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Jilemnické proměny: Dům čp. 11 na náměstí (2. polovina 20. století / 1993 / 2008).
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Velikonoce
Velké ANO Životu
Vláda zimy končí, život se probouzí.
A my jej vítáme, chválíme a za něj děkujeme. Proč bychom si přitom nevzpomněli vděčně na své rodiče, kteří nás
do života uvedli? Naše děti pak budou
podávat život dál. Život je vazba dozadu i dopředu. A je ještě víc. Spojuje nás
s lidmi, se spoluobčany. Život je nepřítelem samotářství. Společenství obce poskytuje životu občanů ochranu a prospěch, které jsou jedinci nedostupné.
Společenství města Berlína přiletěl
prezident USA J. F. Kennedy posílit výkřikem: „Já jsem Berlíňan!“ Strávil v obleženém Berlíně jeden den. Já jsem strávil v Jilemnici téměř plných 40 let. Proto
mohu právem a rád prohlásit, že jsem
Jilemničák. Pozdravuji vás všechny, byl
jsem mezi vámi rád.
Milí spoluobčané, začal jsem poukazem k přírodě, která se probouzí do jara,
do života, do krásy. Stačí vám to k upokojení, když je vám už přes 60 nebo 70
a mně je 95? Nikoli, neboť každý člověk
je víc než příroda. Proto jeho osud musí
být jiný, vyšší, lepší. Byl přece stvořen
k Božímu obrazu. Tak vysoké příbuzenství prozrazuje naše neutuchající touha

po životě. Chceme z každé nemoci ven,
do zdraví, do života, smrt pokládáme za
nepřítele a bojíme se ho, jako bychom
mu říkali: Já ti nepatřím, jsem povolán
do života, nemám se smrtelnou, hřbitovní vůní nic společného. Patřím jinam.
Probuzení přírody je podobenství,
které nám ukazuje výš, a to každému
člověku, že smrt nebude slavit vítězství.
To by pak život ztrácel cenu, nebyl by to
dar, ale dáreček na jeden den k ochutnání. Tu jedinou radostnou novinu oznamují Velikonoce: Kristus vstal z mrtvých.
Není to povzbudivé? Život podivuhodně
pokračuje.
Svému životu můžeme uzmout cenu
a důstojnost, můžeme na něj plivnout,
ale také si můžeme dát říct, že je s ním
spojeno tajemství, které můžeme poodhalit: Bůh dává déšť na spravedlivé i nespravedlivé a dává svému slunci svítit na
dobré i zlé, ale o Velikonocích slíbil daleko víc: vítězství života, ne přírody, ale
mého a vašeho života nad smrtí. Jak je
to možné?
Nechme to na Bohu, on má větší hlavu i srdce. Kde pracuje srdce, rodí se zázrak: Velikonoce jako velké ANO našemu životu.
Srdečně váš Josef Veselý

Zdravé město Jilemnice o zdraví
Vážení čtenáři, v minulém čísle jsme vám
představili nový seriál Zdravého města
Jilemnice „o zdraví“. V prvním díle vás
pan primář MUDr. Schmoranz seznámil
s příznaky a následky cévního onemocnění. Další článek připravila MUDr. Pet-

ra Vrbová z diabetologie při MMN Jilemnice – téma: Diabetes mellitus, nebo-li
cukrovka. Připomínáme možnost sdělit
nám vaše náměty pro některé z dalších
čísel. Tel: 481 565 212, e-mail: therova@mesto.jilemnice.cz.
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Diabetes mellitus
Diabetes mellitus (DM) – „cukrovka“ – je
skupina onemocnění, jejichž společným
znakem je vysoká hladina cukru v krvi.
První zmínky o onemocnění připomínajícím diabetes pocházejí již ze starověkého Egypta, ale teprve v 18. století našeho
letopočtu bylo zjištěno, že moč a krev
diabetiků jsou sladké. Nejdůležitějším
mezníkem v historii byl až objev inzulínu – Frederick Banting a Charles Best
v roce 1921 v Torontu. První pacient byl
inzulínem léčen v roce 1922 a v Praze
pak v roce 1923. Do té doby pacienti
s cukrovkou velmi časně umírali. Později došlo k mnoha dalším objevům umožňujícím přesnou diagnostiku typů diabetu a jejich léčbu – například první léky
snižující hladinu cukru v krvi kolem roku
1950, metoda stanovení C-peptidu (tzv.
„dlouhého cukru“) v r. 1976, vývoj humánních inzulínů vyráběných pomocí
bakterií E. Coli a nebo kvasinek, techniky jako inzulinových per, inzulinových
pump a mnohé další.
DM 1. typu je autoimunitní onemocnění, vlastní protilátky postupně ničí
beta buňky Lagerhansových ostrůvků,
které produkují inzulín. První příznaky nemoci se objeví, až když je většina
beta buněk zánětem zničena. V těle pak
je absolutní nedostatek inzulínu a vždy
je nutné inzulín podávat. Může vzniknout v jakémkoli věku, nejčastěji však
v dospívání a po 35. roce. Jeho výskyt je
méně častý, u nás je jen přes 30 tisíc pacientů s DM 1. typu.
Mnohem méně se vyskytuje MODY
diabetes, to je dědičné onemocnění. Mívá mírnější průběh, je způsoben
chybnou funkcí beta buněk. Diagnostikován bývá do 40 let věku. Další z typů diabetu mohou být součástí jiných
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onemocnění – jater, slinivky, způsobené
léky, potransplantační diabetes, těhotenský…
Nejčastější je DM 2. typu. Při tomto
onemocnění je nedostatek inzulínu pouze relativní, jeho účinnost je snížená.
Naprostá většina pacientů je obézních
nebo mají nadváhu, tím se prohlubuje
tzv. inzulínová rezistence – tedy necitlivost tkání na inzulín, slinivka produkuje
stále více inzulínu a jeho hladina je v těle vysoká. Přesto zůstává vysoká hladina
cukru v krvi. Současně se vyskytuje celá
řada poruch metabolismu, vysoký krevní tlak, celý soubor se dohromady nazývá metabolický syndrom. V dnešní době
se objevuje ojediněle již u dospívajících,
ale mnohem častěji po 40. roce věku.
Dle statistik má diabetes asi 20 % lidí ve
věku nad 60 let.
Jaké jsou příznaky? Typicky se objevuje žízeň, pití velkého množství tekutin,
následně časté močení, hubnutí, únava,
mohou se vyskytovat obtížně léčitelné
infekce, infekční onemocnění kůže, hnisavá ložiska, svědění kůže, těžká parodontóza. To jsou situace, kdy je dobré na
možnost cukrovky myslet. Příznaky jsou
mnohem výraznější u diabetiků 1. typu,
diabetes 2. typu někdy začíná nenápadně a může být zjištěn náhodně při preventivní prohlídce, nebo až při objevení
komplikací. Je důležité nezapomínat na
pravidelné preventivní prohlídky u praktického lékaře, kdy je kontrolována
v rámci laboratorního vyšetření i hladina
cukru v krvi. Případně je vhodné zkontrolovat i hladinu cukru v krvi po jídle.
Proč je nutné diabetes včas odhalit
a léčit? Snažíme se předejít komplikacím cukrovky. Při trvající neléčené nebo
nedostatečně léčené nemoci dochází
vlivem vysoké hladiny cukru v krvi a vlivem souvisejících metabolických po-

ruch k poškození cév na očním pozadí
a v nejzazším případě ke slepotě, k poškození cév v ledvinách až k možnému
selhání ledvin, k poškození periferních
nervů a následně špatné funkci zažívacího ústrojí a špatné citlivosti končetin s rizikem poranění, které v důsledku může
vést k amputaci končetiny, k impotenci,
poruchám imunity, k poruchám cévní
výstelky, tukovým plátům v cévách, zvýšené krevní srážlivosti a tím k snadnějšímu vzniku srdečního infarktu. Správnou
a důslednou léčbou můžeme většině
těchto problémů předejít.
Co může udělat každý sám pro sebe?
Zamyslet se nad svým životním stylem.
Základem by měl být pravidelný pohyb,
ideálně sportovní aktivita alespoň 4×

týdně v rámci možností. I ve vyšším věku
lze zařadit alespoň procházky, chůze je
nejpřirozenějším pohybem. Při fyzické aktivitě dochází ke „spalování“ cukru a zlepšení účinku inzulínu ve svalech.
Udržovat si správnou tělesnou hmotnost. Snažit se o zdravý jídelníček s dostatkem zeleniny a ovoce, minimalizovat
příjem uzenin, tuků, sladkostí. V rodině,
kde se vyskytuje diabetes, je riziko jeho
vzniku pro příbuzné vyšší, tedy výše uvedená doporučení platí dvojnásob. Pokud
už byl diabetes diagnostikován, je nutné
se snažit o trvale co nejlepší hladiny cukru v krvi, hladiny hlídané jen před kontrolou u lékaře komplikacím bohužel nezabrání a pacient šidí jen sám sebe.
MUDr. Petra Vrbová

Z usnesení zastupitelstva a rady města
Níže citovaná usnesení byla schválena jednomyslně, není-li uvedeno jinak.
Z členů zastupitelstva byli na únorovém
zasedání omluveni Dufek, Egrt a Seibert.
ZM schvaluje rozpočet města Jilemnice na rok 2009 v členění dle předloženého návrhu.
ZM schvaluje prodej bytů obsazených
nájemníky v domě čp. 29 včetně podílu na společných částech domu a pozemku stpč. 436, vše v k. ú. Jilemnice
těmto nájemníkům za 50 % odhadní
ceny, tj. 3 430 Kč/m2 podlahové plochy bytu podle zákona č. 72/1994
Sb. o vlastnictví bytů (v platném znění), termín k podpisu kupní smlouvy
a k úhradě kupní ceny je stanoven do
6 měsíců ode dne doručení nabídky
k převodu bytu.

pro: 10, proti: 3 (Beran, Richter,
Kalenský), zdržel se: 1 (Ott)
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 476/6 v domě čp. 476
v Poštovní ulici v Jilemnici s Hanou
Jebavou, Víchová 125 (náhradník
Soňa Mlatečková, Geologa Pošepného 281, Jilemnice) za cenu dle pravidel schválených radou města.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 477/1 v domě čp. 477
v Poštovní ulici v Jilemnici s Helenou
Havlíčkovou, Víchová n. Jiz. 99 za
cenu dle pravidel schválených radou
města.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 985/2 v domě čp. 985
v ulici J. Buchara v Jilemnici s Ingeborg Pazourovou, J. Weisse 498, Jilemnice za cenu dle pravidel schválených radou města.
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RM schvaluje pronájem nebytových
prostor v Areálu služeb, a to kanceláře o výměře 18 m² v budově
na stpč. 639/1 v k. ú. Jilemnice za
cenu 532 Kč/m²/rok, celkem ročně
9 576 Kč ﬁrmě SAPA – Atelier, s. r. o.,
Železnice, Železná 146.
RM schvaluje pronájem nebytových
prostor v Areálu služeb, a to přístřešku na ppč. 639/2 v k. ú. Jilemnice
o výměře 16,5 m² za cenu 160 Kč/
m²/rok, celkem ročně 2 640 Kč Jiřímu Kynčlovi, Dolní Štěpanice 89, Jilemnice.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v domě s pečovatelskou
službou čp. 483 v ulici J. Havlíčka v Jilemnici s Martou Čapkovou, Skautská 788, Jilemnice za cenu nájmu dle
pravidel schválených radou města.
RM schvaluje pronájem nebytových
prostor v přízemí domu čp. 985 (dům
s pečovatelskou službou) o výměře
54,78 m² společnosti VEGA I, s. r. o.,
Košťálov, Kundratice 54, za cenu
904 Kč/m²/rok.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v domě čp. 1211 v Ambrožově ulici v Jilemnici s manžely
Michalem a Danou Farskými, Dolení
čp. 332, Jilemnice za cenu nájmu dle
pravidel schválených radou města.
RM ukládá zajistit dokončení studie
rekonstrukce tenisových a volejbalových kurtů a jejich zázemí a regenerace veřejné zeleně areálu sportovního stadionu.
RM schvaluje vítěze veřejné zakázky
„Údržba veřejné zeleně na období
2009–2012“ ﬁrmy STAVIS Ing. Luboš
Hlaváček, Havlíčkova 222, 552 03
Česká Skalice a SAPA – Atelier s. r. o.,
Železná 146, Železnice.
RM schvaluje navýšení limitu počtu
zaměstnanců Města Jilemnice zařazených do městského úřadu s účinností
od 1. 4. 2008 o 2 zaměstnance veřejně prospěšných prací za předpokladu, že mzdové náklady na tato místa
budou částečně hrazeny z dotace od
Úřadu práce Semily.
–pf–

Zprávy z městského úřadu
Upozornění na zánik registrace
zemědělských podnikatelů
Dovolujeme si Vás upozornit, že ke dni
30. 4. 2009 zanikají oprávnění k provozování zemědělské činnosti vydávaná obecními a městskými úřady dle zák.
č. 219/1991 Sb. – tzv. „Osvědčení o zápisu do evidence samostatně hospodařícího rolníka“. Tento termín byl stanoven
zákonem č. 85/2004 Sb. v přechodných ustanoveních (5 let od vstupu do
EU). Nadále bude možné podnikat v ze6

mědělství pouze na základě „Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského
podnikatele“, které je od 1. 5. 2004 vydáváno dle § 2f, odst. 6 zák. č. 252/1997
Sb. o zemědělství městskými úřady v obcích s rozšířenou působností.
Ing. Petr Mládek, ved. živnostenského
odboru MěÚ Jilemnice

Místní poplatek za odpady 2009
Upozorňujeme občany na splatnost poplatku za provoz systému shromažďo-

vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(poplatek za odpady). Poplatková povinnost se vztahuje na každého občana
s ohlášeným trvalým pobytem na území
města Jilemnice bez ohledu na věk nebo
na vlastníka nemovitosti, která je využívána k rekreaci a není v ní nikdo hlášen
k trvalému pobytu.
Pro rok 2009 byla zastupitelstvem stanovena částka poplatku 500 Kč za každého poplatníka. Poplatek je splatný
do konce dubna, pro poplatníky, kteří
si zvolili platbu dvakrát ročně, pak druhá splátka do konce října. To znamená,
že do konce dubna by měl každý uhradit alespoň 250 Kč a dalších 250 Kč nejpozději do konce října 2009.
Poplatek je možné uhradit v hotovosti v centrální pokladně Městského úřa-

du Jilemnice, budova „C“, v Kostelní
ul. č. 228, případně převodem na účet
města Jilemnice č. 70017-1263091359/
0800, v tom případě je nutné uvést jako
variabilní symbol Vaše rodné číslo.
Poplatek musí být uhrazen v termínu
stanoveném vyhláškou města Jilemnice
o místních poplatcích, a to bez výzvy.
Složenky na zaplacení poplatku městský úřad poplatníkům nezasílá. Poplatky, které nebudou zaplaceny včas, může
správce poplatku zvýšit platebním výměrem až na jeho trojnásobek.
Poplatníci, kteří jsou od placení poplatku podle vyhlášky osvobozeni, musí
nárok na osvobození doložit správci poplatku také do konce dubna.
Věra Štajnerová, MěÚ Jilemnice,
tel.: 481 565 307

Čistá Jizera
Další krok vedoucí k zahájení
akce Čistá Jizera: v jednotlivých
městech byly podepsány smlouvy,
probíhají jednání o přijetí úvěru
Vodohospodářského sdružení (VHS)
Turnov
VHS Turnov v roce 2004 řešilo vedle plnění standardních povinností vlastníka
infrastruktury další zásadní otázku, a sice rozšíření svazku o další města semilského okresu (Semily, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Rokytnice nad Jizerou)
s cílem sdružit jednotlivé investory pro
podání žádosti o ﬁnanční prostředky
z EU.
Výsledkem tohoto procesu je projekt
„Čistá Jizera“, řešící dostavbu a rekonstrukci kanalizací v Turnově, Semilech,

Jilemnici, Lomnici nad Popelkou a v Rokytnici nad Jizerou v souladu s naší i evropskou legislativou.
Projekt Čistá Jizera je rozdělen na dvě
části – Čistá Jizera I (Turnov, Semily, Jilemnice) a Čistá Jizera II (Rokytnice nad
Jizerou, Lomnice nad Popelkou)
Ve druhé polovině února byly postupně ve všech pěti městech, kterých se
projekt týká, podepsány smlouvy s dodavatelskými ﬁrmami. Akce tak vstupuje
do další etapy, vlastní stavební práce budou podle všeho zahájeny už 14. dubna
ve všech městech současně.
„Získání úvěru bylo v současné ekonomické krizi velmi náročné, na první
výzvu, kterou jsme podali vloni na podzim, dokonce žádná banka nereagovala, ve druhé výzvě jsme zmírnili některé
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podmínky a máme dvě dobré nabídky,
z nichž tu lepší podala Česká spořitelna,“ přiblížil Hejduk. Úvěr si vezme VHS
společně pro všechna města v přibližné výši 300 mil. Kč, délka splatnosti je
17 let, úroková míra činí 4,6 %. Přijetí
úvěru znamená v jednotlivých městech
do budoucna omezení některých investic, resp. souhlas banky s jejich realizací, proto města v současné době zvažují v úvahu připadající rizika. „Překonali
jsme již mnohá úskalí, nabídka úvěru od
České spořitelny je nejlepší možná, věřím, že města a městská zastupitelstva
budou s podmínkami souhlasit a my budeme moci v polovině dubna začít stavět,“ dodal Hejduk.
VHS Turnov na akce Čistá Jizera I
(Turnov, Semily, Jilemnice) a Čistá Jizera
II (Rokytnice nad Jizerou, Lomnice nad
Popelkou) získalo ze Státního fondu ži-

votního prostředí (SFŽP) celkem 540 milionů korun, což je největší dotace, která
kdy do Pojizeří přišla. I tak budou muset ještě nemalé prostředky přidat jednotlivá města ze svých rozpočtů. Po dohodě starostů a po doplnění stavebních
úprav dalších komunikací do projektu činí předpokládaná spoluúčast v Turnově 79 mil. Kč, v Semilech 59 mil. Kč,
v Lomnici nad Popelkou 61 mil. Kč, v Jilemnici 17 mil. Kč a v Rokytnici nad Jizerou 38 mil. Kč. Na území okresu Semily projekt Čistá Jizera zahrnuje celkem
73 kilometrů nových kanalizací a zhruba
11 kilometrů vodovodů. Nově bude na
kanalizaci napojeno 2500 nemovitostí.
Časový rozsah prací je stejný – až na
Jilemnici – ve všech městech: zahájení
14. dubna 2009, ukončení 30. září 2011
(v Jilemnici 30. září 2010). Pojizeří bude
s největší pravděpodobností prvním re-

Podpis smluv akce Čistá Jizera (zleva pánové Hejduk, Richter a Dvořák). Foto Agentura TvA
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gionem v České republice, kde práce na
výstavbě a opravě kanalizačních a vodovodních řadů začnou. Rychlost realizace
výběrových řízení ze strany VHS a technická připravenost v jednotlivých městech okresu Semily vyvolaly dostatečný
zájem stavebních ﬁrem a v konečném
důsledku jen podtrhují zmíněné republikové prvenství.
Slavnostní podpis smluv akce Čistá Jizera
proběhl na radnici v Jilemnici ve středu
18. února. Kromě předsedy VHS M. Hejduka smlouvu podepsali starosta města
V. Richter a majitel vítězné stavební ﬁrmy, vzešlé z výběrového řízení, Lubomír
Dvořák. V Jilemnici půjde o nejmenší
rozsah prací a také výstavba zde bude
na rozdíl od ostatních měst trvat o rok
kratší dobu. Tomu odpovídá i celková částka na realizaci ve výši 55,7 mil.
Kč bez DPH. Práce zde budou zahrnovat výstavbu kanalizace v délce zhruba 4 kilometry a rekonstrukci kanalizace v přibližné délce 800 metrů. Celkově
se rekonstrukce kanalizace dotkne asi 70
přípojek (zhruba 270 obyvatel), nových
přípojek vznikne 45 (přibližně 330 lidí).

„Po dva roky bude částečně omezen
život ve městě, zlepší se ale podmínky
pro občany, kterých se akce Čistá Jizera
dotkne. Budeme mít novou kanalizaci,
nové přípojky, splníme další podmínky,
které vyžaduje Evropská unie. Na radnici
už chodí lidé z oblastí, kde se bude stavět, vše jim podrobně vysvětlujeme, myslím, že v Jilemnici akce proběhne bez
větších komplikací,“ uvedl starosta Vladimír Richter. S tím souhlasí i předseda
VHS Milan Hejduk, podle kterého bude
stavební činnost v Jilemnici oddychem
proti tomu, co pracovníky VHS a stavebních ﬁrem čeká v jiných městech.
Podle Lubomíra Dvořáka bude v Jilemnici pro stavební ﬁrmu nejsložitější zajištění koordinace prací přímo ve
městě a zajištění výkopů, realizace bude
náročná i technicky, neboť část potrubí
bude muset být vyvložkována. Pro stavební ﬁrmu to ale bude zajímavá zkušenost.
Další informace najdete na internetových stránkách www.vhsturnov.cz v sekci „Čistá Jizera“.
Zdroj: Tisková zpráva VHS Turnov 04/
2009, vydána 26. února 2009

Peníze na opravu kulturních památek
Jilemnice získala sto tisíc korun
na opravu kulturních památek!
To hlavní na úvod: V krajském kole soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2008 zvítězila Jilemnice! Naše radost je o to větší, že
po dlouhé době je toto vítězství spojené i s ﬁnanční odměnou (Jilemnice vy-

hrála krajské kolo soutěže i v roce 2005,
v tom roce byl ovšem odměnou pro vítěze krajského kola pouze papírový diplom). Upomínkový diplom a šek na sto
tisíc Kč pro výherce krajského kola soutěže převzala místostarostka města Jana
Čechová, zastupující starostu Jilemnice Vladimíra Richtera, v sídle Libereckého kraje z rukou statutární náměstkyně hejtmana Lidie Vajnerové, ve středu
4. 3. 2009.
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V přítomnosti Miloše Kadlece, ředitele územního pracoviště Národního
památkového ústavu v Liberci, a Hany
Maierové, předsedkyně krajské sekce
Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska, byla další přihlášená města oceněna v tomto pořadí: 2. Turnov,
3. Česká Lípa, 4. Jablonec nad Nisou,
který soutěž vyhrál vloni.
Za výše uvedenou stručnou zprávou
jsou skryty desítky (a snad i stovky) hodin příprav a práce všech zainteresovaných občanů, úředníků, vlastníků kulturních památek, členů komise programu
regenerace, řemeslníků a dalších, jimž
patří velké poděkování! Připomínám,
že komise, která hodnotí jednotlivé památkové rezervace a zóny přihlášené do
soutěže, posuzuje péči o centrum našich
historických sídel komplexně a hodnotí
řadu hledisek: stav kulturních památek
v území, náklady vynaložené na jejich
obnovu, procento zpřístupnění kulturních památek, přístup občanů k péči
o památky, spolupráci příslušného městského úřadu a veřejnosti, občanskou
vybavenost dotčeného území, způsob
užívání objektů v historických centrech
našich sídel, stav infrastruktury – též ve
vztahu k památkám aj.
Ráda bych připomněla ještě něco
málo ze zákulisí péče o památkovou
zónu Jilemnice a z historie výše zmíněného programu ministerstva kultury: Památková zóna Jilemnice byla vyhlášena
dne 1. 11. 1990. Již v srpnu 1993 byla
jmenována radou města pracovní skupina pro program regenerace památkové
zóny. Tato skupina zpracovala Program
regenerace památkové zóny Jilemnice,
se kterým se Jilemnice zapojila do dotačního programu Ministerstva kultury ČR
nazvaného Program regenerace městských památkových rezervací a měst10

ských památkových zón. Pracovní skupina je činná dodnes, každý rok žádáme
o ﬁnanční prostředky z programu MK
ČR a každý rok určitou ﬁnanční částku
na regeneraci památkové zóny získáme.
V roce 2004 se Jilemnice poprvé přihlásila do soutěže o Cenu za nejlepší
přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ. Jilemnice se umístila v rámci památkových zón Libereckého kraje za rok 2004 na druhém místě,
v roce 2005 dokonce na vynikajícím
prvním místě, v letech 2006 a 2007 na
druhém místě. Tyto výsledky považujeme za velký úspěch a ještě jednou děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem
k tomuto úspěchu přispěli!
V pátek 6. 3. 2009 navštívila Jilemnici, město, které zvítězilo v krajském kole
výše popsané soutěže, komise složená
z pracovníků ministerstva kultury, ministerstva pro místní rozvoj a Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska
(do Jilemnice zavítal i předseda sdružení, pan Petr Sedláček). Diskutovali jsme
o plánech, projektech, výhrách i problémech města Jilemnice, o památkové péči, o spolupráci s ostatními úřady,
s občany. Prohlédli jsme si, jak postupují
práce v čp. 1, prošli jsme také historické
centrum Jilemnice. S napětím očekáváme, jak se umístíme v celostátním kole
soutěže.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže včetně vyhlášení vítěze celostátního
kola proběhne ve Španělském sále Pražského hradu v dubnu roku 2009. Tato
událost je již tradičně spojena s připomenutím Mezinárodního dne památek
a sídel. Vyhlášení vítěze soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ je každoročně skutečně slavnostním okamžikem,
ze kterého čerpáme ještě po řadu dal-

ších měsíců chuť a sílu pro další práci
a snažení směřující ke stabilizaci našeho památkového fondu. Jak zdůraznila
paní místostarostka při předávání ocenění v Liberci: „Máme ještě dost kulturních
památek, které potřebují opravit.“ Čeká
nás ještě mnoho práce. Pevně věřím, že

se nám zvoleným směrem podaří postupovat v cestě, na jejímž konci stále stojí
(schovaný zatím v mraku otazníků, návrhů a dokumentů) náš společný cíl.
S použitím informací
získaných na www.kraj-lbc.cz
sepsala Petra Pohůnková.

Podpora obnovy kulturních památek
Program Ministerstva kultury ČR –
Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností
Souhrnná zpráva o realizaci programu
v roce 2008
V roce 2008 vyhlásilo Ministerstvo kultury nový dotační program (viz. nadpis),
ze kterého mohou získat ﬁnanční prostředky majitelé kulturních památek ve
správním obvodu příslušné obce s rozšířenou působností. Záměrem Ministerstva kultury bylo zejména „naplnit účinnější péči o ten segment památkového
fondu, kde to efektivně a účelně neumožňují jiné programy Ministerstva kultury“ (viz Zásady Programu).
Podrobné zásady pro užití prostředků
ve zmíněném programu (Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu
Ministerstva kultury stanovených pro
program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností) obsahují jako přílohy také
všechny potřebné formuláře a seznam
povinných příloh. Tyto zásady i všechny další související dokumenty naleznete na internetových stránkách Ministerstva kultury (dále jen: Ministerstvo) pod
odkazem Kulturní dědictví / Památková

péče / Granty a dotace / Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (www.
mkcr.cz), bylo by tedy nošením dříví do
lesa zde jednotlivá pravidla vypisovat.
Některé informace (a nejen o výše popsaném Programu) naleznete také na
internetových stránkách jilemnického
městského úřadu pod odkazem Městský
úřad Jilemnice / Odbor rozvoje a místního hospodářství / Památková péče / Příspěvky na obnovu objektů (www.mestojilemnice.cz).
Informace o tom, že Ministerstvo
kultury založilo pro rok 2008 nový dotační program, obdržel starosta města, Mgr. Vladimír Richter, od ministra kultury, Mgr. Václava Jehličky, dne
13. 2. 2008. Kvóta pro rok 2008 byla
Ministerstvem pro Jilemnici, jako obec
s rozšířenou působností, spočítána na:
957 000 Kč. 21. 2. 2008 odeslal starosta
města ministru kultury dopis, který reagoval na výzvu Ministerstva. Město Jilemnice tak potvrdilo, že bude spolupracovat při administraci Programu. Finanční
kvóta byla stanoveným postupem rozdělena do dvou kol, a to takto: 1. kolo –
700 000 Kč, 2. kolo – 257 000 Kč.
Byla vypsána výzva 1. kola pro podání žádostí do Programu. Termín pro podání žádostí v prvním kole byl 31. bře11

Kolo název akce

1.

vlastník

odhadované
z rozpočtu Min. kultury
další
náklady [Kč] Lib. kraje [Kč]
[Kč] zdroje [Kč]

290 194

810 194

685 000

čp. 3 Horní obec Horní
Branná –
Branná
„špitál“

191 376

0

100 000

88 030

188 030

1 000 000

0

400 000

98 027

498 027

320 000

0

0

0

0

Kostel
sv. Filipa
a Jakuba
v Roztok.

ŘKF
Roztoky
u Jilemnice

Zámek
čp. 1
v Horní
Branné

Obec
Horní
Branná

Kolo název akce
Hřbitovní
zeď –
Roztoky
u Jil.
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celkem
[Kč]

Kostel
ŘKF Mříčná
sv. Kateřiny
ve Mříčné

vlastník
obec
Roztoky
u Jilemnice

220 000

200 000

20 000
30 000
50 000

zen 2008. Ve stanoveném termínu byly
na MěÚ Jilemnice shromážděny žádosti
prvního kola, jejich přehled je uvedený
v první tabulce.
Následovala schůzka komise programu regenerace památkové zóny (4. 4.
2008), která doporučila rozdělení kvóty
prvního kola mezi došlé žádosti. Byly připraveny všechny podklady požadované
Ministerstvem a v předepsaném termínu
byly žádosti odeslány na Ministerstvo.
Dalším krokem bylo již připravení Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku.
Rozhodnutí připravovalo Ministerstvo
postupně, žádostí za celou republiku
byly stovky a administrativa Ministerstva
kultury nebyla v první fázi na takový nápor personálně připravena.

2.

vlastník
[Kč]

Postupně se začínaly realizovat výše
uvedené akce obnovy. Někteří vlastníci
kulturních památek čekali na Rozhodnutí o udělení příspěvku, jiní zahájili práce tak, jak měli naplánováno, a „předﬁnancovávali“ realizace ze svých vlastních
zdrojů.
Stejný postup, jakým byly shromážděny a vyhodnoceny žádosti prvního kola,
byl aplikován i u druhého kola.
Byla vypsána výzva 2. kola pro podání žádostí do Programu. Termín pro podání žádostí ve druhém kole byl 30. květen 2008.
Ve stanoveném termínu byly na MěÚ
Jilemnice shromážděny také žádosti druhého kola, jejich přehled je uvedený
v druhé tabulce.

odhadované
z rozpočtu Min. kultury
další
náklady [Kč] Lib. kraje [Kč]
[Kč] zdroje [Kč]

vlastník
[Kč]

celkem
[Kč]

231 000

0

207 000

24 000

231 000

Kaple
Město
sv. Izidora – Jilemnice
Jilemnice

14 280

0

12 000

2 280

14 280

Kalvárie
v Tampli

40 000

0

0

0

0

Obec
Svojek

Znovu se sešla komise programu regenerace památkové zóny (11. 6. 2008),
která doporučila rozdělení kvóty druhého kola mezi došlé žádosti. Znovu byly
připraveny všechny podklady požadované Ministerstvem a v předepsaném termínu byly žádosti odeslány na Ministerstvo kultury.
V druhém kole byla Ministerstvem
odmítnuta žádost o ﬁnanční příspěvek
na restaurování kalvárie v Tampli, resp.
na doplnění kopie odcizené sochy ze
sousoší a drobné opravy sousoší Kalvárie. Dle Ministerstva se jedná o zhotovení nového díla, nikoliv o restaurování stávající kulturní památky, a takovou
akci není podle Zásad Programu možno
doporučit.
I ve druhém kole následovalo připravení Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku
Ministerstvem kultury. Ve druhém kole
došlo ještě k většímu zdržení, jelikož ještě nebyly zpracovány všechny žádosti
prvního kola. Většina vlastníků kulturních památek tak opět zahájila práce ještě před doručením rozhodnutí o přidělení ﬁnančního příspěvku a s použitím
vlastních ﬁnančních zdrojů. Z důvodu
popsané administrativní prodlevy nebylo vypsáno ani doplňkové kolo pro podávání žádostí, protože by bylo časově
téměř nemožné tímto způsobem přidělené ﬁnanční prostředky na konci roku
účelně využít.
V podstatě proběhla – až na počáteční zmatky a nejasnosti – administrace celého úplně nového dotačního programu vypsaného Ministerstvem kultury
hladce. Velmi operativní a rychlá byla
zejména komunikace s pracovníky Ministerstva kultury ohledně nejasností
a rozporů, za což patří celé této státní
instituci velké poděkování. Rovněž tak
vlastníci kulturních památek přistupova-

li k jednotlivým realizacím velmi zodpovědně a poskytnuté ﬁnanční příspěvky
využili naprosto v souladu s podmínkami programu a účelně.
Posledním krokem v rámci administrace programu Obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností bylo vyúčtování jednotlivých
akcí obnovy. Vyúčtování zahrnovalo
opět předepsané doklady, jedním z nich
byl také doklad o kontrole realizace prací. Tuto kontrolu vykonával pro oblast,
kterou spravuje obec s rozšířenou působností Jilemnice, po dohodě s vlastníky zdejší městský úřad. Všechny požadované podklady dokládající realizaci
akce a její „proﬁnancování“ byly v termínu stanoveném Ministerstvem kultury
(25. 1. 2009) doručeny Ministerstvu.

A Program v roce 2009?
Již nyní víme, že i v roce 2009 bude
program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností disponovat ﬁnančními
prostředky. Kvóta pro Jilemnicko byla
pro rok 2009 stanovena nižší než v roce 2008 – 813 000 Kč. Bude následovat
stejný postup jako v prvním roce existence Programu. Rozdíl, o kterém můžeme
již dnes informovat, bude spočívat především v tom, že termíny pro podávání žádostí stanovené Ministerstvem jsou
dřívější (o 1 měsíc). Z pohledu Jilemnice, jako obce s rozšířenou působností, pak dojde k té podstatné změně, že
všechny nabídnuté ﬁnanční prostředky
využije v první výzvě. Obě tyto změny
sledují zejména uspíšení celého rozhodovacího procesu, respektive zkrácení
termínu pro přípravu Rozhodnutí o přidělení příspěvku Ministerstvem. Vlastník kulturní památky by se tak měl dří13

ve s jistotou dozvědět, zda jeho žádost
bude nebo nebude podpořena a jakou
částkou.
Děkuji všem zúčastěným, kteří se podíleli na účelném využití ﬁnančních prostředků nabídnutých státem vlastníkům
kulturních památek, za vzornou spolupráci. Přeji nám všem hodně sil, upravené a zdravé prostředí, jehož součástí

jsou bezpochyby i naše kulturní památky, a pevnou vůli. Věřím, že zpráva, kterou budu sestavovat pro rok 2009, bude
stejně optimistická jako zpráva o programu v roce 2008, kterou jste právě dočetli.
Petra Pohůnková,
Oddělení památkové péče
MěÚ Jilemnice, březen 2009

Společenská rubrika
Životní jubilea – duben 2009
92 let
Marta Hančová, Jilemnice 353
89 let
Věra Kovářová, Jilemnice 993
Věra Kynčlová, Jilemnice 1001
Božena Seidlová, Jilemnice 429
88 let
Zdeňka Turková, Jilemnice 992
Jaroslav Tuž, Jilemnice 619
80 let
Jiřina Červinková, Jilemnice 678
Miloslav Hajna, Jilemnice 635
75 let
Růžena Blažejová, Jilemnice 477
Věra Hlavatá, Jilemnice 985
Miluše Krofová, Jilemnice 243

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a hodně životní pohody do dalších let.
Dne 6. března jsme v obřadní síni jilemnické radnice přivítali nové občánky našeho města. Jsou to:
Barbora Steinerová, nar. 12. 10. 2008
Jan Švimberský, nar. 28. 10. 2008
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Matouš Jirouš, nar. 26. 11. 2008
Lucie Morávková, nar. 28. 11. 2008
Martin Jung, nar. 7. 12. 2008
Adéla Bujárková, nar. 7. 12. 2008
Karolína Kunceová, nar. 9. 12. 2008

Dětem i jejich rodičům přejeme hodně
zdraví, radosti a spokojenosti.
Sňatky – únor
Jan Pudil, Kruh a Markéta Slavíková,
Vysoké nad Jizerou, část Horní Tříč
Josef Šlambor, Rudník
a Valéria Šlamborová, Trutnov

Novomanželům přejeme hodně štěstí
na společné cestě životem.
Úmrtí
10. 2. Blanka Najmanová (1942), čp. 734
12. 2. Jan Tryzna (1914), čp. 993
5. 3. Božena Krausová (1914), čp. 456
10. 3. Jiří Jindřišek (1939), čp. 222
11. 3. Helena Kotarbová (1929), čp. 705

Pozůstalým rodinám projevujeme
upřímnou soustrast.
Za SPOZ: J. Tázlarová

Za Martou Valentovou
Dne 19. února nás v požehnaném věku
95 let opustila paní Marta Valentová-Bukovská. Vděčně budeme vzpomínat na
její milou, vlídnou tvář i na její vždy laskavé jednání. A protože po léta byla věrnou přispěvatelkou našeho zpravodaje
a svou lásku k městu i kraji opakovaně
vyznala ve své poezii, loučíme se s ní
otištěním jedné z jejich básní (str. 19).
J. Luštinec

ThDr. Josef Veselý – 95!
Autor dnešního úvodníku o Velikonocích, pan ThDr. Josef Veselý, působil
jako evangelický farář v Jilemnici v letech 1941 až 1979.

Manželé Veselí.

Dr. Veselý přišel do Jilemnice uprostřed válečných let, aby se zde ujal vedení nově ustavovaného evangelického
sboru. Zůstal zde bezmála 40 let. Ty, kteří mu byli svěřeni, provedl represemi let
padesátých, kolektivizací i dobou normalizace.
Po válce se mimo jiné zasloužil o postavení sborového domu, navzdory několikerému zastavení stavby ze strany
komunistických úřadů. Při vší své práci
nepřestával dále studovat, vynikal mimořádným rozhledem. Pamětníci dodnes vzpomínají na to, jakou pro ně byl
autoritou, jakou jim byl oporou v nelehkých dobách.
Ani po odchodu na odpočinek dr. Veselý neodpočíval. Ještě před nedávnem
pořádal v Brně přednášky pro zájemce,
dosud je v církvi zván jako kazatel, svý-

Foto E. Květonová
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mi úvahami stále přispívá do některých
periodik.
Věrnou společnicí je dr. Veselému
jeho manželka Milena. Společně vychovali v Jilemnici své tři děti. Přestála zde
nebezpečnou nemoc s trvajícími následky, a přece zůstala oporou a povzbuzením pro druhé. Manželé Veselých si loni
připomněli výročí šedesáti osmi let společného života.
9. března oslavil pan farář Josef Veselý
své 95. narozeniny.
M. Horák

Gratulace
Dne 24. dubna oslaví jilemnický rodák
pan Otto Kočí významné životní jubi-

leum – 80. narozeniny. Po léta stál jako
ředitel v čele Krkonošského muzea v Jilemnici a má velký podíl na vybudování
neobyčejně kvalitního sbírkového fondu
i na svou dobu vynikajících expozic. Je
zároveň i zakladatelem Kavánovy galerie. V šedesátých letech odešel do Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, kde
jako uznávaný odborník působí dodnes.
Jako špičkový expert ani dnes na jilemnické muzeum nezapomíná a často přispěje cennou radou, upozorněním či jinou pomocí.
Za všechno mu ze srdce děkujeme
a přejeme do dalších let pevné zdraví, mnoho radosti i pracovních úspěchů
a těšíme se na shledanou v Praze nebo
v naší milé Jilemnici.
Jan Luštinec

Výročí Masarykovy městské nemocnice
V dubnu letošního roku oslavíme 75. výročí existence naší nemocnice. Historie
zdravotnictví v Jilemnici je však mnohem delší. První okresní nemocnici postavil stavitel Pošepný, ta byla v roce
1877 prohlášena za všeobecnou a veřejnou. Prvním primářem se stal MUDr. Petřík. Koncem 20. let 20. století nastupuje
do nemocnice výrazná postava, primář
MUDr. Petrlák. V souvislosti s jeho široce
pojatou prací vyvstala potřeba vybudovat
novou nemocnici. Začíná se psát historie
novodobé jilemnické nemocnice. Po náročných přípravách a vlastním vybudování nové nemocnice je tato dne 17. dubna 1934 slavnostně otevřena. Nese hrdý
název Masarykova nemocnice.
V roce 1947 si rozvoj medicínských
oborů a zvyšující se nároky na potřebu zdravotnických služeb vyžádaly dal16

ší prostory. Vytvořený projekt, jehož
části můžete zhlédnout v prostorách radiodiagnostického pavilonu, nebyl ministerstvem zdravotnictví podpořen. Náhradním řešením se staly budovy bývalé
hospodářské školy, které byly upraveny
k potřebám zdravotních služeb. V 60. letech se nemocnice stává součástí okresního ústavu národního zdraví.
V poválečné době si rozvoj medicíny vyžaduje nové a dokonalejší podmínky. Další novodobá kapitola se začíná psát v roce 1986, u jejího zrodu stojí
MUDr. Mazánek. Projekty dostavby nemocnice byly dokončeny v roce 1988.
Sametová revoluce a s ní vzniklá jistá
přirozená euforie z nově nabyté svobody
však přetrhly slibně se vyvíjející projekt.
Dne 1. ledna 1992 získává nemocnice opět svoji samostatnost a přijímá svůj

původní název doplněný o přívlastek
„městská“. K témuž dni se stávám ředitelem nemocnice a v nově vytvořených
plánech rozvoje navazuji na vše předešlé a pozitivní. Odstranění „železné
opony“ umožnilo jiné pojetí rozvoje nemocnice a současně si vyžádalo zásadní
změny v projektech. K uskutečnění smělých plánů bylo třeba úzké součinnosti
se všemi zdravotníky. To se podařilo díky
primářům MUDr. Burketovi, MUDr. Kučerovi, MUDr. Kupkové, MUDr. Schmoranzovi, MUDr. Sladkému a MUDr. Tišerovi. Největším problémem, stejně
jako v celé historii nemocnice, bylo zajištění ﬁnančních prostředků.
Na podzim roku 1992 je zahájena rozsáhlá rekonstrukce a dostavba nemocnice. Postupovala velmi pozvolna. Díky
pomoci poslance PS PČR Václava Hanuše nastal zásadní zlom ve ﬁnancování
v roce 1999. Do konce roku 2005 byly
provedeny všechny plánované a rozhodující práce. Součástí bylo vybudování
heliportu jižně před areálem nemocnice s možností přistávání vrtulníků i v noci. Provozně a organizačně nejnáročnější bylo vybourání přístupového schodiště
do hlavní budovy a vybudování bezbariérového vstupu. Veliké poděkování patří všem zdravotníkům, kteří absolvovali všechny stavební práce bez uzavření
svých oddělení. Uzavření oddělení by
totiž znamenalo významnou ﬁnanční
ztrátu, kterou si nemocnice v době svého rozvoje nemohla dovolit.
Tři projekty se staly výjimečnými
a v té době ojedinělými v ČR. Byly to
způsob ﬁnancování projektu vybudování energetického hospodářství včetně nové plynové kotelny; způsob ﬁnancování vybudování dialýzy; kombinace
vysoce výkonných varných technologií
s minimalizací nároků na prostorové ob-

jemy stavby stravovacího provozu. Díky
těmto projektům se jilemnická nemocnice stala známou nejen v ČR, ale i v řadě
postkomunistických zemí.
Struktura nemocnice ve své novodobé historii prodělala řadu změn. Zdravotnická záchranná služba, vytvořená
v roce 1988, byla začleněna do krajské
struktury ZZS. Z kojeneckého ústavu
vzniklo Dětské centrum, které následně získalo svoji samostatnost. Dopravní zdravotní služba byla transformována
do dceřiné společnosti Ambulance-van
Doornik-MMN, spol. s r. o., bylo vybudováno oddělení dialýzy, anesteziologicko-resuscitační oddělení společně s multioborovými jednotkami intenzivní péče,
po více než 30 letech byla z Lomnice
n. P. do Jilemnice přestěhována neurologie, byla vybudována nemocniční lékárna, řada ambulancí byla privatizována,
laboratoře byly sloučeny v jeden celek,
činnost prádelny a úklidu byla zajištěna
dodavatelským způsobem. Jilemnice se
stala největší nemocnicí v okrese Semily.
Ke cti nemocnice vždy patřilo, že se
svojí úrovní péče řadila vždy k nejlepším a že si za podpory předních českých pracovišť svoje pracovníky vychovávala sama. Důkazem toho je umístění
naší nemocnice v hodnocení nemocnic
v ČR. Poprvé se Jilemnice soutěže nemocnic účastnila v roce 2007 a obsadila v celkovém součtu 12. místo v ČR,
o rok později již získala 5. místo v ČR,
v obou případech pak 1. místo v Libereckém kraji.
Změna zákonů přinesla nemocnici
úkol obhájit svoji existenci ve výběrových řízeních na poskytování akutní lůžkové péče. V letech 1997 a 2007 doporučilo Ministerstvo zdravotnictví ČR
jilemnickou nemocnici k uzavření smluv
se zdravotními pojišťovnami, a tak de
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facto potvrdilo i její nárok na existenci v jinak hustě nemocnicemi vybavené
oblasti.
Před nemocnicí stojí ještě řada povinností, mezi něž patří vybudování dostatku parkovacích míst, oplocení areálu
a obnova původně velmi citlivě vytvořeného lesoparku s odpočinkovými partiemi, provedení rekonstrukce dětského pavilonu a hospodářsko-technické
budovy. A přirozeně s tím vším souvisí řádná údržba všeho již vytvořeného
spolu s trvalou modernizací vybavení,
abychom našim dětem předávali nemocnici v řádném stavu a pacientům
poskytovali řádnou péči v odpovídajících podmínkách. Potřebným je i nový

a podstatně větší objekt pro přechodné ubytování zaměstnanců nemocnice.
V plánech nemocnice je i vybudování
vlastního zdroje vody.
Všem, kteří se podíleli na výstavbě
nemocnice, na jejím rozvoji, na jejím
provozu a na péči o nemocné, upřímně děkujeme. Do budoucích let přejeme nemocnici především hodně spokojených pacientů, spokojený a na vysoké
odborné úrovni pracující zdravotnický
personál s hluboce lidským pochopením
pro potřeby nemocných a pochopení
všech, kteří se na trvalém rozvoji nemocnice podílejí a budou podílet.
MUDr. Jiří Kalenský,
ředitel MMN v Jilemnici

Přehled hlavních velikonočních bohoslužeb
Církev bratrská (Valdštejnská 267)
10. 4. Velký pátek v 17 h
12. 4. Neděle velikonoční v 9 h
Českobratrská církev evangelická
(Jungmannova 268, Jilemnice, příp. evangelický kostel v Křížlicích)
10. 4. Velký pátek – Jilemnice v 16.30, Křížlice v 18 h
12. 4. Hod Boží velikonoční – Křížlice v 8.45, Jilemnice v 10 h
13. 4. Velikonoční pondělí – Jilemnice v 10 h
Církev československá husitská (Jungmannova 268, Jilemnice)
12. 4. Hod Boží velikonoční – 14 h
Římskokatolická církev (kostel sv. Vavřince)
9. 4. Zelený čtvrtek – mše sv. v 19 h
10. 4. Velký pátek – v 19 h velkopáteční bohoslužba
11. 4. Bílá sobota – v 19 h – velikonoční vigilie (lidově slavnost Vzkříšení)
se svěcením ohně, paškálu atd.
12. 4. Hod Boží velikonoční – v 9 h slavnostní mše sv. doprovázená
chrámovým sborem
13. 4. Velikonoční pondělí – v 9 h mše sv. s lidovým zpěvem
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Krátké zprávy a oznámení
Krkonošské muzeum
Výstavy:
Zámek: V pátek dne 3. dubna v 17 hodin slavnostně otevřeme výstavu Dědové
a babičky otevřeli truhličky. Prostřednictvím sbírek paní Markéty Hajné doplněných předměty z fondů našeho muzea nahlédneme do domácností našich
předků. Výstava potrvá do 3. května. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Městská knihovna Jar. Havlíčka
Druhý duben je již čtyřicetdva let
vyhlášen Mezinárodním dnem dětské knihy, který se slaví od roku 1967.
U této příležitosti uspořádá knihovna
v průběhu měsíce dubna setkání s knihami „Strom pohádek z celého světa“
jako připomínku narozenin dánského
spisovatele H. Ch. Andersena. Další pořad z cyklu KaMaRáDkA KnÍžKa je určen
dětem mateřských škol, kde si mj. připomenou právě jednoho z největších světových pohádkářů.
Od 4. dubna můžete v knihovně prostřednictvím hlasovacího kuponu zvolit
svoji knihu. Kniha mého srdce je celonárodní anketou s cílem podnítit ke čtení,
k diskusi o knihách a najít nejoblíbenější
knihu naší země. Hlasovat můžete až do
19. dubna také prostřednictvím internetových stránek.
Základní umělecká škola
Ve čtvrtek 23. dubna v 18 hodin se
v sále školy uskuteční koncert žáků. Srdečně zveme k účasti.
Jarní bazar oblečení
Klub žen Jilemnice pořádá jarní bazar
oblečení v sokolovně ve 2. poschodí:

21. 4. 09: 13–17 hod. příjem, 22. až
23. 4.: 8–17 hod. prodej, 24. 4.: 15–17
hod. likvidace. Některé nevyzvednuté
věci dáme na charitu. Ostatní (silon. oblečení, svetry, boty, kabáty atd.) Vám vrátíme. POZOR: Nenoste věci na charitu,
pokud je nechcete dát na bazar! Děkujeme. Mejsnarová
Redakční sdělení
Žádáme autory, aby příspěvky do zpravodaje dodávali nejpozději v den uzávěrky. Na příspěvky dodané později nebude
brán zřetel a zařadíme je, pokud budou
ještě aktuální, až o měsíc později. Uzávěrka květnového čísla se koná v pondělí
dne 6. dubna 2009.
Marta Valentová-Bukovská:
Předjaří
Nespěchej
jak kolem jdoucí dav,
ruku mi dej,
chvilku se pozastav –
Úsměvem nešetři,
i když máš v zádech povětří
a padá sníh
Možná, že někdo uvěří,
že ve vzduchu je předjaří
a zrak Ti měkce zjih’
Do očí pohleď mi
ať necítím se sám,
naději navrať mi
a sevři pevně dlaň.
Ten vřelý ruky stisk
poví o lidech dvou,
že našli se
a spolu mlčky jdou…

19

Skorec vodní

Letošním ptákem roku se stal skorec
vodní (Cinclus cinclus). Tento vodní druh
dosahuje velikosti kosa černého, má
však kratší ocas a zavalitější tělo. Zbarvení je na hlavě hnědé, hřbet a křídla má
černohnědá a náprsenku má čistě bílou
s rezavým lemem na spodu.
Skorec je velmi dobře přizpůsoben životu ve vodě. Pomáhá mu v tom velmi
husté peří, které zajišťuje tepelnou izolaci při potápění v ledové vodě a zároveň je „nepromokavé“ při pravidelném
promazávání tukem. Má také na nozdrách „záklopky“ proti vniknutí vody do
dýchacích cest a na očích má mžurku,
která mu umožňuje vidět i pod vodou.

Dalším fyziologickým přizpůsobením je
větší množství krevního barviva vázajícího kyslík, než je u ptáků běžné – to mu
umožňuje vydržet běhat a lovit pod vodou až 30 vteřin.
Hnízdním prostředím jsou hlavně čisté, rychle tekoucí toky bohaté na kyslík
s kamenitým dnem, především ve vyšších polohách. Hnízdo, vypadající jako
mechová chaloupka, si často staví pod
mosty, v kamenitých březích nebo mezi
kořeny. Potravu tvoří hlavně bezobratlí živočichové žijící na dně potoků, jako jsou
larvy jepic, chrostíků, pošvatky a blešivci.
V blízkém okolí Jilemnice je jedna
z největších koncentrací skorců z celé České republiky a to na Jizeře v úseku od Poniklé po Semily a také na Labi
v okolí Vrchlabí. Negativními faktory pro
skorce je likvidace hnízdního prostředí rekonstrukcí mostů, regulace vodních
toků a tím zpomalení rychlosti prouděním, čímž se sníží množství bezobratlých
živočichů. Pomoci můžeme jednoduchými hnízdními podložkami pod mosty
nebo budkami pro skorce.
Text a foto Luděk Petrilák ml.

Pocta Františku Kavánovi
„Velectěný pane, mám náramně rád Vaše
krajiny, které jsem sem tam viděl na výstavách nebo u známých. (…) Měl bych
náramně rád od Vás něco doma, na stěně, abych si v tom mohl někdy koupat
oči a srdce. (…) Můžete mi vyhovět? Byl
bych tomu velmi rád.“ I tato slova – samotného, jindy tak břitkého literárního kritika F. X. Šaldy – zazněla koncem
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letošního února v rámci večera slova
a hudby věnovaného velkému českému
krajináři Františku Kavánovi.
Tento večer připravilo ve spolupráci
s Klubem Betanie Krkonošské muzeum
v Jilemnici. Jeho cílem bylo poukázat na
málo známé stránky osobnosti krkonošského umělce, tj. představit Františka Kavána také jako mistra slovesného umě-

ní. Pro tento účel vybral ředitel muzea
PaedDr. Jan Luštinec neobyčejně zajímavé ukázky z Kavánovy korespondence, esejistiky i básnické tvorby. Publikum
tak mohlo nahlédnout do tajů Kavánovy duše, a to především zásluhou vynikající, citlivé interpretace Tomáše Hájka,
dlouholetého člena jilemnického Montalbanu. O nádhernou atmosféru večera se velkou měrou zasloužili také mistři klavíru a violy – Radek Hanuš a Eva
Čančíková.
Vlastní program zahájil velmi fundovaným úvodním slovem Jan Luštinec,
který alespoň v hlavních obrysech vykreslil neobyčejnou osobnost Františka
Kavána. Poukázal na Kavánův všeobecný přehled, jazykové znalosti, ale také
na jeho neobyčejnou skromnost, která se odráží mj. v jeho korespondenci. Jan Luštinec připomněl, že se Mistr
Kaván občas podepisoval jako „pantáta
ze Lhoty“, a správně zdůraznil, že takto mohl o sobě s nadsázkou psát právě
jen sám Kaván. To potvrdila i řada dopisů významných českých osobností, jež
Kavánovi projevovaly zaslouženou úctu
a vážnost. „Já tolik miluju Vaše krajiny!
Je v nich tolik tichého života, a tolik snu
i vůně, je v nich všechna Vaše smutná
duše utonulá, všechno to podivné, příbuzné ticho víček, přimknutých mučivou
radostí,“ píše s obdivem v dopise Fr. Kavánovi spisovatelka Růžena Svobodová.
Podobně se vyjadřovali i mnozí další,
vyslechnout jsme mohli např. slova básníka Jiřího Mahena, malířů Karla Špillara, Jana Minaříka či Jana Honsy. Některé
dopisy byly psány s uctivým odstupem,
jiné s přátelskou důvěrností, ale všechny se shodovaly v jednom: v úctě a obdivu ke Kavánově tvorbě i ke Kavánovi
jako člověku. Zaslechnout jsme to mohli
i v eseji sochaře Ladislava Havlasy Roz-

Z archivu Montalbanu

sévač krásna modelem. Citujme alespoň
několik jeho slov věnovaných Fr. Kavánovi: „Jeho myšlenky o umění, poměr
k přírodě a člověku, byly vyznáním apoštola krásna, který miloval ve své uzavřenosti chrám přírody. V souznění barev
vyzpíval o přírodě nejkrásnější hymnus
a citem prostouplý předal jej budoucím.
Vnikl tak k podstatě české krajiny a svým
dílem oslavil její spanilost.“
Velice zajímavé byly i další texty, jež
za pozdního únorového večera zazněly: brilantní a prozíravá Kavánova studie
věnovaná mladému, tehdy začínajícímu malíři Antonínu Slavíčkovi, Kavánova korespondence adresovaná spisovateli Karlu Václavu Raisovi či tajuplnému
básníku a malíři Karlu Hlaváčkovi. Opomenout ovšem nesmíme Kavánovu básnickou tvorbu, jež byla vyvrcholením celého večera. Pro většinu publika byla asi
až přízračným zjevením netušené, dávno
v říši zapomenutí zasuté krásy. Svou snivou melancholičností, něžnou laskavostí
i vytříbeností básnického výrazu a formy
se dotkla srdcí přítomných. Skončeme
tedy slovy básníka Františka Kavána: „Já
trudný, složitý, všem trudným, složitým/
s pozdravem tiskna neznámou dlaň,/ po
slunné stezce zabloudit přeji/ do domu
bezhříšných, veselých.“
Jiří Aubris
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Z našich škol
Tajemná Čína 2009
Naše každoroční cesta do Číny, která
čeká 7. ročníky na ZŠ J. Haracha, měla
letos podobu jednoho dne, protože si
třídní učitelé vybrali variantu bez společného přespání s žáky ve třídách. Projekt
měl díky této skutečnosti pouze poloviční rozsah a chyběla mu výstava pro rodiče.
V měsíčním předstihu se žáci 7. ročníků rozdělili na skupinky a začali si
připravovat zajímavé materiály o Číně
a v různých předmětech se s touto zemí
seznamovat.
Český jazyk přinesl tvůrčí psaní pohádky o rýžovém zrnku, zeměpis komiks
o cestovateli Marcu Polovi a zajímavosti
o pro nás tak exotické zemi. V hodinách
rodinné výchovy žáci zhlédli dvojdílný
ﬁlm Marco Polo.
Samotný projektový den 27. 2. 2009
začal skupinovou prací a výrobou obřích
plakátů o Číně.
Skupiny se věnovaly dvě hodiny tématům např. čínská zeď, střelný prach,
výroba papíru, hedvábí, čínskému kalendáři a podobně. Výsledky společné
práce můžete zhlédnout vystavené na
chodbách naší školy.
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Třetí hodinu byla kaligraﬁe, což je
umění ozdobného uměleckého písma.
Každý si vyrobil pomocí ﬁxů ozdobný
pruh tvrdého papíru s různými čínskými
znaky a seznámil se s charakteristikou
svého horoskopového znamení podle
čínského kalendáře. Všichni byli prasata
nebo krysy, protože jedno znamení zahrnuje celý jeden kalendářní rok narození.
Poslední dvě hodiny patřily výrobě
mandal pomocí lepení koření a luštěnin
na předtištěné vzory. Celá škola se zaplnila vůní koření, které v závěru občas
i nepříjemně lechtalo v nose a nutilo výrobce ke kýchání.
Do Číny se nám podařilo jen letmo
nakouknout, ale možná bude tento projektový den pro někoho impulsem k budoucí návštěvě této neobyčejné země.
Text a foto M. Ambrožová

„Abychom to jednou mohli Evropě
pořádně osladit, aneb Mladý
evropský moderátor 2009“
Na úvod bych rád touto cestou poděkoval paní profesorce Nataše Novákové, díky níž jsem se dostal do této soutěže a následně mohl svou účast přetavit
i v následné vítězství. Již delší dobu se
zajímám o žurnalistiku a moderování,
jsem členem redakce časopisu Orientační běh a právě díky těmto zájmům mě
paní profesorka oslovila. Na internetových stránkách Libereckého kraje nalezla soutěž, vyhlášenou Základní školou Slovanka v České Lípě, pod názvem
Mladý evropský moderátor 2009. Jelikož
je paní profesorka obeznámena s mými
zájmy, navrhla mi, abych se této soutěže

zúčastnil a pomohl tak nejen sobě v případném budoucím povolání, ale i našemu gymnáziu, jeho reprezentaci. Neváhal jsem ani minutu.
Soutěž se skládala ze tří kol, přičemž
to první byl monolog na téma Evropská
Unie či stát EU. Dlouho jsem přemýšlel,
jaké téma zvolit, abych zaujal jak svým
názorem, tak i aktualitou tohoto tématu.
Nakonec se mou prací stal monolog na
téma: „Abychom to jednou mohli Evropě skutečně osladit,“ v němž jsem zmínil
problematiku evropských velmocí vůči
České republice. Nesmím zapomenout
na to, že velikou část na mém úspěchu
má pracovník Senátu ČR Michal Krb,
který mi svými názory a odbornými stanovisky pomohl dovést můj projev k ﬁnální verzi.
Ráno, 6. března, jsem se tedy za doprovodu otce vydal do České Lípy, abych
se pokusil bojovat o účast na exkurzi do
Evropského parlamentu v Bruselu. Porota, která oceňovala výkon jednotlivých
účastníků soutěže byla složena z velmi
významných osobností české kulturní
scény a zasedli v ní: David Gránský – ﬁnalista soutěže X-factor, Soňa Hendrychová – mluvčí skupiny ČEZ pro severní
Čechy, Tomáš Vlček – místostarosta obce
Česká Lípa, Slávek Hrzal – ředitel Dětské tiskové agentury a Předseda mediální komise FoS ČR a Jana Puncmanová
z Delphi Paka. V úvodním kole jsem přišel na řadu hned ze začátku a přednesl
svůj projev „Abychom to jednou mohli
Evropě skutečně osladit…“
Jak všichni dobře víme, v letošním
roce oslaví Česká republika páté narozeniny vstupu do mocné ekonomicko-politické organizace Evropské unie. Svým
vstupem do EU splnila hlavní ze svých
cílů tzv. „polistopadové politiky“ známý
pod heslem „návrat do Evropy“.

V dnešní době již je naše země plnohodnotným členem této vybrané společnosti 27 evropských států, ba dokonce v tomto půlroce by měla být ČR tzv.
number one, jelikož celé EU předsedá.
Nicméně právě v této době nelze přehlédnout některá rizika, která se s naším členstvím v EU pojí. Je to především
snaha některých tzv. velmocí řídit Evropu bez ohledu na názory a zájmy ostatních členských zemí. Je proto klíčové si
uvědomit, že dokud nepřestaneme z Evropské Unie více brát, než do ní vkládat, budeme se s tímto stavem muset do
značné míry smířit.
Nedávno jsem v médiích zaznamenal výsledky výzkumu, ve kterém zhruba 60 % dotázaných souhlasilo s naším
členstvím v EU, avšak pouze 43 % procent dokázalo říci, co nám EU přináší, co
nám naopak bere či kde se skrývají podstaty našeho členství. Nabízí se otázka,
jak chceme v EU získat vliv a ovlivňovat její směřování, když ji vlastně z velké
části nerozumíme a unikají nám hlavní
principy jejího fungování. To se týká jak
řadových občanů, tak bohužel v mnoha
případech i politiků.
Řešení tohoto problému je určitě spíše během na dlouhou trať, avšak pouze
touto cestou se můžeme postavit po bok
hlavních evropských aktérů a dostat ČR
tam, kam patří, tedy mezi nejvyspělejší
státy Evropy. Lepší informovanost, publicita a zájem o evropskou problematiku
u řadových občanů a především profesionalita a znalost evropských témat v případě českých politiků, to by měl být první krok. Tak by se měla Česká republika
chovat, aby se vrátila tam, kam patří,
tedy mezi evropskou elitu.
Poté, co jsem skončil, překvapila mne
velmi kladná reakce jak publika tak především poroty, čímž jsem vybojoval po23

stup do druhého kola. To se skládalo
z několika otázek, které zjišťovaly zájem
o EU a schopnost vyjadřování a pohotové reakce. Musím přiznat, že toto byla
má nejslabší stránka, ale mezi tři ﬁnalisty
jsem se nakonec probojoval.
Ve třetím, ﬁnálovém kole, byl naším
úkolem komentář němého videa. Přišel
jsem na řadu hned jako první a mým tématem se stalo Španělsko. Snažil jsem
se být v klidu, ale věděl jsem, že jde
o hodně, proto jsem do toho dal všechno a vyplatilo se. Po závěrečném hodnocení poroty jsem byl vyhlášen nejlepším
mladým evropským moderátorem 2009,
čímž jsem si vybojoval místo na exkurzi

do Evropského parlamentu, a to na konci března tohoto roku.
Celá soutěž byla obrovskou zkušeností a jen mne utvrdila v tom, co mne baví
a ukázala mi, jak je těžké vystoupit před
tolika lidmi a dokázat naplno prezentovat svůj názor na danou věc. Pro mediální tvorbu a moderování je třeba trošky
talentu, ale především je to neustálá práce a snaha zdokonalovat sama sebe, své
vystupování a svůj projev.
Ještě jednou mnohokrát děkuji za nabídnutou šanci, která mi pomohla k tomuto úspěchu.
Jan Exner, student 4.B,
Gymnázium a SOŠ Jilemnice

Sportovní gymnázium hodnotí sezónu
Již svou 32. závodní sezónu bilancuje
v těchto dnech sportovní gymnázium při
Gymnáziu a SOŠ v Jilemnici. Podmínky
ve školství a ve sportu jsou živým organismem, na jehož vývoj musejí vedení
školy, kantoři, trenéři ve spolupráci s rodiči a sportovními kluby a TJ neustále
reagovat; tu se přizpůsobit, tu vyvinout
úsilí na zachování podmínek nebo se
pokusit o změnu dle vlastních představ.
K nejvýznamnějším skutečnostem patří úbytek dětí – žáků, jejich průměrná
nižší tělesná a psychická kondice, nižší
ochota k pravidelnému pohybu, rostoucí
ﬁnanční náročnost sportu, přičemž rozpočet školy ze státních prostředků spíše
stagnuje, takže je kladen větší nárok na
peníze z rodinných rozpočtů, do toho
transformace a stěhování školy, dlouhodobě nedostatečná návaznost dalších článků systému vrcholového sportu
zejména mladých vytrvalců pro hladké
předávání absolventů do péče po ma24

turitě na SG a řada dalších aspektů. —
I přes tyto skutečnosti hodnotím uplynulou sezónu jako úspěšnou.
Vynikající a stále se lepšící výsledky
předvádí skupina biatlonu v čele s Veronikou Vítkovou, ke které se v juniorské
i seniorské kategorii přidala také Veronika Zvařičová. Výkonnostní růst obou vytrvalkyň ve světové konkurenci, ve věku
20 let a navíc v posledním, pátém, roce
studia na SG je potvrzením dobré práce
s mládeží, aby se vývoj neuspěchal a záhy nezastavil. Za to patří uznání trenérům Lence Votočkové a externě Jindřichu Šikolovi.
V tomto ohledu jsem v posledních
týdnech optimistou také ve vývoji skupiny běhu na lyžích. Silná skupina běžců
již studuje první a druhý ročník a od září
by se měla rozrůst o dalších deset talentů především ze sportovní třídy jilemnické ZŠ. Základ tomu položili zlepšenou
spoluprací trenéři ZŠ (Václavové Kor-

belář a Jindřišek) a SG (Václav Haman,
Vladimír Rázl, Karel Randák a Alena Jindřišková). Jejich svěřenci tak absolvovali
z velké části společnou přípravu.
Právě u „hladkých“ běžců na lyžích
se v posledních letech nedařilo udržet
motivaci, zdraví a výkonnost závodníků až do maturity, mnohé se netrpělivě uspěchávalo. Společně pracujeme
na změně. Výchova vyzrálého závodníka – běžce na lyžích je doslova během
na dlouhou trať.
Tradičně méně početně zastoupené
jsou severská kombinace a skoky na lyžích. Tyto sporty nabízíme jako jediné
gymnázium v ČR, o to výraznější osobnosti SG v minulosti vychovalo a v současnosti vychovává: k Romanovi Koudelkovi a Antonínu Hájkovi, který se
v těchto dnech na můstky vrací po zranění, se přidal student druhého ročníku
Čestmír Kožíšek, který se prosazuje také
už mezi dospělými. V kombinaci nám letos nejlepší jméno dělal juniorský reprezentant Tomáš Matura. Společná skupina skoků a kombinace by se měla i přes
odchod maturantů od září rozrůst, což
považuji za současné situace v mládežnické členské základně v obou sportech
téměř za zázrak.
Ve škole se etablovala atletika; po
třech letech od jejího otevření ji jako studijní obor krkonošské sportovní prostředí konečně zaznamenává a ukazuje se,
že poptávka po královně sportu je i mezi
horaly. Výhodou atletiky je její široká nabídka disciplín ve skokanských a vrhačských sektorech nebo na dráze od sprintů po ryzí vytrvalost.
Dobrým rozhodnutím vedení školy
bylo také nedávné otevření oboru sjezdových disciplín a snowboardingu, po
kterých je mezi mladými stále rostoucí
poptávka. Poloha gymnázia „na dohled“

od Špindlu, Míseček a Rokytnice sjezdařům evidentně vyhovuje.
Nezastupitelnou roli ve sportovní kariéře studentů SG hrají sportovní kluby a TJ, které se starají zejména o závody a materiální vybavení. Za spolupráci
chci poděkovat a k úspěchům pogratulovat především Klubu biatlonu Jilemnice, ČKS SKI Jilemnice (běh na lyžích),
HSK Benecko (běh na lyžích), TJ Ski klub
Vrchlabí (běh na lyžích), LSK Lomnice
nad Popelkou (skoky a severská kombinace) a SK Nové Město nad Metují (atletika).
Vedle kmenových sportů škola umožňuje prostor a zajišťuje potřebné podmínky pro přípravu také vynikajícím jedincům v nekmenových sportech jako
jsou cyklokros, skiboby, tenis, fotbal
nebo orientační běh.

Přehled nejlepších výsledků v sezóně
září 2008 – březen 2009:
Kmenové sporty
atletika: Michaela Drábková, 1. místo
na halovém MČR v běhu dorostenek
na 1500m; Matěj Kubina, Jakub Pšenička, Karel Janata, Jakub Hebelka,
Vojtěch Ambrož a Marek Uvizl získali s družstvem dorostu AC Syner Turnov 1. místo na MČR; Radek Groh,
3. místo na MČR do 22 let v běhu na
3 000 m překážek
biatlon: Veronika Vítková, 1. místo na
mistrovství světa juniorek ve štafetě,
2. místo na mistrovství světa juniorek
ve stíhacím závodě, 5. místo na mistrovství světa dospělých ve vytrvalostním závodě, 10. místo na mistrovství
světa dospělých ve stíhacím závodě,
18. místo na mistrovství světa dospělých ve sprintu, 1. místo na MČR žen;

Veronika Zvařičová, 1. místo na mistrovství světa juniorek ve štafetě,
22. místo na mistrovství světa dospělých ve sprintu, 3. místo na MČR juniorek; Lenka Šlechtová, 1. místo na
MČR dorostenek; Veronika Havlová,
3. místo na MČR dorostenek
běh na lyžích: Sandra Schützová,
1. místo na MČR dorostenek, klasický styl, 3. místo na MČR dorostenek,
hromadný start, volný styl, 3. místo na
MČR dorostenek ve sprintu; Ludmila
Horká, 3. místo na MČR dorostenek,
klasický styl, 3. místo na MČR dorostenek ve skiatlonu; Jakub Hebelka,
3. místo na MČR dorostenců ve skiatlonu
severská kombinace: Tomáš Matura,
15. místo na mistrovství světa juniorů,
Gundersenova metoda
skok na lyžích: Roman Koudelka,
5. místo na mistrovství světa dospělých, družstva, 9. místo na mistrovství
světa dospělých, K-70, 9. místo na mistrovství světa dospělých, K-90; Čestmír Kožíšek, 5. místo na mistrovství
světa juniorů, K-70

Nekmenové sporty
cyklistika: Karel Hník, 3. místo na
MČR v cyklokrosu
lyžařský orientační běh: Václav Krajíček, 1. místo na MČR dorostu na
krátké trati, 1. místo na MČR dorostu na klasické trati, 1. místo na MČR
dorostu ve sprintu; Pavel Procházka,
1. místo na MČR juniorů ve sprintu, 3. místo na MČR juniorů na krátké trati; Andrea Freyová, 2. místo na
MČR juniorek na klasické trati; Lenka
Mechlová, 1. místo na MČR juniorek
na klasické trati, 1. místo na MČR juniorek ve sprintu
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orientační běh: Lenka Mechlová, Anna
Veselá, Tereza Doškářová, 2. místo
na MČR štafet, Tomáš Klouček, Pavel Procházka, Jan Exner, 1. místo na
MČR družstev ve sprintu
skiboby: Nikola Vašková, 6. místo na
mistrovství světa juniorek ve slalomu,
7. místo na mistrovství světa juniorek
v kombinaci
tenis: Roman Jebavý, 250. místo na
žebříčku ATP ve čtyřhře (posun o 50
míst), 290. místo na žebříčku ATP ve
dvouhře (posun o 20 míst)
Řada kvalitních výkonů našich studentů se do tohoto výčtu ani nevešla. Mám
na mysli především nominace na vrcholné akce nebo úspěchy v pohárových soutěžích, např. J. Havel, L. Šlechtová, M. Vítková v biatlonu, Č. Kožíšek,
M. Plhal, M. Šútor, V. Štorek ve skocích
na lyžích, L. Samohýl v severské kombinaci, S. Schützová, M. Galandák v běhu na lyžích, R. Groh ve skialpinismu,
L. Havlíček a A. Freyová v lyžařském
orientačním běhu, N. Vašková ve skibobech, P. Nevečeřal ve snowboardingu, A. Zemanová ve sjezdovém lyžování
a řada dalších. Všem uvedeným děkuji
za reprezentaci školy a gratuluji k výkonům. Ostatní naše studenty chci podpořit a motivovat k následování svých zatím úspěšnějších spolužáků. Děkuji také
kolegům trenérům a trenérkám, vyučujícím i vychovatelům za dobrou spolupráci a vedení gymnázia a SOŠ za kontinuální podporu.
Závěrem mohu s potěšením konstatovat, že takový zájem o studium na sportovním gymnáziu v Jilemnici, jaký vidíme
pro školní rok 2009–2010, naše gymnázium nezaznamenalo od roku 1990.
Mgr. David Šnajdr, vedoucí trenér
SG Jilemnice

Jilemnické koupaliště (stav v prosinci 2008).

Foto P. Mendřický
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Z valné hromady T. J. Sokol Jilemnice
V pátek 6. března 2009 se konala valná
hromada naší jednoty. Starostka J. Hofmanová ji zahájila přivítáním hostů
a členů. Přítomní se dozvěděli o činnosti jednoty v roce 2008, byly předneseny
zprávy náčelnice, všech sportovních oddílů, schvalovala se roční závěrka, rozpočet a plán činnosti na rok 2009.
V současné době má jednota 330 členů. V odboru všestrannosti jsou zastoupeny všechny věkové kategorie. Nejpočetnější cvičení tvoří rodiče s dětmi
vedené V. Maternovou a H. Jakouběovou, dále předškolní žactvo se cvičitelkami L. Jezdinskou, B. Janovskou
a A. Jebavou, aerobik si můžete zacvičit
s I. Honců a na zdravotní tělesné výchově vás čekají J. Hofmanová, J. Čechová
a M. Vaňková a cvičení žen střídavě vedou Z. Vejnarová, J. Kuříková, E. Nováková, L. Mohrová, J. Čechová, J. Hofmanová a M. Vaňková.
Sportovní oddíly mají v Sokole již
svou tradici, v basketbalu se připravuje
pod dohledem trenéra V. Říhy družstvo
minižáků, dále soutěží muži a někteří
naši dorostenci hostují v klubech, které
hrají vyšší soutěž. Volejbal žen má v Jilemnici tradici díky působení trenérské
práce D. Morávka, jeho hráčky se umisťují na předních místech v krajské soutěži. Zásluhou nadšení bývalých hráčů se
podařilo rozšířit tento sport do dětských
složek. V současné době trénují děti od
předškolního věku až do dorostenek.
Poděkování patří jejich trenérům P. Šulcovi, K. Házové, S. Šimůnkové, M. Morkesovi, M. Čermákové, M. Černému,
D. Malé a J. Honkovi. Oddíl sumó je
nejmladším oddílem naší jednoty, je za-
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štítěn trenérem J. Pořízem. Úspěchy dorostenecké kategorie až po seniory jsou
na světové úrovni.
T. J. Sokol pokračoval v konání tradičních akcí pro širokou veřejnost. V únoru
se konal maškarní bál pro děti, 8. května jsme ke dni osvobození vystupovali
na Žalý, v červnu děti soutěžily v zámeckém parku s pohádkovými bytostmi,
v září jsme poznávali naše město, krásy podzimu jsme objevovali na tajném
výletu a advent jsme zahájili přivítáním
Krakonoše před krkonošským muzeem.
I když je plán činnosti na rok 2009 obdobný tomu loňskému, přesto je letošní
rok pro nás významnější. Naše jednota
slaví 140 let svého vzniku. Při příležitosti
tak významného výročí, jsme se rozhodli vydat sokolský sborník, jeho příprava
je hlavně na bedrech naší místostarostky
V. Křížkové.
Výbor jednoty ve složení J. Hofmanová, V. Křížková, J. Čechová, L. Jezdinská,
M. Čechová, M. Vaňková a V. Maternová se aktivně zapojil do přípravy oslav
výročí. 12. června chceme veřejnosti představit naši činnost a sborník slavnostně pokřtít.
Uvědomujeme si, že by činnost spolku nebyla možná bez dobrovolné práce
členů výboru, trenérů a cvičitelů. Děkujeme jim všem za jejich práci a přejeme
jim pevné nervy v jejich další činnosti.
Za reprezentaci Sokola děkujeme všem
našim sportovcům a přejeme mnoho
úspěchů do budoucna. Další informace se dozvíte na našich webových stránkách www.sokoljilemnice.estranky.cz.
Za výbor T. J. Sokol J. Čechová

Ze sborníku T. J. Sokol Jilemnice
Budování stadionu
Zajímavé i poučné byly okolnosti budování velkého sokolského stadionu v roce 1921. Naši předkové projevili během
výstavby neuvěřitelný elán a pracovitost. Každý muž měl odpracovat 80 hodin, ale mnozí dosáhli až 250 odpracovaných hodin. Stavbu řídil br. František
Ladislav Kučera, kterého někteří pamatujeme jako obětavého cvičitele ještě
v pozdním věku. V průběhu života zastával mnohé sokolské funkce. Práce na
úpravě plochy začaly 4. dubna a postupovaly rychlým tempem kupředu, takže již v červenci téhož roku se v Jilemnici konal župní slet, kterého se zúčastnilo
přes 100 sokolských jednot. Nový stadion se zaplnil nejen cvičenci, ale i velkým
množstvím diváků. Jilemnice se zařadila spolu s Nymburkem a Českými Budějovicemi mezi tři města, která měla větší sokolské stadiony se 100 m a 300 m
drahou. Hned v dalším roce byly vysazeny kolem hřiště lípy. Stadion se využíval pro lehkou atletiku, kopanou, odbíjenou, tenis a českou házenou. Členové
T. J. udržovali hřiště dobrovolnou prací.

Župa Krkonošská
byla ustavena již 28. 6. 1885 v Jičíně.
Zahrnovala pouze 7 tělocvičných jednot,
Jilemnici, Jičín, Hořice, Lomnici n. Pop.,
Novou Paku, Sobotku a Semily, kam později sídlo župy přesídlilo. Oblast působení župy se postupně rozšiřovala až na
87 jednot. Rozsáhlá oblast župy se dělila
na okrsky: jilemnický, lomnický, semilský, držkovský, studenecký, novopacký, hamrovský, železnobrodský, vysocký

F. L. Kučera

Z archivu T. J. Sokol

a vrchlabský. V roce 1899 došlo k rozšíření jména župy Krkonošské na Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Dlouhé
období od roku 1918 do r. 1935 vykonává funkci starosty vážený jilemnický
občan JUDr. Karel Čermák. Jednatelem
byl profesor gymnázia Otakar Holub, tajemníkem F. L. Kučera a pokladníkem br.
Josef Libek. V roce 1930 přechází sídlo
župy do Jilemnice. Po skončení II. světové války v r. 1946 se mění název na župa
Krkonošská – Pecháčkova. Br. František
Pecháček byl cvičitelem a sokolským organizátorem České obce sokolské v Tyršově domě v Praze, mimo jiné také autorem sletové skladby mužů Přísaha
republice v r. 1938 vyzývající k obraně
vlasti. Sám se zapojil do sokolské odbojové organizace, byl pronásledován
a ukrýval se se svou ženou Milkou ve
Zlámaninách u Nové Paky, kde byli oba
později zatčeni a v r. 1944 v Mauthausenu bratr popraven a sestra umučena.
Z připravovaného sborníku V. Křížková
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Bude mít Jilemnice nového Feyfara?
Ve středu 25. února se uskutečnila ve
Společenském domě JILM v Galerii
v Kotelně vernisáž výstavy fotograﬁí Přemysla Nováka pod názvem „Je mi to jedno“. Výstava trvala do konce března letošního roku.
Soubor většiny černobílých, ale i barevných fotograﬁí zapůsobil na většinu
účastníků vernisáže, kteří téměř zcela zaplnili, dnes už neodmyslitelně k jilemnické kultuře patřící, Galerii v Kotelně, velmi pozitivně. Alespoň ti účastníci
vernisáže, se kterými jsem hovořil, byli
velmi příjemně překvapeni a chválili nápaditost i umělecké ztvárnění vystavovaných fotograﬁí.
K vidění byly nejen fotograﬁe z blízkého okolí, ale zcela určitě zaujaly i zají-

mavé záběry z ciziny, například londýnského Big-Benu.
Mně osobně nejvíce zaujala série čtyř
fotograﬁí pod názvem „Jilemnice jinýma očima“. Ta ještě více přiblížila nám,
především rodilým Jilemničákům, téměř
neuvěřitelně odhalenou a možná i přehlíženou krásu některých „zákoutí“ našeho města.
Výstavu zahájil uvítáním přítomných
a představením mladého autora Přemysla Nováka, ředitel Společenského domu
JILM pan Mgr. Jiří Paulů. Název výstavy „Je mi to jedno“ vysvětlil pak autor
sám. Prostě tak nějak to cítil a když se
pro výstavu rozhodoval, že mu bylo jedno, jestli se to někomu bude líbit nebo
ne. Ale zklamán být rozhodně nemůže,

Ze zahájení výstavy fotograﬁí Přemysla Nováka (na snímku vlevo).
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Foto P. Mendřický

asi se „to“ líbilo opravdu všem. Bylo zde
také poměrně hodně mladých lidí a ti se
společně i s těmi staršími budou určitě
těšit na nějakou jeho další výstavu.
Lze si jenom přát, aby Přemek Novák
svůj talent neopustil a i nadále se mu
věnoval. A ke vší úctě k vynikajícím fo-

tograﬁím jilemnického rodáka Zdenko
Feyfara má, podle mého názoru, Přemek
Novák předpoklady, když ne k překonání, tak alespoň k dostižení umělecké
úrovně jeho díla.
Vernisáže se zúčastnil a také výborné
pohoštění ochutnal Jan Kubát.

Okresní soutěž tanců v Jilemnici
Začátkem února 09 předváděla Fa Moravia v našem společenském domě pro
zvané skupiny občanů své výrobky. Dva
schopní mladíci, kteří s notnou dávkou
svých přesvědčovacích schopností se nás
ke konci své produkce ptali, cože jsme
to v Jilemnici „za lidi“, že celý týden, kdy
ve SD předvádějí, je Dům plný kulturního dění, ale o jejich bezesporu kvalitní, zdravotně nezávazné nádobí (sada za
60 000 Kč) zájem není. Pánové vystavili našim občanům vysvědčení. Potvrdili nám, že v našem malém městě příliš zbohatlíků není, ale žebříček hodnot
máme srovnaný. Žije se zde jednak sportem, ale v hojné míře i kulturou. Kulturních akcí je tolik, že mnohé nestačíme
ani uhlídat.
11. 2. zde např. odpoledne probíhalo
v rámci Libereckého kraje Okresní kolo
soutěže tanečních oddělení při ZUŠ –
Jablonec n. N., Lomnice n. P., Semily
a Jilemnice. Okresní kola byla tři. 4. 2.
v Liberci, 11. 2. zde a 12. 2. v Jablonci
n. N. Program v Jilemnici proběhl v pěti
kategoriích: I. kategorie – tanečnice i tanečníci 7–8 let, dále 9–10 let, 11–12 let,
13–14 let a pátá kategorie byla rozdělena na dvě skupiny od 19 let výše. Každá
skupina tančila svůj nacvičený program
s reprodukovaným hudebním doprovodem. Obdivuhodná byla pestrá choreo-

graﬁe předváděných tanců vždy s nápaditými kostýmy, přiléhavými k vybrané
skladbě. Pro ilustraci – skladba BUBLINKY (ZUŠ JBC, taneč. 11–12 let) – kdy
prostor byl náhle plný barevných bublin,
propletených ladnými skoky tanečnic ve
slušivém, vlajícím, do červena laděném
éterickém odění – fascinující efekt! Taneční oddělení ZUŠ Jilemnice mělo zastoupení ve všech pěti kategoriích.
Pro všechna tři kola byla jmenovaná
shodná porota. Předsedkyně MgA. Zuzana Smugálová – taneční kritik a publicista – absolventka HAMU, taneční pedagog a pedagog dějin tance, dále
Ludmila Rellichová, absolventka ÚK Praha, taneční pedagog a choreograf, ředitelka tanečního studia „Magdaléna“,
členka odborné rady NIPOS ARTMA
pro scénický tanec a také Martina Hroudová, členka ÚUR (Ústřední umělecká
rada) ZUŠ – taneční sekce. Úloha poroty
při hodnocení byla nezáviděníhodná.
Do krajského kola, které se konalo
13. 3. 09 v Městském divadle v Jablonci n. N. pod organizačním vedením ZUŠ
Jilemnice, postoupily i taneční skupiny
naší ZUŠ. Akce okresního kola v Jilemnici se konala pod vedením Mgr. Ilky Kulichové, která vede úspěšně již několik let
taneční oddělení jilemnické ZUŠ.
N. Pěničková
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Společenský dům Jilm Vás zve…
Pátek 3. 4. 2009, pátek 17. 4. 2009, pátek 24. 4. 2009 – Krakonošův bál
Taneční kurz pro pokročilé – vždy
18.00–20.30 hod. / Taneční kurz pro
dospělé – vždy 20.30–23.00 hod.
Pondělí 6. 4. 2009 v 19.30 hod
Spirituál kvintet – koncert
Vstupné: 220 Kč
Úterý 7. 4. 2009 v 19.00 hod.
Leoš Šimánek – Havajské ostrovy –
velkoplošná panoramatická diashow
Leoš Šimánek několikrát objel celý
svět. Na svých cestách prožil spoustu dobrodružství. Původním povoláním
stavební inženýr se rozhodl svůj život zasvětit poznávání dalekých krajin. Oproti
jiným světoběžníkům se liší v tom, že na
výpravy bere celou svou rodinu.
Poslední cesta rodiny Šimánkovy směřovala na Havajské ostrovy. Společně důkladně procestovali všech šest hlavních
ostrovů, a to nejen v létě, nýbrž i v zimě. S ruksaky na zádech se vydali i do
málo známých končin, do míst, kam se
běžný turista, trávící na Havaji pár týdnů dovolené, jen těžko dostane. Vstupné: 140 Kč
Neděle 19. 4. 2009 ve 14.30 hod.
Divadlo Špílberg Brno: Králíci z klobouku. Po Maxipsu Fíkovi přichází Divadlo Špílberg s dalším atraktivním titulem – jevištní podobou příběhů dvou
králíků – Boba a Bobka. I tentokrát je
můžete vidět v muzikálové podobě.
Osm nových písniček k nim vytvořila
dvojice renomovaných tvůrců – hudební skladatel Petr Skoumal a textař a básník Pavel Šrut. Vstupné: 40 Kč
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Pondělí 20. 4. 2009 v 19.30 hod.
Čtyři dohody – kniha moudrosti starých toltéků. Autor: Don Miguel Ruiz
Jaroslav Dušek – Čtyři dohody: Láska
Vztahy Přátelství.
Jak je vidí toltécký šaman Don Miguel
Ruiz.
Účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér La Š éz
a Zdeněk Konopásek, světelný design
Viktor Zborník
Popis knihy: Ve Čtyřech dohodách
odhaluje Don Miguel Ruiz zdroj omezujících názorů, které připravují o radost a vedou ke zbytečnému utrpení.
Čtyři dohody založené na staré toltécké
moudrosti, nabízejí silný kód chování,
který dokáže rychle proměnit náš život
v nový prožitek svobody, opravdového
štěstí a lásky.
Anotace: nehřešte slovem, neberte nic
osobně, nevytvářejte si žádné domněnky, dělejte vše, jak nejlépe dovedete.
Vstupné: 290 Kč
Pátek 24. 4. 2009 v 20.00 hod.
3. Krakonošův bál
Úterý 28.4. 2009 v 19.30 hod.
Divadlo Radka Brzobohatého:
Dva na smetišti – M. Horníček,
P. Dostál
Vtipně a nesmírně půvabně napsaná hra o vzestupech i pádech, lásce, ale
i o zklamání, prostě o životě. Se svým
synem Ondřejem, v roli klavíristy, se poprvé setká na jevišti – v roli stárnoucího
herce – Radek Brzobohatý.
Hrají: Radoslav Brzobohatý, Ondřej
Brzobohatý, Irena Máchová
Režie: Jan Burian
Vstupné: 230/220/210 Kč

Z koncertu houslisty Pavla Šporcla (23. 2. 2009).

Foto P. Mendřický
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Kino 70 Jilemnice v dubnu 2009
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4
sobota
19.30 h

VALČÍK S BAŠÍREM
Ari se vydává za dávnými známými, kteří mu mohou prozradit, jestli kdysi byl
při krutých masakrech v palestinských uprchlických táborech Sabra a Šatíla. Netradiční dokument o nedávných dějinách Blízkého východu. Režie: Ari Folman.
Izrael/Německo/Francie – animovaný/drama/válečný – titulky.
Vstupné: 60 Kč — do 15 let nevhodný

6
pondělí
19.30 h

REMBRANDTOVA NOČNÍ HLÍDKA
Nový ﬁlm slavného a celosvětově uznávaného režiséra Petera Greenawaye o životě a díle jednoho z největších malířů našich dějin. Režie: Peter Greenaway.
Hrají: Martin Freeman, Emily Holmes, Nathalie Press, Jodhi May. VB/Německo/
Polsko/Francie – historický/drama – titulky.
65 Kč — do 15 let nevhodný

8
středa
17.30 h

MADAGASKAR 2
Vzpomínáte si na trosky letadla zaklíněné v koruně obřího baobabu, které lemuří král Julián používal coby trůní sál? Tak přesně to se stane klíčovou součástí
geniálního únikového plánu, který vymysleli vynalézaví tučňáci. Start pospravovaného letadla proběhne hladce, jenže o dalším průběhu letu se to říct nedá.
Letadlo se zřítí přímo do středu Afriky. Režie: Eric Darnell, Tom McGrath. Hrají v českém znění: Filip Blažek, Filip Švarc, Miroslava Pleštilová, Václav Vydra,
Zbyšek Pantůček. USA – anim. komedie, dětský.
60 Kč — mládeži přístupný

14
úterý
17.30 h

MĚSTO EMBER
Po celé generace lidé v tomto městě přežívali za svitu obrovských elektrických
lamp ze zásob určených na 200 let. Město se ale začíná postupně rozpadat
a stařičký elektrický generátor pomalu dosluhuje. Dvanáctiletá Lina se svým kamarádem Doonem hledají cestu ven z města na vlastní pěst. Režie: Gil Kenan.
Hrají: Harry Treadaway, Bill Murray, Tim Robbins, Martin Landau. USA – dobrodružný – titulky.
65 Kč — mládeži přístupný

18
sobota
17.30 h

POHÁDKY NA DOBROU NOC
Pohádky na dobrou noc je dobrodružná komedie, ve které Adam Sandler ztvárnil Skeetera Bronsona, hotelového údržbáře, jehož život se navždy změní v okamžiku, kdy začnou ožívat pohádky, které své neteři a svému synovci vypráví na
dobrou noc. Režie: Adam Shankman. Hrají: Adam Sandler, Keri Russell, Guy
Pearce, Courtney Cox. USA – komedie/rodinný/fantasy – dabing.
70 Kč — mládeži přístupný

20
pondělí
17.30 h
20 h

LÍBÁŠ JAKO BŮH
Hlavní hrdinkou ﬁlmu je středoškolská profesorka, která řeší prekérní situace
v práci i doma, kde žije s bývalým manželem, úspěšným spisovatelem. Nová
komedie Marie Poledňákové. Režie: Marie Poledňáková. Hrají: Kamila Magálová, Jiří Bartoška, Eva Holubová, Oldřich Kaiser, Nela Boudová, Roman Vojtek.
ČR – komedie.
70 Kč — mládeži přístupný

22
středa
19.30 h

VALKÝRA
Valkýra vypráví skutečný příběh plukovníka Clause von Stauffenberga, který stál
v čele rozsáhlého protinacistického spiknutí, jehož hlavním cílem měla být likvidace Adolfa Hitlera a odstavení jeho nejvěrnějších spolupracovníků od moci.
Režie: Bryan Singer. Hrají: Tom Cruise, Bill Nighty, Kenneth Branagh, Terence
Stamp. USA/Německo – válečný/drama.
70 Kč — do 12 let nevhodný

26
neděle
17.30 h

PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
Ocitáme se v kouzelném království, které se chystá na každoroční polévkovou
slavnost. Dlouhá řada velmi nešťastných náhod ale způsobí tragédii. Když už se
zdá, že krize nemůže být krizovatější, narodí se Zoufálek. Malý myšák s velkýma ušima, který se zcela vymyká myšímu společenství. Režie: Sam Fell, Robert
Stevenhagen. V českém znění: Marek Holý, Lucie Vondráčková, Naďa Konvalinková, Jan Šťastný. USA – animovaný.
70 Kč — mládeži přístupný

28
úterý
19.30 h

STRÁŽCI – WATCHMEN
Hrdinové byli odvoláni do ústraní. Po čase začne hrdiny ve výslužbě někdo postupně likvidovat. Rorschach jako jeden z hrstky zbylých hrdinů se pouští do
osamoceného boje proti vrahovi. Režie: Zack Snyder. Hrají: Billy Crudup, Malin
Akerman, Carla Gugino, Patrick Wilson. USA – akční/fantasy – titulky.
70 Kč — do 15 let nevhodný

Informace SD Jilm
Změna programu kina a výše vstupného
je vyhrazena. K základnímu vstupnému
je připočítán poplatek 1 Kč ve prospěch
Státního fondu pro rozvoj české kinematograﬁe. Objednané vstupenky na programy Kina 70 a SD Jilm si vyzvedněte do
5 dní od zámluvy, poté budou dány do
volného prodeje. Adresa kina: Kino 70,
Roztocká 500, 514 01 Jilemnice. Telefonní číslo – kancelář: 481 544 070, pokladna: 481 545 040. Předprodej vstupenek v pokladně kina 17.30–17.45,
20.00–20.15 ve dnech promítání. Předprodej vstupenek na programy SD Jilm
je možný i v Informačním centru na náměstí.
Na květen připravujeme například:
4. 5. Mezi zdmi, 6. 5. Marley a já, 10. 5.
Na půdě aneb kdo má dnes narozeniny,
12. 5. Nouzový východ, 24. 5. Normal.

Redakce neručí za obsah uvedených příspěvků a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem.
Jilemnice zpravodaj města.
Odpovědný redaktor PaedDr. Jan Luštinec. Redakční rada: Ing. Josef Cerman,
Ing. Jana Čechová, Ing. Petr Faistauer,
Ing. Mgr. Martin Horák, Jan Kubát,
Dr. Karel Kupka, Jiřina Tázlarová. Sazba
a zlom: P3K. Tisk – obálka: ZAMA s. r. o.,
vnitřní strany: A90 PRESS-FOTO Jilemnice 500. Vydavatel: Město Jilemnice, Masarykovo náměstí čp. 82, 514 01 Jilemnice, IČO 275808, periodicita: vychází
měsíčně, den vydání: k 1. příslušného
měsíce. Počet výtisků: 1 150 ks. Povoleno odborem kultury Okr. ú. Semily: ev.
č. 14/89. Cena 10 Kč. Uzávěrka květnového čísla: 6. 4. 2009.
Obálka: Foto Petr Mendřický.
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Redakce přeje čtenářům radostné velikonoční svátky!

