
Cílem Pečovatelské služby je důvěra a spokojenost uživatelů služby a co nejdéle umožnit uživatelům „Zůstat doma“.

Pečovatelská služba se poskytuje těm seniorům a zdravotně postiženým, kteří si bez pomoci jiné osoby nedokážou zajistit základní
životní potřeby, ale nepotřebují komplexní ústavní péči a mají trvalé bydliště v Rokytnici nad Jizerou, Jablonci nad Jizerou, Vysokém
nad Jizerou a obcích přilehlých, nebo jsou zdravotně stabilizováni
v oblasti působnosti Domácí péče a potřebují dále pečovatelskou
službu.

 Další uživatelé:
• občané žijící v katastru výše uvedených měst, kteří nejsou příjemci starobního ani plného invalidního důchodu, avšak žijí
osaměle a z důvodu přechodného zhoršení zdravotního stavu
nejsou schopni postarat se o svoji osobu, nebo domácnost
a potřebují pečovatelské úkony. Služba je poskytována na přechodnou dobu výhradně na základě lékařského doporučení.

 Komu služby neposkytujeme:

Staráme se o uživatele v pečovatelském domě i v terénu ve vlastních domácnostech. Pomůžeme s potřebnými úkony, dle smlouvy
se zájemci – uživateli. Spolupracujeme s MěÚ i místním praktickým
lékařem, který po zdůvodnění na požádání naše klienty navštíví.
Dále spolupracujeme s Domácí zdravotní péčí a s Domovem důchodců v Rokytnici nad Jizerou.
Též s pedikérkou, kadeřnicí. Jsme též v kontaktu s Kluby důchodců.

a) Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče
v lůžkovém zdravotnickém zařízení.
b) Pečovatelská služba nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí
požadované sociální služby.
c) Pečovatelská služba sociální službu, o kterou zájemce žádá, neposkytuje.
d) Neplní-li uživatel (nečerpání služeb) 6 měsíců souvisle.
e) Při ohrožení zdraví či života personálu.

 Uživatelé pečovatelské služby jsou:

Vše záleží na individuálních možnostech a dohodách.
Pečovatelská služba se snaží pracovat všude tam, kde jí je potřeba. Víme však, že často službu našim spoluobčanům poskytují
obětaví sousedé. Velice si toho vážíme a byli bychom velice rádi,
kdybyste nás na potřebné lidi upozornili.

Osoby žijící na území katastru obcí Rokytnice nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou, Vysoké nad Jizerou, kteří ztratili soběstačnost
v péči o vlastní osobu nebo domácnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a mimo pracovní dobu pečovatelské služby jsou
schopni si zajistit základní sebeobslužnost sami nebo s pomocí rodinných příslušníků, sousedů případně jiné sociální služby. I tací,
kteří se stanou vývojem stavu příjemci III, IV st. Příspěvku na péči,
v případě, že rodina chce a může spolupracovat. Služba je určena
zejména pro skupinu:
• Senioři nad 65 let věku, osoby s chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným postižením.
• Zdravotně postižení, kterým byl přiznán invalidní důchod.
• Senioři se stařeckou demencí v počátečním stádiu, pokud je neomezuje v soběstačnosti a jsou schopni soužití s jinými osobami
• Senioři a zdravotně postižení vozíčkáři, pokud nejsou omezeni
v soběstačnosti.
• Senioři a zdravotně postižení a s částečným smyslovým postižením, pokud je neomezuje v jejich soběstačnosti.

Ozvěte se nám a my vám rádi a ochotně pomůžeme!
 Informace:
Mob: 603 319 566, Email: cerny@rokytnice.com
nebo
Městský úřad v Rokytnici nad Jizerou
Sociální odbor
Jana Hartigová
Tel: 481 549 315
Pro občany v Rokytnici nad Jizerou a Jablonci nad Jizerou

Vzhledem k četnosti příspěvků se do tohoto čísla nedostala nová obecně závazná vyhláška
o odpadech, Zpráva o bezpečnostní situaci v územní části Rokytnice nad Jizerou a Zpráva o činnosti SDH Rokytnice nad Jizerou za rok 2014. Budou zveřejněny v příštím čísle.
Děkujeme za pochopení

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Rokytnice nad Jizerou
by chtěl touto cestou PODĚKOVAT všem, kteří věnovali věcné dary do soutěže o ceny v rámci Hasičského plesu nebo přispěli jakoukoliv částkou na činnost sboru při předávání pozvánek na ples. Tyto prostředky budou použity na nákup vybavení pro výjezdovou jednotku,
na financování činností kroužku mladých hasičů a na činnost sboru.
Rokytnický zpravodaj
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HORNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA
Rok 2015 ukrojil první čtvrtinu ze svého koláče a my se opět hlásíme se zprávičkami z naší
žluté školičky. Vzhledem k tomu, že k nám byl
Krakonoš tuto zimu opravdu vstřícný, využili
jsme jeho sněhové nadílky nejen k již minule
zmiňovanému lyžařskému výcviku, ale i následným hrátkám na sněhu a téměř každodennímu
ježdíkovaní na kopci u školky.
Nezanedbávali jsme ani kulturu – v Jablonci
nad Jizerou jsme navštívili divadelní představení
„O Palečkovi“, během „Pašeráckýho vejkendu“
jarmark a loutkovou pohádku „Jak šel kozlík do
světa“ na náměstí a 10. 3. k nám do školky zavítal pan loutkoherec s pohádkou „O Smolíčkovi“,
kterou spolu s našimi dětmi shlédli i prvňáčci
s paní učitelkou Hnykovou.
V březnu také začal jarní blok angličtiny s lektorkou Markétkou, která s dětmi nejenom konverzuje, ale i vyrábí a kreslí pod anglickým vedením (čím více smyslů děti zapojí, tím lépe jim
cizí jazyk „leze“ do hlaviček). Dětičky kromě angličtiny také v hojném počtu navštěvují kroužky
pod DDM, a to: dovedné ruce, country tanečky,
flétnu a předškoláci keramiku.
Na co jsme ale velice pyšní, jsou naši malí
„profíci“ lyžaři, kteří se v počtu 11!!! pravidelně třikrát týdně zúčastňují lyžařských tréninků
s trenéry Martinou Slánskou a Ivošem Hrbkem.
Jejich lyžařské pokroky jsou neuvěřitelné!!!!
A aby to nebylo líto našim lyžařským „skoroprofíkům“, využili jsme krásné březnové dny
k lyžování na vleku Rokytka. Tímto bychom
chtěli moc a moc poděkovat za vstřícnost bratrů Udatných, kteří nám umožnili bezplatné
14-ti denní lyžování na jejich vleku, bezvadné
a ochotné obsluze vlekařů a panu Kučerovi za
pomoc při odvozu dětí.
Dětičky a kolektiv učitelek ze „žluté školičky“
(fotky z akcí na www.slivinka.rajce.idnes.cz)

Zápis do MŠ Horní
Zveme děti a jejich rodiče z Rokytnice i blízkého okolí k návštěvě
naší „žluté“ školky v Horní Rokytnici.
Pro příští rok jsme v naší školce připravili novinku. Vzhledem
k tomu, že stále více přibývá dětí s logopedickými vadami a se specifickými poruchami učení, rozhodli jsme se otevřít logopedickou
třídu, kde bude kladen důraz na prevenci, popřípadě reedukaci již
vzniklých logopedických vad. Neboť logopedie není pouze o „napravování“ hlásek, ale o celkovém rozvoji všech složek dítěte (zraková a sluchová percepce, pozornost, paměť, diferenciace, rozvoj
jemné a hrubé motoriky, oromotoriky, kresby, sebeobsluhy, matematických představ, dýchání…atd.), můžeme tak intenzivně působit
a předcházet vzniku specifických poruch učení jako je dyslexie, dysgrafie…. Tento program je obzvláště vhodný pro děti s odkladem
školní docházky!!!!
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Výuka bude součástí našeho Rámcově vzdělávacího plánu. Děti
budou pravidelně každý týden ve větším počtu navštěvovat Logopedický kroužek v rámci výuky, následovně pak individuální péči,
pokud možno za přítomnosti rodičů. V případě zájmu rodičů budou
každý měsíc probíhat informativní schůzky, kde se budou hodnotit
pokroky či stagnace u jejich ratolestí, eventuelně se mohou maminky a tatínkové zapojit do skupinové terapie.
Aby byla naše práce profesionálně zaštítěna, budeme úzce spolupracovat s jilemnickými klinickými logopedkami (Mgr. Pilařovou
a Mgr. Šírovou), ale hlavně s Mgr. Jiřinou Jehličkovou ze Speciálně pedagogického centra v Liberci, která bude naší supervizorkou
a práci bude průběžně sledovat a konzultovat.
Tímto apelujeme na všechny rodiče, kterým není lhostejný vývoj
jejich dítěte – přijďte, podívejte se, informujte se!!!!! Rádi vaše dotazy zodpovíme.

3-4/2015

Rokytnický zpravodaj

DOLNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA

Zima končí a děti se ve školce těší, jak
budou hledat nadílku od Zajíčka, který nám
nosí každý rok na louku do školní zahrady
čokoládová vajíčka.
Zimu jsme si užili. Malé děti na ježdících,
Koťátka a Dráčci na lyžích. Koťátka lyžovala
každou středu ve Ski areálu Udatný a Dráčci
v úterý a čtvrtek ve Ski areálu Pařez, za což
majitelům zařízení velice děkujeme. Vycházky na lyžích nám někdy zpříjemnila Horská
služba, kdy nám její členové něco řekli o horách a lyžování. Děti členy Horské služby velice obdivují.
4 děti z naší MŠ využily nabídku TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou lyžařského klubu
a chodily 3× týdně s trenérkou Martinou
Slánskou a Ivo Hrbkem lyžovat.
Zimní sezonu jsme zakončili karnevalem
na lyžích na Pařezu, malé děti ještě nelyžují
a tak se s ježdíky přišly podívat za kamarády
a pochutnat si s nimi na párku v rohlíku od

pana Červinky a fidorce s logem Ski areálu
Pařez od paní Kadavé. Za což oběma velice
děkujeme.
Nezapomněli jsme ani na zvířátka v lese
a donesli jim ke krmelci kaštany.
Zimní dny jsme si zpříjemnili návštěvou
dvou divadel.
23. 3. se školka přihlásila k celosvětovému DNI VODY. Všichni jsme se oblékli do
modrého, povídali jsme si o vodě, zpívali

písničky o vodě a na vycházce se podívali
k potůčku, kde jsme pozorovali, kdo všechno ve vodě a kolem vody žije.
Každé dítě ve školce ví, že voda je vzácná,
je důležité ji chránit a šetřit.
Jsme nadšení, že se nám podařilo, dostat se do celonárodního projektu ŠKOLA
SPORTU, kde pod vedením profesionálního
trenéra Josefa Hlouška (kopaná Mladá Boleslav, Bohemians Praha) a ostatních trenérů
– si naše děti vyzkouší velké množství sportů a užijí radost z pohybu. Začínáme 13. 4.
2015 a už se všichni těšíme.
Začíná měsíc duben – měsíc bezpečnosti
a my se chystáme na naše dopravní hřiště,
kde nás čeká jízda na odrážedlech, koloběžkách a složení řidičských průkazů.
Všem přejeme krásné jaro,
děti a kolektiv MŠ Dolní

Poděkování Dolní mateřské škole
Děkujeme celému kolektivu MŠ Dolní za uspořádání a vydařený
průběh lyžařského výchovně výcvikového kurzu, který proběhl začátkem ledna 2015.
Velice si vážíme Vaší ochoty, trpělivosti a nadšení. Paní učitelky,
jste úžasné a s Vámi i instruktoři, vlekaři a všichni, kteří pomáhali,
aby se naše děti naučily v bezvadné partě lyžovat.
Zároveň děkujeme za perfektně zorganizované, skoro profesionální, závěrečné závody, při kterých všechny děti obdržely medaile,
diplomy a krásné ceny.
Rokytnický zpravodaj

3-4/2015

Radost v očích dětí a dojetí fandících rodičů jsou jistě i pro Vás
velkým oceněním.
Moc Vám děkujeme, že naše děti mají radost z pohybu i při následném lyžování místo vycházek.
Spokojení rodiče
P.S.: Pro nezasvěcené: uspořádání LVVK pro školkové děti není
samozřejmostí, jak se možná tady v Rokytnici může zdát. Ne všude
mají děti takovou možnost a hlavně takové šikovné paní učitelky :-)
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NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Lyžařský výcvik
Lyžařský výcvik speciální třídy ZŠ v Rokytnici
nad Jizerou se uskutečnil v prosluněném týdnu
od 9. března v lyžařském areálu Pařez. Velké poděkování patří panu Palmemu za možnost bezplatného lyžování a také jeho zaměstnancům za
milý a trpělivý přístup k dětem naší třídy. Děkujeme také Udatným za vytvoření příjemného
zázemí pro lyžování a zapůjčení veškerého lyžařského vybavení za minimální poplatek.
Žáci a učitelky speciální třídy

DOMOV DŮCHODCŮ INFORMUJE
TELEVIZNÍ HVĚZDY V DOMOVĚ
Počátkem února navštívila svoji babičku,
naši klientku vnučka slečna Alena Smolíková

se svými pejsky border koliemi Jerry a Kejsy,
které společně a úspěšně vystupovali v pořadu Československo má talent a dostali
se až do nejužšího finále. U nás v domově
svojí přítomností potěšili naše klienty. Ani si
nedovedete představit, jak se rozzářily oči
klientů, jakou radost jim udělala možnost
pouhého pohlazení pejska. Řekla bych pejska s přívlastkem „hladivý“, neboť se pejsci
poslušně, trpělivě a odevzdaně nechali hladit…. Co padlo slov, vět, vzpomínek na doby,
kdy klienti sami chovali domácí mazlíčky. Canisterapie zafungovala tak, jak má, neuvěřitelně a úžasně obzvlášť ve službě Domov se
zvláštním režimem, kde jsou převážně uživatelé se syndromem demence.
Pejsci na jednotlivých odděleních předvedli i část svého tanečního vystoupení
s triky. Nezapomněli jsme ani na klienty
ležící a navštívili je s pejsky na pokojích. Se
slečnou Alenou Smolíkovou jsme domluvili
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velké vystoupení na jaře v naší zahradě spojené se setkáním klientů, pracovníků celého
domova a seniorů z veřejnosti, kteří jsou na
naše akce zváni a rádi k nám zavítají. Celá

akce potěšila i babičku - naší klientku, která
se mohla pochlubit svojí úspěšnou vnučkou.
Potěšilo mne i to, že se této akce zúčastnila dcera naší pracovnice, která se o cvičení
pejska zajímá, a se svým pejskem stejné rasy
trénuje. I ona dostala možnost ukázat klientům, co umí a přislíbila, že mezi naše klienty
občas přijde.

Poděkování Domova důchodců
v Rokytnici nad Jizerou
Krkonošské vzpomínání napříč rokem 2015
Tuto aktivitu v našem domově zahájila
ďůčata z farnosti Poniklá a Franta s klarinetem, se svým překrásným vystoupením plným písniček a poudaček z Kerkonoš.
Udělali radost, rozzářili oči našich klientů,
pohladili srdce, oživili vzpomínky na rodná
místa. Objevily se i slzy, byly to však slzy
štěstí. Co více se může našim klientům dát,
než vystoupení připravené a předané s láskou nejen k lidem, ale i ke kraji, ve kterém
tady všichni společně žijeme. Je to také
o pomoci druhému, což je tady místní běžnou součástí života na horách.
Mnohokrát děkujeme vystupujícím a těšíme se na brzké shledání.

Pozvánka na besedu paní
Ing. Marcely Krčálové – Mexiko
Dne 6. 5. 2015 od 14:00 hodin v jídelně
Domova důchodců se bude konat beseda
„Mé cesty po Mexiku“, na kterou jste srdečně zváni.
Mgr. Helena Housová – ředitelka DD
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE POD STŘECHOU INFORMUJE
Ohlédnutí za dětským karnevalem
Jako obvykle, i letos pořádal DDM na přelomu února a března
dětský karneval. Součástí karnevalu byla i soutěž o nejhezčí masku
domácí výroby, porota (zástupci z obou školek, DDM a Krakonoš)
se těšila, jaké masky si letos děti s rodiči připraví. Kromě „větších“
cen – jako dort pro vítěze a směs společenských her pro desítku
nejkreativnějších, se každý dočkal drobné výhry za snahu (a odvahu) nosit masku.

V den karnevalu se udělalo krásné počasí, jaké jsme dlouho
neviděli, obávali jsme se, že návštěvnost bude malá, že se rodiče
s dětmi nechají zlákat slunečným počasím. Naše obavy se ale nevyplnily, karnevalu se zúčastnilo 75 dětí v maskách. Dětem k tanci
a dospělým k poslechu hrál DJ Saska, Krakonoš s Ančetem podělil
děti koláčky, dospělí si poseděli u kávy a zákusků.
Děkujeme jménem DDM všem pomocníkům
a zejména porotě!

UDÁLO SE
Pašeráckej vejkend
Pašeráckej vejkend začal již v pátek 20. 2.
2015 v Rokytnici na náměstí, kde se konaly
řemeslné trhy, tradiční zabijačka a byl zde
bohatý doprovodný program. Počasí nám
celý den přálo, takže hasiči mohli v brzkých
ranních hodinách postavit stánky a připravit
prostor na jarmark. V osm hodin ráno dorazili prodejci regionálních výrobků a stánky
obsadili. V 10:00 hodin dopoledne moderátor oděný do dobového oblečení oficiálně
zahájil doprovodný program. V 10:30 hodin
odehrál divadelní soubor KOZLÍK loutkovou
pohádku „Jak šel kozlík do světa“. Tento čas
byl konzultován již při přípravě programu
s ředitelkami mateřských školek i základní
školy, aby mohly přivést děti a také tak učinily. Náměstí bylo plné nadšených dětských
tvářiček. Krev do žil po chladném ránu vrátila návštěvníkům rocková kapela VACANCY,
která byla na programu další v pořadí.
Následovalo vystoupení žáků Základní
umělecké školy z Jablonce nad Jizerou, kteří
odzpívali svůj naučený repertoár jako vždy
„na jedničku“. V 13:00 hodin přišlo na řadu
vystoupení Nikity a Ondry. Když člověk zavřel oči a zaposlouchal se, tak slyšel Anetu
Langerovou a Kamila Střihavku. Tak nádherně zvučné hlasy mají tito nadějní zpěváci.
Rokytnický zpravodaj
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V pořadí druhou pohádku s názvem „O pyšné čarodějnici“ odehrál loutkový soubor
KOZLÍK v 14:30 hodin pro rodiče s dětmi.
Závěr programu velkolepě zakončila kapela VACANCY. Avšak samotný závěr patřil
jako každý rok, pánovi hor, Krakonošovi. Ten
přivítal pašeráky i lyžníky a všichni ochotně
pózovali dychtivým návštěvníkům a jejich
fotoaparátům. A protože v každé pohádce Krakonoš čelil nějakým problémům, tak
i náš Krakonoš čelil letos jednomu problému, protože měl poraněný meniskus. A co
s tím, když zvykem bývalo, odvést průvod na
Studenov? Protože pohádky mají vždy dobrý konec, tak i ta naše. V čele průvodu nešel,
ale zcela výjimečně se vezl v autě. Avšak ne
jen tak v ledajakém, ale v gazíku, aby mohl
na průvod patřičně dohlížet.
Na Studenově se konal „Sjezd pašeráků“
a celodenní akce byla zakončena ohňostrojem.
Druhý den, v sobotu 21. 2. 2015 se ve
Skiareálu Horní Domky konalo putování
lyžníků po boudách a soutěže pro děti.
Ráda bych využila této příležitosti a poděkovala všem, kteří se na přípravě této
akce jakkoliv podíleli.
Lucie Lukešová
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Ú Pokračování z 1. strany
Program byl naplánován od pátečního
podvečera, kdy se po ubytování závodníků
a společné večeři promítaly filmy a fotografie z minulých ročníků závodu Vo zlámanou
grešli a dalších lyžnických akcí v Rokytnici
a okolí, které pocházely převážně z Borkovy
dílny. Páteční večer byl tak spíše vzpomínkovým spočinutím a přátelským posezením.
Hlavním závodním dnem byla sobota. Počáteční obavy z nedostatku sněhu se nenaplnily a celý závodní den proběhl bez problémů.
Pouze místo klasického vyřazovacího slalomu se jel jednokolový slalom jednotlivců.
Zbylé dvě disciplíny, skok daleký a slalom se
startem hromadným (skikros), proběhly dle
zvyklostí z minulých let.
Účastníků bylo letos téměř 60 a sjeli se
k nám krom závodníků z Krkonoš také závod-

níci z hor Orlických, Jizerských a Krušných.
Výtečná připravenost všech zúčastněných
se potvrdila při počítání výsledků, kdy se
na celkově prvním místě v mužské kategorii
umístili dva závodníci se shodným bodovým
součtem – byli jimi domácí Ondřej Svatý
a skorodomácí Kamil Skrbek závodící za TJ
Sokol Železný Brod. Mezi ženami suverénně
vyhrála rokytnická Pavlína Herberová.
Prostory Hotelu Stráž byly využity na
maximum. V hlavním sále hrála světoznámá kapela Aurora Jazz Band, ve foyer probíhalo fotografování v elegantním dobovém
fotokoutku, vinárna sloužila k odpočinku
mezi jednotlivými hudebně-tanečními bloky a konečně zde byl i salonek, kde se hrála
pověstná nástěnná hra Vo zlámanou grešli.
Sobotní Jazzový večer se plynule přehoupl

do nedělního dopoledne, které většina návštěvníků využila k procházce a prohlídce
muzea a galerie ve Starém kravíně ve Františkově. Byly zde k vidění Historické fotografie Rokytnice a výstava fotografií Borek
Nechanický – Krkonoše.

předprodej vstupenek v Informačním
centru + online prodej na www.sdjilm.cz
15. 4., 19:30 | Na stojáka – Řada sólových výstupů a scének bavičů v žánru
stand up comedy. Hvězdy populární televizní show poprvé v Jilemnici. Jedinečná
atmosféra, kontaktní humor a spousta
legrace! Vystoupí: Karel Hynek, Daniel
Čech a Ester Kočičková. Předprodej vstupenek v Informačním centru + online
prodej na www.sdjilm.cz
16. 4., 19:00 | Recitál Evy Henychové –
vstup 100,- Kč
17. 4., 10:00 | Evžen Oněgin – Román
ve verších „Evžen Oněgin“ patří mezi
základní kameny literatury v dějinách
lidstva. A. S. Puškin napsal silný milostný příběh, román o pomíjivosti, o životě
a smrti. Představení pro střední školy.
21. 4., 19:30 | Zmatek v penzionu Domov - Derniéra divadelního představení
Divadla V Roztocké Jilemnice
22. 4., 18:00 | Skotsko – cestopisné promítání PaedDr. Libora Turka, vstup 80,- Kč
23. 4., 16:00 | Fórum Zdravého města
Jilemnice – Město Jilemnice Vás srdečně
zve na Fórum Zdravého města Jilemnice.
Jedná se o tradiční akci, během které dojde k veřejnému projednání celkového
rozvoje Města Jilemnice.
30. 4., 19:00 | Čarodějnice 2015 – hraje
skupina Alibi Rock
6. 5., 18:00 | Vietnam – Džunglí a tisícem
ostrovů, vstup 80,- Kč
13. 5., 19:30 | RADŮZA – Koncert písničkářky s kapelou, vstup 290,- Kč
16. 5., 9:00 – 17:00 | Májový jarmark
s kulturním programem

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
do 31. 12. | UMĚNÍ POJIZEŘÍ
do 19. 4. | KOLEM DOKOLA
2. 4. – 19. 4. | Prodejní výstava – Patříme k sobě
9. 4. – 24. 5. | Výstava – Zdeněk lhotský
- SKLO
7. 5. - 21. 6. | SEMILY 1945
16. 5. | VÍNO A DELIKATESY
Kulturní centrum Golf
10. 4., 19:00 | NOELLE CHATELET: ŽENA
VLČÍ MÁK
11. 4., 15:00 | POŠŤÁCKÁ POHÁDKA
16. 4., 19:00 | LENKA A VÁCLAV ŠPILLAROVI: MADEIRA
18. 4. | COUNTRY FESTIVAL
26. 4., 19:00 | RAY COONEY: PRACHY!!!
28. 4., 08:40 a 10:30 | FRANTIŠEK XAVER
WATZL: O PALEČKOVI
2. 5., 21:00 | SEVEN, TĚSNĚ VEDLE, SUFFERING SOULS
14. 5., 08:40 a 10:30 | PODIVUHODNÝ
CIRKUS DR. TARZANA
15. 5. - 16. 5. | JAZZ POD KOZÁKOVEM
16. 5., 09:00 – 12:00 | POCHOD POHÁDKOVÝM LESEM, Klub českých turistů Semily
16. 5. 2015, 13:00 | SEMILSKÝ CVRNK,
Cervus Semilensis o. s.
30. 5. | WESTERNOVÝ DEN, Park Ostrov
BENEŠOV U SEMIL
2. 5., 7:30 – 18:00 | Benešovský bloudil
BOZKOV
11. 4., 20:00 | ARAKAIN A LUCIE BÍLÁ
23. 5., 20:00 | ROCKOVÝ MAJÁLES

Závěrem lze jen poděkovat všem zúčastněným, bez kterých by tato akce nebyla tak
příjemně a harmonicky stráveným březnovým víkendem. Těšíme se příští rok na viděnou na Zlámané grešli 2016.
Za pořádající Paraglide Club TJ Spartak
Rokytnice nad Jizerou B. Patočka a D. Culková, SKOL.

KULTURNÍ SERVIS
Rokytnice nad Jizerou
• 10. 4., 19:00 | 7. tradiční ples – Dvoračky a Štumpovka – vstupné Dvoračky
350,- Kč, vstupné Štumpovka 400,- Kč
vč. dopravy tam a zpět a vstupu na raut,
předprodej a rezervace vstupenek na
Dvoračkách info@dvoracky.cz
• 30. 4. | Pálení čarodějnic – centrální parkoviště
• 2. 5. | Dopálení čarodějnic – U Starého
kravína ve Františkově
• 8. 5., 17:00 | Cirkus bude - vzdušná akrobacie s motivem fantoma opery, kulturní dům Rokytnice, vstupné 70,- Kč,
předprodej Městské informační centrum
Jablonec nad Jizerou
• 2. 5., 19:00 | ČECHOMOR v KD Jablonci
nad Jizerou, info a předprodej MK Jablonec nad Jizerou, 481 591 101, Email:
mkjablonecnj@netair.cz, 500,- Kč
Jilemnice
KRKONOŠSKÉ MUZEUM - výstavy
• do 10. 5. | Jilemnice na historických fotografiích
• do 7. 6. | K dějinám dráhy Martinice
v Krkonoších - Jilemnice - Rokytnice nad
Jizerou
• 10. 4. – 6. 9. | Za krásou modrotisku
SD JILM
• 9. 4 ., 18:00 | Vlaky v pohybu – Václav
Vancl – Vernisáž výstavy fotografií.
• 10. 4., 20:00 | Krakonošův bál - Závěrečný bál pro kurzisty pokračovacích tanečních a tanečních pro dospělé, ale i pro
širokou veřejnost. Hraje Duo Pe. Občerstvení zajištěno. Vstup 100,- Kč
• 12. 4., 15:00 | Dášenka, čili život štěněte - Divadlo AHA! Praha, vstup 60,- Kč,
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Čtvrtek 30. 4. 2015

zajišťují
HASIČI Rokytnice

program

na centrálním parkovišti P2 pod Lysou horou
19:30 – 19:45
19:45 – 20:00
20:00
20:30

hod.
hod.
hod.
hod.

Řazení lampiónového průvodu (u bývalého A-Clubu)
Lampiónový průvod
Vystoupení mažoretek z DDM Pod Střechou
Zapálení vatry
Vystoupí rocková skupina ADAPTACE

KLOBÁSY,
SEJKORY,
PÍVO,
LIMO

ŽÁDÁME OBČANY, ABY DO PŘIPRAVOVANÉ VATRY NENAVÁŽELI
ŽÁDNÝ VLASTNÍ ROSTLINNÝ ČI JINÝ ODPAD!

Galerie Starý kravín informuje
V období prosinec až březen probíhala na Starém kravíně výstava fotek Borka
Nechanického - Krkonoše. Ráda bych touto cestou poděkovala moc rodině Nechanických za zapůjčení jeho fotek a za jejich laskavý přístup.
Jana Brožová
Starý kravín o. s. Františkov pořádá letos pouze jedinou akci nazvanou

Dřevo-socho–kování. Akce se bude konat od 2. 7. do 6. 7. 2015. Bližší infor-

DOPÁLENÍ ČARODĚJNIC
ve Františkově U Starého kravína
sobota 2. května 2015 od 16. hod.
soutěže pro děti • hudba • občerstvení
Rokytnický zpravodaj
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Těšíme se na vás, kolektiv kravína

INZERCE

mace i s programem najdete v příštím čísle.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum slaví
v měsíci březnu
a dubnu 2015
tito naši spoluobčané:

80 let Votoček Vladimír
Lukešová Marie
Novotný Čestmír
Braun Slavomil
Neudorfská Herta
81 let Jindřišková Emilie
82 let Palme Arnošt
Goldmannová Jaruška
Kuřinová Vlasta

84 let Muchová Marie
Bartoničková Libuše
Jirouš Oldřich
85 let Hásek Vladislav
86 let Hásková Pavla
87 let Kobr Miroslav
88 let Chlumová Anna
90 let Kmínek Josef

91 let Kebrtová Marie
Králíček Lubomír
Kamencová Jaroslava
92 let Bartoníčková Jarmila
93 let Kocourková Ludmila
94 let Kavanová Božena
97 let Echtnerová Lidmila

Všem oslavencům blahopřejeme!

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Nové knihy v oddělení pro děti a mládež – jaro 2015
Básničky, říkadla, písničky
a hříčky: (dary MK ČR)
»» Zvířátka – říkanky pro děti
»» Veselá zahrádka – leporelo
»» Mistr sportu, skáče z dortu
»» Překlepy a nedoklepy
»» Pes nám spadla
»» Malý pražský chodec
»» Moře slané vody
»» Hrábky, drápky, odpadky
»» Kašpárek v rohlíku – Postřelená
kniha + zpěvník
»» Dětem (Svěrák, Uhlíř)

Pro nejmenší (začínajícím
čtenářům a předškolákům):
»» Pan Lišák má knihy rád
»» Lumír včelaří
»» O mašince Tomášovi 7
»» Neberte nám ptáka Loskutáka
»» Jak si postavit motorku
»» Matěj a stegosaurus
»» Zlobivé pohádky
»» Kouzelný mlýnek
»» Kouzelná aktovka (druhé čtení)
»» Malá baletka. Ela a narozeninové
překvapení
»» Julinka a její zvířátka
»» Káťa Líbezná, dortíková princezna

Pro větší čtenáře:
»» Muellerová – Pozdvižení na malinovém statku (Ela a Mrkvička)
»» Oomenová – Tajemství Leny
Notýskové
»» Russellová – Deník mimoňky.
Příběhy nestylový TV celebrity
»» Dvořáková – Julie mezi slovy
»» Thomson – Temný pán. Školní
roky
»» Walliams – Ďábelská zubařka
»» Lindo – Manolito Brejloun
»» Hagerupová – Za horou smrti
(Strašidla z Mrazivého ostrova)

Pro dospívající čtenáře:
»» Clare – Město nebeského ohně
(Nástroje smrti 6.)
»» Bonnevie – Klan koní
»» Fitzgerald – Pod vejcem (Tajemství mistra Rafaela)
»» Englmaierová – Srdcový erb
»» Gier – První stříbrná kniha snů
»» Skalná – Nora (dar autorky)
»» Stewart – Kroniky světakraje:
Šerolichotníkova kletba. Poslední
z létajících pirátů. VOX (dar ZŠ)
»» Reeve – Pekelné vynálezy (dar ZŠ)

Nové knihy na březen
Romány pro ženy, společenské
a psychologické romány:
»» Řeháčková – Na lásku není nikdy
pozdě
»» Petrusová – Pekáč buchet
»» Špačková – Když láska schází
»» Sacerdoti – Stůj při mně

»» Sullivan – Zásnuby
»» Walters – Kufr paní Sinclairové
»» Clements – Setkání o Vánocích
»» Taylor – Doktore, to byste se divil!
»» Legardinier – Všechno je jinak (M)
»» Legendre – Pravda a láska

Historické romány + tajemno
a fantasy (pro ženy):
»» Bilyeau – Kalich
»» Erskine – Nejtemnější hodina
»» Hoffman – Muzeum prazvláštních
věcí
»» Levithan – Den co den (M)
»» Golding – Únos čtvrté princezny

Napětí, detektivky, thrillery:
»» Crais – Temnota
»» Larsson – Oběť Molochovi
»» Dán – Kráska a zvíře
»» Hamerová – Klejinčino tajemství
»» McCarthy – Cesta
»» King – Pan Mercedes
»» Larsmo – Zrádci (špionážní r.)

Nové knihy v dubnu
Romány pro ženy + společenské a psychologické romány:
»» Moyes – Stříbrná zátoka
»» Steel – Vítězové
»» Link – V údolí lišek
»» Carr – Městečko Virgin River
»» Dawson – Milenka mého muže
»» Green – Manžel s.r.o.
»» Abulhawa – Jitra v Dženínu
»» Poltikovičová – Není co ztratit fuk
bublifuk
»» Beckerová – Róziny dcery
»» Devátá – Radši nekoukat
»» Wattin – Poklad pana Isakowitze (M)
»» Brizzi – 100 dní štěstí (M)
»» Ford – Hotel na rohu hořkosti
a štěstí (M)
16

»» (M = také pro muže)
»» Pro mladší dospělé:
»» Cohn – Dash a Lily
»» Lawson – Fakt se to stalo? aneb
Víceméně pravdivé a rozhodně
originální memoáry
»» Gier – Každé řešení má svůj
problém
»» Green – Papírová města

»» Worth – Zavolejte sestřičky.
Vzpomínky porodní asistentky
z poválečného Londýna
»» Bashir – Lékařkou v pekle na Zemi
»» Šlechta – Sám v požáru světovém.
Vzpomínky z vojenského života za
světové války 1916 – 1918
»» Vládcové nebes. Příběhy amerických pilotů (Miller)

Autobiografie, osudy a skutečné příběhy:
»» Platošová – Životem s navigací
(otevřená a poutavá autobiografie
místní rodačky)
»» Malá – Homo psychoticus (statečná osobní výpověď schizofreničky)

Napětí:
»» Galbraith – Hedvábník
»» Christie – Vražda v Mezopotámii
»» Kallentoft – Páté roční období
»» Grisham – Platanová alej

»» Dán – Uzel. Noc plná lží
»» Poznanski – Pět
»» Hjorth – Temná tajemství
Populárně-naučná literatura:
»» Výtvarné dílny pro děti (Schwake)
»» Papír – umělecká tvorba a dekorace (Brodek)
»» Ukaž, co děláš! 10 způsobů jak
sdílet svou kreativitu a nechat se
objevit (Kleon)
»» Českoslovenští legionáři za první
světové války (Emmert)
»» Milostné pletky v habsburské
monarchii (Fellner)
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MÁTE SLOVO
Ze života vozíčkáře č. 8 – možná, že svítá „Jaro Rokytnice 2015“
Zase ten Spartak. Na poslední konferenci
27. 3. 2015 se zdá, že se pohnuly ledy. Můj
drobný úspěch se dá nazvat forenzní audit.
Minule 27. 2. 2015 ho nechtělo osazenstvo
cca 25 stále věrných přisluhovačů, jak starého výboru, tak části nového, kteří je léta
stále drželi u moci a schvalovali vše, co si
usmysleli. Také za vydatného přispění neznámého autora české policie se nám vnitřní proces očisty Spartaku dal do pohybu.
Nemyslím, že půjde někým zastavit možná
zpomalit, to ano.
Forenzní audit = provádí se v případě
podezření na protiprávní jednání, a to zejména v oblasti financí a účetnictví. Týká
se to například zpronevěr, účetních podvodů a podobných protizákonných jednání.
Zahrnuje také prověření vnitřních směrnic
společnosti, procesů, postupů, výběrových
řízení, finančních transakcí či vztahů zainteresovaných osob kvůli případnému střetu
zájmů.
Na základě požadavku pana předsedy TJ
jsem zpracoval náměty ke kontrole tak, jak
si myslím, že jsou z mého pohledu důležité.
Zcela úvodem, jakýkoliv výběr forenzního
auditora by měl probíhat s dostatečně veřejně vyvěšenou soutěží, určitě ne pouze
na městském úřadě. Otevírání obálek by
mělo být také veřejně přístupné. Jakákoliv
jiná varianta bude zavdávat možné spekulaci a podezření s manipulací!!!! Jednotlivé
body problematických oblastí hospodaření.
Navržené body by měli být zkontrolovány
od vzniku a. s. Pokud by se vyskytly problematické závěry tak, aby to bylo od nejzazšího data vymahatelnosti.
Dokumenty se zákonnou dobou archivace 10 let:
• Účetní závěrka
• Výroční zpráva
• Daňové doklady rozhodné pro stanovení
daně z přidané hodnoty
Pochopitelně také v elektronické podobě.
Navrhované body forenzního auditu.
1) Kontrola hotovostní pokladny a pohybu
peněz (obdoba kontroly korunou).
2) Práce s tržbami krok po kroku, hledat
možné nedostatky.
3) Zadávání projektů, kolik za kolik, kolik
uskutečněno, kdo schválil a důvod.
4) Kontrola jednotlivých výdajových položek na službách.
viz. Dotaz 3. 12. 2013 doručený jak TJ, tak
a. s.
„Co mě ovšem velmi zajímá, je položka ve
výkazu zisků a ztrát B. 2. Služby, to jsou
běžné útraty leasing, nájmy apod. U SparRokytnický zpravodaj
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taku je to 38.722 mil. A v Harrachově pouze
11.805 mil., v čem je tak velký rozdíl. Údržba a spotřeby energií a mzdy jsou dokonce
u Spartaku nižší, tam ten rozdíl není“.
Z toho plyne, jestli jsou všechny utracené
nákladové položky nezbytně nutné k zajištění a udržení zisku. Chovalo se vedení jako
správný hospodář ve prospěch majitele TJ
Spartak?
viz. srovnání provozu dvou areálu ve stejném časovém úseku. Argument, že jsme
větší, je nesmyslný.
5) Hloubková softwarová kontrola systému
SKIDATA. Tento systém, si myslím, umožnuje vytvářet duplikáty karet. Jestli tohoto
nebylo zneužíváno. Tato funkce má být blokována – byla blokována? Nějak to odborně
posoudit výrobcem softwaru nebo jinou
oprávněnou firmou.
6) Práce představenstva, dozorčí rady, výboru TJ, výstupy, odpovědnost.
7) Kontrola vydaných volných skipasů
a oprávněnost a účelnost. Celkové vyúčtování jednotlivých kusů a přiřazení k jednotlivým osobám nebo podnikatelům a následné zhodnocení hospodářského přínosu
akciové společnosti a především TJ Spartak.
8) Veškeré prováděné stavební práce (stavba přibližováku a velké lanovky, Kokrháč,
rekonstrukce Zalomený a veškeré drobné
stavební práce). Ohodnocení v čase vzniku
dle URSU.
Dá se předpokládat, že tak jak se přistupovalo k výstavbě Kokrháče, se přistupovalo
i k jiným stavebním pracím. viz. dotaz z 3.
12. 2013
9) Vyplacená 90 % záloha 1,8 mil. na budoucí nákup pozemku vznik rok 2009. Dlouhodobě neúročené. Dle mne: pokud se nákup
nerealizoval, mělo se plnění ihned navrátit.
Kdo smlouvu podepsal a v jaké podobě.
Bylo to na konferenci vůbec odsouhlaseno?
Nebyly požadovány úroky ---- přímá škoda
Spartaku a. s.? Dále velmi neobvyklá a nestandartní výše zálohy 90 %.
10) Reklamy v areálech a jejich finanční
produktivita - opět, kdo schválil a podepsal,
jsou to ceny obvyklé?
11) Nákupy sněžné techniky, zhodnocení
reálné potřebnosti a jejich životnosti v provozu. Jestli již nové nákupy nebyly předčasné. To znamená výtěžnost těchto strojů.
Dále jestli tyto nákupy nebyly motivovány
např. provizemi? S tím souvisí i zhodnocení
provozních a servisních výdajů. Potřeba porovnat s jinými středisky.
Pokud byl nadužíván odborný servis, tak
proč. Co dělají strojníci přes léto?

12) Zhodnocení výkonnosti celé zaměstnanecké struktury. Spotřeba PHM, knihy jízd,
spotřeba dalšího provozního materiálu,
účelnost. Inventury, podpisy, odpovědnost.
13) Produktivita zaměstnanců a jejich letní potřeba, opravy všeho a za kolik, kdo
to vlastně řídí, neřídí…osobní platy, odměny, jejich výše vzhledem k vykonané práci
a osobní odpovědnosti.
14) Zhodnocení veškerých nákupů PHM,
elektrické energie, pracovních a ochranných pomůcek, ošacení atd. Prostě veškerá
spotřeba.
15) Vyhodnocení důsledku a průběhu nepovedené dražby pozemku pod Lovčenkou.
16) Zhodnocení a prověření rozdílných
nájmu, které platíme za pozemky. Dle poslední konference rozdíl od 18,- do 400,- Kč
za metr. Opět, kdo tyto smlouvy podepsal
a proč. Výhodnost, délka smlouvy apod.
Jestli to splňuje obvyklé zvyklosti. Pokud
jsou anomálie, tak důvod. Jestli jsme nebyli
těmito skutky poškozeni, nebo nebyl na nás
činěn nátlak, popřípadě jestli někdo z pronajímatelů nebyl zvýhodněn.
17) Zhodnocení nájemních smluv za náš
majetek. Jestli je to cena obvyklá vzhledem
k tržbám v těchto prostorách a našim nákladům, nevýhodnost podmínek pro nás.
Neobvykle dlouhé sjednané doby platnosti.
Opět, kdo to podepsal a schválil? Kolektivní odpovědnost orgánu. Celkový finanční
přínos proti vynaloženým prostředkům,
energiím a investicím. Ekonomický rozbor
investice a její návratnost. Obvyklá návratnost jakékoliv investice je 6 - 7 let. Pokud se
nějaká realizovala. Jestliže nějaká tyto parametry nesplňuje, tak je to v podstatě ztráta
a škoda na vrub Spartak Rokytnice. Kdo je
zodpovědný?
18) Prověření všech postupů při přeúvěrování a zastavení pozemku TJ v roce 2008.
Nebylo schváleno a projednáno na nejvyšším orgánu TJ. Odpovědnost a zhodnocení
ekonomických a rizikových dopadů pro TJ
Spartak. Z toho plynoucí případná odpovědnost.
19) Prověření prodeje AKUMY, průhlednost prodeje. Neexistoval efektivnější způsob prodeje nebo využití objektu vzhledem
k výší placeného nájmu?
20) Forenzní audit provozních a spotřebních výdajů také v TJ Spartak (např. cestovní
náhrady, využívání služebního vozu, knihy
jízd, upřednostňování používání soukromých vozů).
Zdůvodnění oprávněnosti a ekonomické
užitečnosti.
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21) Zhodnocení poskytnutých sponzorských darů a jejich obchodní přínos TJ Spartak nebo Spartak Rokytnice a. s. a jejich
regulérní zdokladování pasport (soubor dokladů, fotografií, smluv, zhodnocení).
22) Zkontrolovat nákup pozemku na Studenově za 22 mil. To znamená především dokladovou část. Zaměření, jestli v tom okamžiku nešlo uvedenou nemovitost nakoupit
levněji (komerční důvod nebo zemědělský
pozemek). Kdo je zodpovědný za výsledek
nebo prodělek? Kdo předkládal návrh?
Tyto uvedené body, si myslím, že by bylo
potřeba podrobně prověřit v hospodaření
jak Spartak Rokytnice a. s. tak TJ Spartak
Rokytnice.
Musím se ještě nutně vyjádřit k dvěma
osobám v představenstvu. Myslím, že by
měli odejít. Paní Ing. Eva Navrátilova, ač
to může být hodná paní, tak byla ve starém představenstvu. Když se dělají, takto
rozsáhlé změny většinou se odvolá celé
představenstvo, aby se kompletně odstranily staré zvyky za předpokladu, že budoucí
změny se mají myslet vážně. Dále mi velmi
vadí současný předseda představenstva pan
Ing. Václav Stránský, opět spojení na staré
vedení. Má představa o takovém předsedovi je následující.

Jasně názorově otevřený a čitelný člověk
s tahem na bránu. Dále s profesní historií,
že někdy něco hmotného dokázal, někoho
něco naučil a také vydělal někdy někomu na
výplatu. S jasnými morálními a povahovými
hodnotami a především vlastním názorem.
Někdo, kdo tuto společnost posune dále.
Myslím si, že nynější předseda její vývoj
díky scházejícím vlastnostem a jiným důvodům brzdí. Toto mi na současném předsedovi představenstva schází a navozuje mi to
pohled na minulého ředitele Spartaku, který byl pouze vazalem starého vedení.
Bez takto podrobného a kompletního závěru se zde nic nového jednak nestane a ani
nevybuduje. Je potřeba obnovit v lidech důvěru. Uvědomuji si tímto, že novému vedení
dávám návod k jejich budoucnosti. Současná situace není o mně, ale o Spartaku. Myslím si, že do dnešní doby zvyky minulého
vedení již nepatří a společnost je postupně
eliminuje. Spartak byl původně sdružením
lidí, kteří to dělali z nějakého vnitřního přesvědčení a měli nějaký vzor a především vizionáře. Bohužel komunismus tady, tak zdevastoval lidské vztahy, že to dnes dovedlo
Spartak téměř ke krachu. Vzhledem k tomu,
že lidé, kteří to zde léta řídili, tak žádné
změny nechtěli a dosud také nechtějí a stále ovlivňují veřejné mínění a devastují lidské

vztahy. Ta rakovina bohužel metastázovala
do celého města. Překvapují mne názory lidí
na mojí osobu. Mé kroky se jich nikdy nedotkly, a přesto vědí. Bohužel to většinou nejsou názory jejich vlastní, ale převzaté. Bojí
se v této uzavřené společnosti říci vlastní
názor. Já se jim nedivím a rozumím jim. Bojí
se bohužel sousedů, známých, kamarádů
a příbuzných, kteří by měli rozdílný názor.
Bohužel plno poctivých a chytrých lidí zde,
za své názory neslo následky. V současnosti
zde již nepanuje žádný monarcha, komunista ani nikdo jiný, který by vás ohrožoval. Je
potřeba vést diskuze. Ty plodí to užitečné.
Všichni starší si v sobě neseme určité obavy z čehokoliv. Současný můj příspěvek je
podrobný z toho důvodu, abyste se mohli
ptát, tak jak se ptám neustále já. Je potřeba na tomto všem, co je zde uvedeno trvat.
Když to tak nebude, zbyde z tohoto „Jara
Rokytnice 2015“ pouze pár vytištěných papírů. Nastává doba, kdy si od konferencí oddechneme, ale to neznamená, že byste měli
zapomenout a nechat se ukolébat. Možná,
že to tak chtějí. Nenechte je si dělat se Spartakem, co chtějí, oni jsou tu pro vás, dali se
na to a vám se musí zpovídat.
Zdraví Michal Seidl
seidl111@gmail.com
www.proski-rokytnice.cz

INZERCE
HLEDÁME BYT
Hledáme byt za přijatelnou cenu v okolí
Rokytnice.
Kontakt: verunka.zakelina@seznam.cz,
te.: 733 108 320

Ukliďme Rokytnici nad Jizerou!
Město Rokytnice nad Jizerou je spoluorganizátorem akce
Ukliďme Česko a zve touto cestou všechny dobrovolníky
ke společnému úklidu okolí místních komunikací a jiných lokalit.
Akce se zúčastní děti ze Základní školy, zaměstnanci Města
Rokytnice nad Jizerou a ostatní mají možnost se připojit.

Akce se koná v pátek 17. dubna 2015
od 9:00 do 12:00 hodin.
Sraz účastníků v 9:00 hodin u bočního vchodu radnice.

PŘIJMEME PŘIJMEME
ŘIDIČE SKUPINY C
+ BAGRISTU
Tel.: 603 729 927

KOUPÍM POZEMEK
Koupím v Rokytnici nad Jizerou stavební pozemek do 1.200 m2 na stavbu
1 roubenky. Ideální je oblast v blízkosti
vleků Studenov nebo Horní Domky.
Případné nabídky prosím zašlete na
karel.dufek@rtk.cz
a nebo volejte 608 97 96 99.
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SPORT
Lyžařský klub TJ Spartak Rokytnice – sezona 2014/15
LK v Rokytnici děkuje všem závodníkům a trenérům za skvělé výsledky a reprezentaci TJ Spartak Rokytnice ve velice úspěšné zimní
sezoně.

 Kategorie Starší žáci a Junioři – trenér Tomáš Kučera
Závodníci: Kučera Jan, Ouvín Jan, Benc Patrik, Dadejík Marek, Samohel Jan, Dubnová Nikola, Zbořilová Nina, ...
Nejlepší výsledky:
Kučera Jan - Mistr ČR ve SL (Bílá), 1. místo FIS Race Bialka Tatrzanska
ve SL, 4. místo Mistrovství Polska junior Bialka Tatrzanska ve SL
Jan Kučera získal 2. místo v Anketě o nejúspěšnějšího sportovce
roku 2014 v okrese Semily. Kategorie do 19 let.
Benc Patrik – 2. místo Mistrovství ČR ve SL, 3. místo Velká cena
Malé Fatry
Dadejík Marek – 3. místo Mistrovství ČR ve SL

Ouvín Jan – Mistr ČR ve SL, SG, OSL, 1. místo Skiinterkriterium Říčky
SL, SG, OSL – celkový vítěz, 4. místo ve SL a 5. místo v OSL Abetone
(ITA)
Dubnová Nikola – zraněna, ale i přesto 3. místo OSL a 5. místo SG
Mistrovství ČR
Zbořilová Nina – 2. místo SG, 5. místo ve SL, 6. místo OSL Mistrovství ČR, 3. místo OSL, 3. místo SG a 4. místo ve SL RKZ Head Cup v Albrechtice v Jiz. Horách, 4. místo SG RKZ Head Cup Bílá v Beskydech

 Kategorie mladší žáci – trenér Jan Samohel
Závodníci: Nosek Samuel, Bogdány Daniel, Seidl Jakub, Sadílek
Adam, Zbořil Filip, Pacák Jan, Zbořilová Nina, Seidlová Karolína, Palmová Marie, Hrušková Antonie, Zlámalová Karolína, Sadílková Nela,
Šolcová Tereza
Rokytnický zpravodaj
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Nejlepší výsledky:
Nosek Samuel – Mistr ČR v OSL, 2. místo ve SL a 7. místo SG na
Mistrovství ČR Špindlerův Mlýn, 2. místo ve SL RKZ Head Cup Ještěd
Samohel Richard – 4. místo Vist Cup Černý důl
Sadílek Adam – 4. místo SL RKZ Head Cup Ještěd, 5. místo OSL Vist
Cup Pec p. Sněžkou
Zbořil Filip – 5. místo OSL Vist Cup Herlikobice, 5. místo ve SL RKZ
Head Cup Pec p. Sněžkou, 5. místo ve SL Vist Cup Černý Důl
Bogdány Daniel – 12. místo ve SL a 13. místo OSL Vist Cup Herlíkovice
Palmová Marie – 9. místo OSL Vist Cup Pec p. Sněžkou, 9. místo ve
SL Mistrovství Prahy a Středočeského kraje Horní Mísečky
Hrušková Antonie – 15. místo ve SL Vist Cup Černý důl
Předžactvo
Sadílková Nela – 8. místo OSL Pohár Libereckého a Středočeského
kraje Albrechtice v Jiz. Horách
Zlámalová Karolína – 17. a 19. místo OSL Pohár Libereckého a Středočeského kraje v Albrechticích v Jiz. horách
Kategorie předžactvo – trenér Ivoš Hrbek
Závodníci: Machová Anna, Schinerová Michaela, Hofman Martin,
Machová Marie, Krofta Matěj, Hruška Albert, Svatoš Lukáš, Šilhavík
Adam, Jurečka Vojtěch, Pacák Martin, Jirman František

 Kategorie přípravka – trenér Ivoš Hrbek a trenérka
Martina Slánská

V lednu díky velké podpoře Dolní i Horní MŠ byly zahájeny pravidelné tréninky, které probíhaly vždy v po, st a pátek. Nejprve děti
trénovaly na vlecích pana Udatného, pak na Studenově a nakonec
ve Skiareálu Horní Domky.
Děti jsou moc šikovné – udělaly za pár měsíců obrovský pokrok a rýsuje se mezi nimi spousta nových talentů. LK je na ně pyšný a už se
těšíme na letní přípravu.
Tímto vítáme nové členy do LK: Bulušková Maruška, Hanč Kuba,
Hejralová Viktorka, Holcová Esterka, Fojt Matěj, Kynčl Péťa,
Martínek Ondra, Majorová Róza, Pláteník Patrik, Pláteník Viktor,
Pouchová Olivka, Tošovský Vojta, Šimůnek Pavlík, Votoček Kuba,
Štěpánková Barborka, Schoberová Hanička, Mach Toník, Svatošová Kája
Přejeme mnoho radosti z lyžování a mnoho sportovních úspěchů.
Lyžařský kluk TJ Spartak tímto děkuje panu Udatnému a SPARTAKU
a. s. za možnost lyžování pro děti.
Zároveň děkujeme ředitelce Dolní MŠ paní Maloňové, ředitelce Horní MŠ paní Neumannové a ředitelce ZŠ Rokytnice paní Zemánkové
a celému pedagogickému sboru za podporu, vstřícnost a mnohdy
i velkou shovívavost u našich závodníků. Děkujeme, že podporujete
lyžování, které dětem utužuje tělo i mysl a díky této Vaší podpoře
si vytváří celoživotní láskyplný vztah k horám a k tomuto sportu.
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Ski klub Masters TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
Vážení sportovní přátelé,

 ČPM – Klínovec
24. - 25. 1. 2015, SL a GS

letošní závodní sezona se nám pomalu chýlí
ke konci. Zbývá již jen finále světového poháru Masters, a proto bych se rád zmínil
o nejlepších úspěších závodníků Ski klubu
Masters.
Kompletní fotogalerii k jednotlivým
závodům naleznete na
http://skimasters.rajce.idnes.cz/
a info o závodech na
http://spartak-rokytnice.cz/masters

Naši Masters zazářili a přivezli 4 x zlato a 1 x
stříbro a 1 x bronz.
Výsledky v kategoriích
SL
GS
Vlaďka Krejčí
1
1
Vaněk Tomáš
1
1
Bičák Tomáš
nedojel 1
Eichler
nedojel 3
Babička Pavel
4

V neděli 29. 3. 2015 jsme se vrátili z Mistrovství světa Masters v Abetone.
Ve velké konkurenci jsme obstáli a Vlaďka Krejčí získala ve slalomu 3. místo, čímž
jsme rozšířili sbírku těchto cenných kovů.
V SG obsadila 4. místo a v GS 2 x 5 místo.
Hanka Ledvinová stačila odjet jen obřák,
ve kterém obsadila 8. místo. Ve slalomu se
bohužel zranila a další závody jet nemohla.
Honza Čermák obsadil ve slalomu 5. příčku,
v SG 8. místo, v GS 9. a 12. místo.
Když se vrátím na začátek sezony, tak prvním závodem, kterého se naši Masters
účastnili, byl závod Memoriál J. Krasuli na
Štrbském Plese v termínu 10. - 11. 1. 2015.
Vypravilo se nás pět. Jan Samohel st., Vláďa
Málek, Tomáš Vaněk, Tomáš Bičák a Vlaďka Krejčí. Jet měl ještě Honza Čermák, Jirka
Prousek a Standa Eichler, ale zdravotní problémy jim účast bohužel znemožnily.

TJ Sokol Frýdštejn uspořádal 7. 2. 2015
v obřím slalomu další ročník Memoriálu
Honzy Žemličky na Kamenci.
První místo obsadila Renča Hornová-Černá
v kategorii C2 a Honza Čermák v kategorii
B9.
Druhé místo obsadila Hanka Ledvinová
v kategorii C4 a Roman Dědeček v kategorii
B7.
Třetí místo obsadila Vlaďka Krejčí v kategorii C4 a Tomáš Vaněk v kategorii A4.

Ve slalomu jsme získali toto umístnění:
Vlaďka Krejčí
1. místo
Tomáš Bičák
2. místo
Tomáš Vaněk se v bránách vracel a skončil
tak na 7. místě.
V jednotlivých kategoriích jsme se v GS
umístnili takto:
Vlaďka Krejčí
1. místo
Honza Samohel st. 2. místo
Tomáš Vaněk
3. místo
Tohoto závodu jsme se zúčastnili již v loňském roce, kdy závod byl součástí Slovenského poháru. Letos se tento závod jel již
pod hlavičkou FIS a příští rok z něj bude světový pohár a v budoucnu se můžeme těšit
i na Mistrovství světa Masters.
Velmi mne potěšilo, když mi slovenští Masters říkali, že náš závod Memoriál Dr. Vedrala jim byl vzorem a snaží se ho dělat stejně
dobře jako my. Musím říci, že opravdu vše
bylo připravené na jedničku. Organizátoři
zajistili krásné ceny a sobotní raut spojený
s vyhlášením, byl třešničkou na dortu.

 Memoriál Honzy Žemličky,
Kamenec, GS, 7. 2. 2015

 Světový pohár Masters Piancavallo, 20. - 22. 2. 2015, SG, GS, SL
Na náročných terénech tohoto střediska
jsme získali tato umístnění:
SG
GS
SL
Krejčí Vlaďka
5
5
4
Horna Lukáš
8
5
Vaněk Tomáš
12 nedojel 12
Eichler Standa
33
37
Lange Robert
- nedojel -

 Benecko PST, 28. 2. - 1. 3. 2015,
GS, GS
Dalším závodem, který naši Masters absolvovali, byly obřáky Pro senior tour na Benecku.
Ve svých kategoriích získali první místo v sobotním obřáku Honza Čermák, Roman Dědeček a Vlaďka Krejčí. V nedělním obřáku
hájil barvy Ski klubu Masters Roman Dědeček, který si opět dojel pro první místo.

 Světový pohár v Peci pod Sněžkou, 7. - 8. 3. 2015
Na letošní ročník se sjelo více než 220 závoďáků ze 14 zemí a o medailová místa byl
ve velké konkurenci opravdu boj.
Ve slalomu jsme získali pro Rokytnici
1× stříbro Vlaďka Krejčí a 2× bronz Honza
Čermák a Jindřich Málek.
V obřím slalomu jsme získali 1× zlato –
Honza Čermák, 1× stříbro – Hanka Ledvinová a 3× bronz – Vlaďka Krejčí, Roman

INZERCE

INSTALATÉRSKÉ
PRÁCE
PAVEL NOVÁK
Tel: 606 57 11 26
NABÍDKA SLUŽEB:
• Vodoinstalace a topenářství
• Kompletní rozvod vody, kanalizace a topení v novostavbách
• Rekonstrukce koupelen
• Kanalizační přípojky
• Výměna bojlerů
• Čištění studní
• Drobné opravy v domácnostech
(výměna baterií, sifonu, dopojení
myček, praček, výměna WC mís,
atd.)
Dědeček a Jindra Málek. Tomášovi Vaňkovi
uniklo třetí místo o pouhé tři setiny a první
o pouhých 55 setinek.
Výsledky za oba dny:
Jan Čermák
Vladimír Málek
Roman Dědeček
Standa Eichler
Tomáš Vaněk
Tomáš Bičák
Jindřich Málek
Robert Lange
Vlaďka Krejčí
Hanka Ledvinová
Renata Hornová

SL
3
6
10
9
3
2
nedojela
-

GS
1
11
3
27
4
3
17
3
2
5

Letošní světák v Peci byl malou přípravou
na Mistrovství světa ve Špindlerově Mlýně v příštím roce 2016. V silné konkurenci
jsme obstáli na výbornou a posbírali jsme
i dost bodů do celkového hodnocení světového poháru.
Chtěl bych všem našim Masters pogratulovat ke skvělým výsledkům a nezbývá než se
těšit na příští sezonu. Vaše radost, je moje
radost a věřím, že i příští rok té lyžařské radosti z krásných umístnění bude opět hodně.
Přeji krásné jaro.
Vladimír Málek – Předseda Ski klubu Masters
Fotogalerie na poslední straně Ú
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Matěj Ponocný – úspěchy v lyžování i v atletice
Filip Trejbal oznámil konec sportovní kariéry.
Výbor Lyžařského klubu při
Tělovýchovné jednotě Spartak Rokytnice
by velice rád touto cestou vyjádřil

poděkování

Chodí do sportovní třídy v Turnově, kde se věnuje atletice
a v únoru vyhrál štafetu 4× 150 m a v běhu na 800 m byl druhý
v Libereckém krajském přeboru.
Jana a Vašek Ponocní

SILOVÝ TROJBOJ
Dne 28. února se konalo 23. Mistrovství České republiky
v silovém trojboji v Praze. Této soutěže se zúčastnil náš borec

JAKUB SEDLÁČEK.
Povedl se mu parádní kousek, vyhrát svou kategorii do 93 kg,
jako jediný z celého startovního pole nepoužil žádný podpůrný
dres ani bandáže, velká gratulace.

Filipu Trejbalovi
za příkladnou reprezentaci Tělovýchovné jednoty a města
Rokytnice nad Jizerou

Zimní olympiáda:
7 startů na 3 ZOH (Turín, Vancouver, Sochi), 28. místo z Vancouveru
Mistrovství světa:
9 startů na 5ti MS (Bormio, Are, Val dIsere, Garmisch, Schladming), 16. místo
v Garmischi a Are
Mistrovství světa juniorů:
14 startů na 4 MSJ, juniorský MS 24. 2. 2005 v Bardonecchii
Světový pohár:
od roku 2005 – 94 startů ve WC, 14. místo v Alta Badia a Garmisch, 20× bodoval
Evropský pohár:
od roku 2004 – 92 startů v EC, 3. místo v Oberjochu, 46× bodoval
Mezinárodní mistrovství:
2× mistr ČR, 2× mistr SLO, 2× mistr GER
Celkem 16× na stupních vítězů na MČR, dále 4× ve Slovinsku, 1× v Rakousku,
1× v Lichtenštejnsku, 3× na pódiu v Německu
Od roku 2001 nás Filip reprezentoval na 546 závodech a výsledky,
jakých dosáhl, jsou minimálně obdivuhodné. Byli bychom velice rádi,
kdyby tyto skvělé výsledky byly motivací a cílem dalších generací
sportovců, jež vyrůstají v Rokytnici. Filipe, děkujeme a přejeme Ti
mnoho úspěchů i mimo svahy.

STOLNÍ TENIS
Krajský přebor 2. třídy
Tabulka:
1. TJ Sokol Vesec A
2. TJ Sokol Nová Ves n. P. A
3. TTC Preciosa Jablonné v Pod. A
4. TJ Sokol Turnov C
5. SKST Liberec K
6. SKST Liberec J
7. TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A
8. TJ Doksy-Mimoň A
9. TJ Sokol Turnov B
10. TJ Spartak Chrastava B
11. Orel Studenec u Horek A
12. TJ Volfartice A
Výsledky – TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou A:
16.01.2015 TJ Spartak Chrastava B : TJ Sp. Rokytnice A
17.01.2015 TJ Sokol Vesec A : TJ Sp. Rokytnice A
14.02.2015 TTC Prec. Jablonné v P. A : TJ Sp. Rokytnice A
14.02.2015 TJ Sokol Turnov B : TJ Sp. Rokytnice A
22.02.2015 TJ Sp. Rokytnice A : TJ Sokol Nová Ves n. P. A
28.02.2015 TJ Sp. Rokytnice A : TJ Volfartice A
28.02.2015 TJ Sp. Rokytnice A : TJ Doksy - Mimoň A
14.03.2015 SKST Liberec K : TJ Sp. Rokytnice A
14.03.2015 SKST Liberec J : TJ Sp. Rokytnice A
28.03.2015 TJ Sp. Rokytnice A : TJ Sokol Turnov C
28.03.2015 TJ Sp. Rokytnice A : Orel Studenec u Horek A
Rokytnický zpravodaj
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ŠACHY
62
57
54
47
44
43
42
41
40
40
30
28
10:2
10:7
10:8
10:8
6:10
10:5
10:4
10:2
10:4
10:2
10:2

„A“ mužstvu v KP zbývá ještě sehrát poslední kolo proti Tan
valdu. Zatím je na 9. místě a sestup nehrozí. Mužstev je 12
a sestupují mužstva na 11. a 12. místě. V posledních utkáních
jsme nenastupovali vždy v nejsilnější sestavě z důvodů absence
některých hráčů (nemoc).
„B“ mužstvo již svoji soutěž koncem března ukončilo a obsadilo
6. místo z 8. oddílů v krajské soutěži – skupina východ. Za mužstvo „B“ hrají také již dva žáci – J. Mikolášek a L. Čech.
Zajímavé je, že mužstvo okresního města Semily, které má pouze jedno mužstvo skončilo na 8. místě za naším „B“ mužstvem,
což také naznačuje, že šachy v Rokytnici mají širší základnu.

Náš oddíl pořádá
v sobotu 18. 4. 2015.

„JARNÍ KRKONOŠSKÝ TURNAJ“
v rapid šachu.
Místo konání: klubovna sportovní haly
Začátek: 9:30 hod.
Tempo hry: 2 × 15 min. – 9 kol
Občerstvení zajištěno.

Zveme příznivce šachu!!!!!!!
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Klub českých turistů, odbor Rokytnice nad Jizerou
Připravuje pro následující období tyto akce:

 1) Dolní Pojizeří a Polabí
• Dne 18. 4. 2015 se koná autobusový zájezd do Pojizeří a Polabí. Odjezd z Rokytnice n. Jiz. od ČSAD v 07:00 hod. Bus staví na
všech zastávkách v Rokytnici n. Jiz, dále dle dohody. Účastníky
čeká prohlídka zříceniny hradu Zvířetice a historických center
Brandýsa n. Lab. a Staré Boleslavi. Z Brandýsa n. Lab. se půjde
pěšky do Lázní Toušeň k soutoku Labe s Jizerou, a potom dále do
Čelákovic asi 8 km. Následuje přesun do Kerska známého z filmu
Slavnosti sněženek. Odtud je v 19:00 hod. odjezd zpátky do Rokytnice n. Jiz. Cena zájezdu 350,- Kč/osoba. Děti do 6 let (včetně)
v doprovodu rodičů zdarma. V případě malého počtu přihlášek
se zájezd nekoná. Přihlášky se podávají do 10. 4. 2015.
• Přihlášky na zájezd spolu s penězi za zájezd vybírá: Petr Rosůlek,
Horní Rokytnice n. Jiz. 166, tel: 736 754 557.

 2) Turnovsko
• Dne 25. 4. 2015 v 08:00 hod. odjezd linkovým autobusem (Pražákem) z H. Rokytnice n. Jiz. – ČSAD, staví na nám. a U Kroupů.
Pěší trasa: Turnov, Hlavatice, Valdštejn, Kopicův statek, Kacanovy - hotel Králíček oběd, Mašov, Nudvojovice, Přepeře, Turnov.
Celkem asi 15 km, možnost zkrácení. Odjezd z Turnova - terminál u žel. st. v 16:05 hod. Výlet organizuje: Ivana Fischerová, tel:
603 386 600.
• Od 18:00 hod. téhož dne tj. 25. 4. 2015 následuje v penzionu
Amálka v Dolní Rokytnici n. Jiz. členská schůze KČT spojená s promítáním a zábavou.

 3) Ze Semil do Jilemnice
• Dne 1. 5. 2015 v 08:00 hod. odjezd linkovým autobusem (Pražákem) z Horní Rokytnice n. Jiz. – ČSAD do Semil, aut. nádraží.
Ze Semil se půjde pěšky po zeleně značené cestě přes Čikvásky,
kde načerpáme sil v občerstvení U Borovice, Bystrou n. Jiz., na
Peřimovský Strážník. Odtud kolem rodného domu Jana Buchara
přes Kocandu do Jilemnice, celkem asi 16 km. Odjezd z Jilemnice
vlakem v 15:10 nebo 17:10 hod., popř. autobusem v 18:45 hod.
Výlet organizuje: Petr Rosůlek, tel: 736 754 557.

 4) Přes tři kopce z Nové Paky
• Dne 9. 5. 2015 v 06:03 hod. odjezd linkovým autobusem z Horní
Rokytnice n. Jiz. – ČSAD do Martinic (staví na všech zastávkách).
Zde přestoupíme na vlak, který odjíždí v 07:01 hod. do Nové Paky.

Následuje prohlídka města. Poté půjdeme po červené značené
cestě směr Kumburk, Bradlec a Tábor, do Lomnice n. Pop. Cestou
občas odbočíme do nějaké vesnice pokochat se lidovou architekturou. Občerstvení bude řešeno návštěvou některé z hospůdek
při cestě (Na Klepandě, Na Ploužnici, popř. u rozhledny Tábor).
Odjezd v 18:16 hod. z Lomnice n. Pop. linkovým autobusem (Pražákem). Výlet organizuje: Miroš HANČ, tel: 603 852 404.

 5) Opékání buřtů za garáží
• Dne 16. 5. 2015 v 18:00 hod. v Horní Rokytnici n. Jiz. u kuželny
Současně se budou opékat buřty za garáží a hrát turnaj KČT v kuželkách. Buřty, hořčici a pečivo si přineste s sebou. Pivo a limo
lze zakoupit v kuželně. Kdo se zúčastní turnaje v kuželkách, ať si
nezapomene vzít sportovní obuv na přezutí!!! Akci organizuje:
Petr Rosůlek, tel: 736 754 557.

 6) Motorkářský vzlet
• Dne 24. 5. 2015 v 10:00 hod. sraz u radnice v Rokytnici n. Jiz.
Motorkáři s motorkami všech kubatur, počínaje kozím dechem,
srdečně vítáni. Odtud se vydáme na trasu: Souš – Smědava –
Hejnice – Obří sud a zpět. Výlet organizuje: Jaroslav Hejral, tel:
737 248 405.

 7) Líšenské pochody
• Dne 6. června 2015 se koná již 45. ročník známých Líšenských
pochodů Českým rájem. Trasy jsou délky 8, 14, 21, 29, 38 a 50
km. Na hlavní kontrole možnost občerstvení (uzenina z udírny,
limo, pivo, cukrovinky), rovněž tak na startu v líšenské sokolovně,
který je zároveň i cílem. Na trase 8 a 14 km jsou na kontrole na
Prosíčkách připraveny hry pro děti. Start je v závislosti na délce
trasy od 06:15 do 11:00 hod. Doprava do Lišnýho (u Železného
Brodu) je řešena individuálně - vlakem, autobusem nebo autem.
Parkování je zajištěno cca 300 m od sokolovny.
• Více na: www.lisenske-pochody.cz
• Na rokytnické účastníky pochodu se těší Antonín SAJDL, tel:
604 836 063.
Výlety a akce jsou organizovány nejen pro turisty, ale i širokou
veřejnost, kterou na ně srdečně zveme. Změna programu je vyhrazena, proto je vhodné před plánovanou akcí kontaktovat vedoucího
akce.
Více informací naleznete na našich webových stránkách:
www.kct-rokytnice.com

Canicrossový závod Nativia Challenge 2015 Rokytnice nad Jizerou
Již druhý ročník jednoho z největších závodů v běhu se psem zavítá do Rokytnice
nad Jizerou již 2. května. Start a cíl závodu
bude stejně jako v loňském roce na Studenově v blízkosti penzionu Roxana. Závodníci budou zápolit na trati dlouhé 5 km.
Letos prvně bude možné závod absolvovat
i bez psa. Srovnání výsledků canicrossařů
– tedy závodníků, kteří jsou taženi psem
a běžců, bude jistě velmi zajímavé.
Starty začnou ve 14 hodin. Závodníci
budou na trať vybíhat jednotlivě v odstupech 15 vteřin. Závod pro děti, na který
zveme rozhodně všechny děti včetně těch,
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které svého čtyřnohého kámoše nemají,
pak vypukne v 15:50 hodin.
Závod v Rokytnici canicrossový seriál
Nativia Challenge 2015 zahajuje. Proto
jsme připravili pro závodníky a i pro všechny ostatní na večer takový malý Open Festival v penzionu Roxana. Nebude samozřejmě chybět hudba – v našem případně
zahraje krkonošská punková kapela Paralen i Ibalgin.
Další podrobnosti pak naleznete na
www.behejsepsem.cz.
Karolína Cipro, Musher Club Český ráj
3-4/2015
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O DŘEVĚNÉHO KRAKONOŠE
Dne 7. 3. 2015 se v Rokytnici nad Jizerou ve skiareálu Horní Domky
uskutečnily závody Českého poháru ve skialpinismu. Tento tradiční,
již 14. ročník, závodu O dřevěného Krakonoše letos přilákal na sedm
desítek závodníků a několik desítek fanoušků a příznivců tohoto stále
oblíbenějšího sportu. Všichni závodníci se letos mohli těšit z nádherného počasí a skvěle připravené trati. Závod byl otevřen pro 7 kategorií z řad můžů, žen i dorostenců a dorostenek. Díky kvalitním sněhovým podmínkám bylo letos možné připravit tratě v délce 20,6 km
a prověřit tak účastníky v náročných výstupech i ve sjezdu volným
terénem. V nejnáročnější trati v kategorii můžů letos dřevěného Krakonoše vybojoval Michal Štantejský z SAC Špindlerův Mlýn, který
obhájil loňské prvenství a vítězem v této kategorii se stal již po páté.
Kompletní výsledky najdete na www.alpin-rokytnice.cz.
Poděkování patří nejen všem odvážlivcům, kteří se rozhodli
poprat s náročnou tratí, ale i všem divákům, kteří přišli závodníky
podpořit. V neposlední řadě děkujeme organizátorům AlpinClub
Rokytnice n. Jiz. a HS Rokytnice n. Jiz, kteří odvedli výbornou pořadatelskou činnost a samozřejmě všem sponzorům, bez kterých by
se závody nemohly uskutečnit. Doufáme, že účastníků do dalších
ročníků přibude a v březnu 2016 se v hojnějším počtu opět pod Lysou horou setkáme.
AlpinClub
Výsledky závodu O dřevěného Krakonoše 2015
Muži – Trasa A
1. Štantejský Michal
SAC Š pindlerův Mlýn
2. Hepnar Jan
Skialpin klub HS Orlické hory
3. Duch Mirek
AKLVK LA SPORTIVA
Veterání – Trasa A
1. Novák Petr
Skialpin klub HS Orlické hory
2. Pochobradský Jan
Skialpin klub HS Orlické hory
3. Kříž Zdeněk
SAC Š pindlerův Mlýn
Ženy – Trasa B
1. Gerychová Michaela
AKLVK ALPINE PRO SKI TRAB
2. Straková Anna
Czech Skyrunning Team
3. Luštincová Lucie
LUSTI Skialp Team
Junioři – Trasa B
1. Bernát Matěj
SP-SPORT team
2. Fejfar Jakub
AKLVK ALPINE PRO SKI TRAB
3. Srovnalík Filip
SP-SPORT team
Open muži – Trasa C
1. Procházka Jiří
XTR Team
2. Vlášek Michal
Kellys BikeRanch Team
3. Berka Radim
Kozákov
Open ženy – Trasa C
1. Macková Johana
2. Hradilová Naďa
Skialp nad Hrobem
3. Hepnarová Lenka
Skialpin klub HS Orlické hory
Kadeti – Trasa C
1. Novák David
Skialpin klub HS Orlické hory
2. Hladík Josef
AKLVK ALPINE PRO SKI TRAB
Fotogalerie na poslední straně Ú
Rokytnický zpravodaj
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ROKYTNICKÝ TELEMARKOVÝ
ZÁVOD „O ZLATÉ TELE“
Telemark k Rokytnici neodmyslitelně patří a tak není divu, že
se k nám během zimní sezóny sjíždějí lidé z celé republiky, aby se
zúčastnili nejrůznějších telemarkových událostí a srazů nadšenců,
kteří telemarkem žijí a udržují tak tuto elegantní lyžařskou techniku
v podvědomí široké veřejnosti.
Rokytničtí si každoročně nenechají ujít již tradiční Pašeráckej vejkend, který připomíná staré časy lyžníků pašujících k nám nedostatkové zboží z Polska. Stále větší popularitě se těší i historický závod
Vo Zlámanou Grešli, který je zároveň unikátní přehlídkou dobového
vybavení a kostýmů. A celou telemarkovou sezonu tuto sobotu 28.
3. uzavřel již tradiční telemarkový závod „O Zlaté Tele“, který je zároveň i oficiálním závodem Českého telemarkového poháru a letošní
ročník byl jeho závěrečným finále.
Přes rozmary jarního počasí se závodu nakonec zúčastnilo více
než 50 závodníků z celé republiky. Mezi nimi nechyběla ani přední
telemarková špička a rozhodně bylo tedy na co koukat. Boj byl nelítostný a závodníky na rychlé trati „Slalomák“ potrápil i obří skok,
který každému prověřil jeho dovednosti a odvahu. Závodilo se ve
dvou kategoriích - muži a ženy - a kromě dílčího výsledku se také
rozhodovalo o konečném vítězi Českého telemarkového poháru.
Tím se stal nakonec Michal Turek (Ski sport Turek) a Michaela Klečková (Hudy Jičín). Velkým překvapením byla i nejmladší účastnice
(13 let) – místní rodačka Karolína Hnyková – která srdnatě bojovala
s dospělými závodnicemi, některé z nich s přehledem předjela a tak
není divu, že si vysloužila speciální ocenění ředitele závodu „tele-talent“! Všichni pevně věříme, že podobných mladých tele-nadšenců
bude přibývat…
Během celého dne si mohl každý zdarma zapůjčit špičkové telemarkové vybavení a v odpoledních hodinách byli k dispozici i instruktoři z lyžařské školy Major, kteří se věnovali všem zájemcům
o výuku a poskytli jim cenné rady do začátku. V rámci doprovodného programu proběhl i lavinový workshop pod vedením zkušených
členů místní Horské služby, kteří zasvětili všechny zájemce do lavinové problematiky, zapůjčili lavinové vyhledávače a demonstrovali
aktivaci lavinového batohu od firmy Pieps.
Po konečném vyhlášení výsledků se všichni s chutí zakousli do
pečeného selete a poté následoval přesun na večírek na horské chatě Skácelka.
Velké díky patří všem, kteří pomáhali s přípravou a realizací závodu, materiální podpoře sponzorů, skiareálu Spartak Rokytnice n. J.,
který poskytl trať, ochotnému personálu z občerstvení U Zalomenýho a U Prokopa, a v neposlední řadě samotnému Pánu hor, který
dokázal rozehnat v den závodu déšť a mlhu, a tak jsme mohli v pohodě absolvovat další úspěšný ročník.
Za Major Skischool Teleteam - Pavel Činátl
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