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Léto, léto…
Konečně jsme se dočkali. Školou povinní se dočkali prázdnin. Teplomilným lidem přichází léto. V létu se řada z nás
zhlíží. Je to období, kdy nejčastěji cestujeme. Vydáváme se na cesty za rekreací,
za větším teplem, za aktivním odpočinkem, ale i třeba za poznáním. Nuž – vítejte všichni, kteří do Jilemnice přijíždíte z jakéhokoliv důvodu. Užijte si pobyt
zde. A také vy všichni domácí, Jilemničtí,
si užívejte léta.
Léto je stále ještě synonymem teplého
počasí, sluníčka, oddychu, volna. Jilemnice i okolí Vám nabízí celou řadu možností, jak příjemně strávit Vaše dny volna. Své
si najdou milovníci historie, kultury, sportu. Z historie si Vám dovolíme nabídnout
ochutnávku Krkonošského muzea s výstavou „Sklářská sláva“ k 300. výročí první
písemné zmínky sklárny v Novém Světě – Harrachově i další výstavu „Brambory a kaše, to je strava naše“. Spolu s tím
v muzeu uvidíte expozici lyžařskou, expozici týkající se Jana Nepomuka hraběte
Harracha i expozici historického vývoje
západních Krkonoš. Pokud k tomu ještě
chcete strávit další množství kultury, pak
neváhejte zavítat na Krakonošovy letní

podvečery či Festival dechových hudeb,
případně i Vavřineckou pouť. Upoutávky na tyto akce jsou v tomto čísle zpravodaje.
Není Vám to ještě dost? Což takhle
navštívit krytý bazén, za vydatné pomoci našeho informačního centra projít či
projet Jilemnici i okolí? Milujete památky? Což takhle projít si jilemnické Masarykovo náměstí s kašnou a radnicí, kostel
sv. Vavřince, Zvědavou uličku? Milujete
Krkonoše? Což takhle vyrazit k pramenům Labe či shlédnout do okolí z nově
opravené rozhledny Žalý. Milujete dobré jídlo? Což takhle navštívit některou
z dobrých restaurací, najdete si určitě
to, na co máte chuť. Počínaje tradičními
pokrmy z domácí kuchyně přes pizzerii
až po vlastní masovou fantazii na lávovém kameni.
Vězte – všude je krásně. I když nám
Krakonoš nepřichystá pravé letní počasí,
přesto se můžeme dobře bavit a odpočinout si. Ať se Vám u nás líbí, ať si léto
užijete. Nechť je krásné počasí. Neváhejte a navštivte nás, pobuďte u nás. Prostě
„přiďte pobejt“.
Mgr. Vladimír Richter, starosta města

Léto v informačním centru
Léto je časem dovolených, prázdninových výletů a prosluněných zážitků. V informačním centru Vám rádi poradíme,
kam se na výlet vydat, kde probíhají zajímavé akce, kam se zajet vykoupat, kde
je jaká výstava, jaké jsou otevírací doby
hradů a zámků a jak příjemně strávit léto
v Krkonoších. Již tradičně je u nás volně
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k dostání časopis Krkonošská sezóna
s jízdními řády cyklobusů, jízdní řády kyvadlové dopravy na Zlaté návrší a mnoho dalších materiálů, které mohou sloužit
jako letní inspirace. Během léta pro Vás
připravujeme další ročník „Jilemnického
poznávání“, tentokrát s názvem „Opevnění Krkonoš“. Poznávání bude probíhat

16.–22. 9. 2012. Bližší informace najdete
v zářijovém čísle zpravodaje.

Léto na kole, aneb prázdninové
cyklovýlety
Na léto pro Vás opět připravujeme řadu
cyklovýletů s průvodcem. Výlety budou
probíhat dvakrát týdně v červenci a srpnu, z toho se vždy jeden výlet uskuteční
o víkendu. Trasy a jejich náročnost budou rozmanité, takže si vyberou jak rodiny s dětmi, tak nároční cyklisté.
Na první cyklovýlet se vydáme již 5. 7.
2012. Na jednotlivé výlety je nutné přihlásit se předem. Přihlášky přijímáme
v Informačním centru od pondělí do soboty vždy na dva výlety probíhající v témže týdnu. Zda s námi projedete celou
trasu, nebo pouze její část, bude záležet pouze na Vás. Doporučujeme proto, vždy mít s sebou vhodnou cykloturistickou mapu, s jejímž výběrem Vám rádi
poradíme.
Podmínkou pro účastníky je základní
cyklistická výbava, jako je přilba a sada
na opravu defektů. Podrobný popis trasy
konkrétního výletu obdrží každý účastník při přihlášení. V případě nepříznivého
počasí bude cyklovýlet zrušen.
V neděli 22. 7. 2012 se uskuteční speciální cyklovýlet s podnázvem „Po stopách Regioncard“. Regioncard je karta
hosta s širokou škálou výrazných slev regionu Krkonoše včetně jeho polské strany. Právě trasa tohoto cyklovýletu nás
na několik takových míst zavede. Běžná
cena této karty je 150 Kč, děti 90 Kč. Každý z účastníků tohoto cyklovýletu obdrží však tuto slevovou kartu ZDARMA.
Platnost karty je čtrnáct dní a kompletní
přehled slev získáte spolu s kartou v informačním centru, nebo na www.regioncard.cz.

Trasy cyklovýletů červenec–srpen

Čtvrtek 5. 7. 2012 Jilemnice – Dolní
Dvůr – Strážné – Jilemnice. Náročná
trasa – START u informačního centra
v 9:00

Neděle 8. 7. 2012 Jilemnice – Martinické rybníky – Jilemnice. Trasa vhodná pro rodiny s dětmi – START u informačního centra ve 13:00

Čtvrtek 12. 7. 2012 Jilemnice – Horní
Mísečky – Benecko – Jilemnice. Trasa vhodná pro rodiny s dětmi – START
u informačního centra v 9:00

Neděle 15. 7. 2012 Jilemnice – Trutnov – Rýchory – Jilemnice. Náročná
trasa – START na vlakovém nádraží Jilemnice v 8:30

Čtvrtek 19. 7. 2012 Jilemnice – Roztoky – Kruh – Jilemnice. Trasa vhodná pro rodiny s dětmi – START u informačního centra v 10:00

Neděle 22. 7. 2012 Po stopách Regioncard. Středně náročná trasa –
START u informačního centra v 10:00

Čtvrtek 26. 7. 2012 Jilemnice – Rezek – Dvoračky – Jilemnice. Středně
náročná trasa – START u informačního
centra v 9:00

Neděle 29. 7. 2012 Jilemnice – Bělá –
Libštát – Bystrá – Jilemnice. Náročná
trasa – START u informačního centra
v 13:00

Čtvrtek 2. 8. 2012 Jilemnice – Benecko – Janova Hora – Jilemnice. Trasa
vhodná pro rodiny s dětmi – START
u informačního centra v 8:00

Neděle 5. 8. 2012 Jilemnice – Kořenov – Jilemnice. Náročná trasa –
START u informačního centra v 9:00

Čtvrtek 9. 8. 2012 Jilemnice – Martinické rybníky – Jilemnice. Trasa vhodná pro rodiny s dětmi – START u informačního centra v 10:00
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Neděle 12. 8. 2012 Jilemnice –
Mrklov – Benecko – Rovinka – Horní
Mísečky – Jilemnice. Náročná trasa –
START u informačního centra v 13:00

Čtvrtek 16. 8. 2012 Jilemnice – Trutnov – Rýchory – Jilemnice. Náročná
trasa – START na vlakovém nádraží Jilemnice v 8:30

Neděle 19. 8. 2012 Okolo Jilemnice.
Středně náročná trasa – START u informačního centra v 13:00

Čtvrtek 23. 8. 2012 Jilemnice – Roztoky – Kruh – Jilemnice. Trasa vhodná pro rodiny s dětmi – START u informačního centra v 10:00

Neděle 26. 8. 2012 Jilemnice – Dolní
Dvůr – Strážné – Jilemnice. Náročná
trasa – START u informačního centra
v 11:00
Ten, kdo s námi během léta projede
nejvíce cyklovýletů, obdrží slevovou kartu Regioncard Krkonoše ZDARMA!

Prohlídky radniční věže
V červenci a srpnu bude opět zpřístupněna radniční věž, ve které se nacházejí unikátní opakovací hodiny. Věž bude
zájemcům otevřena v pondělí a středu
v 10.30 a 13.30. Na prohlídky se vychází
z informačního centra, sraz je vždy minimálně 5 minut před začátkem prohlídky.
Vstupné je 15 Kč. Pro držitele Regioncard
Krkonoše je vstup ZDARMA. Informace
o aktuálních prohlídkách a případných
změnách najdete na webu www.ic.mestojilemnice.cz.

jeho polské strany. Slevy je možné využít
ve 22 městech u 120 atraktivních služeb,
jako jsou parkování, doprava, lanovky,
hotely, muzea, zámky, relax, adrenalin,
sport a řada dalších zajímavých atrakcí.
Kartu je možné zakoupit od 1. 6. 2012
v Informačním centru Jilemnice, kde také
dostanete informace o místech, kde můžete s kartou ušetřit. Více také na www.
regioncard.cz.

Kalendář akcí – nabídka
pro pořadatele
Na stránkách www.ic.mestojilemnice.cz
je spuštěn Kalendář akcí. Našim cílem je,
aby tento kalendář nabízel nejen místním, ale i návštěvníkům Jilemnice souhrnný přehled kulturního a sportovního
dění v Jilemnici.
Všechny akce budeme soustřeďovat
v informačním centru a následně je pak
vkládat na již zmíněnou webovou adresu a také zveřejňovat v tištěném přehledu akcí, který je zdarma k dostání v informačním centru. Organizátoři mohou
informace o chystaných akcích zasílat na
info@mestojilemnice.cz. E-mail musí obsahovat následující: název, datum a čas
konání, popis akce, kontakt na pořadatele, případně i obrázek k akci ve formátu
JPG. Kompletní seznam akcí (zaslaných
do 15. dne v měsíci) bude zveřejněn také
ve zpravodaji města.

Regioncard Krkonoše nově také
v jilemnickém informačním centru

Bezplatná inzerce v IC

„Krkonoše regioncard.cz“ je první česká
regionální karta hosta s širokou škálou výrazných slev v regionu Krkonoše včetně

V informačním centru se často setkáváme
s dotazy směřujícími na poptávku řemeslníků, kontakty a otevírací doby obchodů

4

a restaurací atd. Nabízíme Vám touto
cestou možnost bezplatné inzerce. Stačí nám do informačního centra donést
kontaktní údaje, nebo je zaslat na info@
jilemnice.cz. Údaje zařadíme do našeho
přehledu, který bude aktualizován pokaždé, když od Vás dostaneme informace
o jakékoliv změně.

Výzva pro majitele ubytovacích
zařízení
Na webové stránky informačního centra www.ic.mestojilemnice.cz nově připravujeme spuštění odkazu „Ubytování“. Naším cílem je zajistit přehlednou
nabídku ubytování zájemcům o pobyt

v našem městě a okolí. Stránky by měly
být rozděleny do dvou částí – „Ubytování
v Jilemnici“ a „Ubytování v okolí“ (cca do
10 km od Jilemnice). Touto cestou Vám
nabízíme možnost bezplatné prezentace Vašeho ubytovacího zařízení na stránkách IC Jilemnice. V případě zájmu prosím o zaslání krátkého popisu, webové
adresy a fotograﬁe (formát JPG) na adresu info@jilemnice.cz. V případě dotazů nás můžete kontaktovat na telefonu
481 541 008, nebo na výše uvedeném
emailu.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme
Vám pohodové léto.
Tereza Ledlová a Petr Kosina
Informační centrum Jilemnice

Z usnesení rady a zastupitelstva města
Níže citovaná usnesení byla schválena
jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

ZM schvaluje vyhodnocení akčního plánu 2008–2011 a akční plán
2012–2014 (oba dokumenty jsou
k nahlédnutí na odboru rozvoje
a místního hospodářství a na webu
města Jilemnice).
pro: 9, zdržel se: 1 (Rezler)

ZM bere na vědomí termíny zasedání
ve 2. pololetí 2012: (12. 9., 17. 10.,
21. 11., 19. 12.), nestanoví-li ze závažných důvodů starosta města jinak.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor
v komerčním podlaží domu čp. 985
v ulici J. Buchara v Jilemnici, a to prodejny o výměře 54,7 m² ﬁrmě IN STYLE PLUS, s.r.o., Nová Paka za cenu
nájmu 904 Kč/m²/rok, tj. 49 449 Kč
ročně.


RM bere na vědomí, že po rezignaci Romana Kouby převzala osvědčení o vzniku mandátu člena zastupitelstva města Gabriela Pohořalá.

RM schvaluje navýšení počtu dětí ve
třídách Mateřské školy Spořilovská na
28 dětí a Mateřské školy Zámecká na
25 dětí.

RM potvrzuje funkční období na dobu
určitou 6 let, tj. do 31. 7. 2018: Haně
Haukové, ředitelce Základní umělecké školy Jilemnice, Oldřichu Kuříkovi,
řediteli Základní školy Jana Harracha
97, Ivě Nálevkové, ředitelce Základní
školy speciální a mateřské školy speciální Jilemnice.

RM bere na vědomí termíny schůzí ve
2. pololetí 2012: (1. 8., 12. 9., 26. 9.,
17. 10., 7. 11., 28. 11., 19. 12.), nestanoví-li ze závažných důvodů starosta města jinak.
–pf–
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Radnice – nedávný pád části římsy III
Tento článek navazuje na texty zveřejněné v předešlých dvou číslech jilemnického zpravodaje, v kterých byl podrobně
popsán postup obnovy zřícené části podstřešní římsy. Nyní je již poškozená část
římsy obnovena a dozděna, nosný prvek
tvoří pískovcové desky. Kvůli odstranění
příčiny bylo nutné provést odkrytí dolní
části střechy (bednění střešní konstrukce a oplechování včetně klempířských
prvků), poté došlo k posílení krovu (výměně části poškozeného pozednicového trámu a vyztužení konců jednotlivých
krokví dřevěnými příložkami v celé délce průčelí radnice). U nepoškozené části podstřešní římsy byla správně přezděna vrchní část římsy a vytvořen dilatační
prostor mezi římsou a střešní konstrukcí.
Tímto krokem bylo docíleno odlehčení
vykonzolované časti římsy a zmenšení sil
působících na nosné pískovcové desky
u spodního okraje. Po provedení všech
výše uvedených prací došlo k zaklopení
střešní konstrukce a zpětné montáži sejmutých klempířských prvků.
V současné době (dne 11. 6. 2012)
probíhají stavební práce na podélném statickém ztužení průčelního zdiva radnice.

Provádění podélného ztužení.
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K tomuto kroku bylo přistoupeno především proto, aby se efektivně využilo již
postavené lešení a nemuselo se budovat
později znovu jen pro tento účel. Na průčelí radnice se již delší dobu vyskytovaly
svislé trhliny, především v místech kolem
oken a nad oblouky podloubí. V osmdesátých letech při rekonstrukci radnice
bylo provedeno statické ztužení v příčném směru pomocí táhel, podélný směr
nebyl tehdy řešen. Postupem času se objevily trhliny na vnějším plášti objektu, ty
se nyní zajišťují. Ztužení provádí specializovaná ﬁrma Stati-CAL z Ústí nad Labem, která je schopná provést podélné
ztužení s minimálním zásahem do stavebních konstrukcí historického objektu radnice ve velmi krátkém čase a s vysokou životností použitých prvků. Jedná
se o systém nerezových táhel šroubovitého tvaru, jehož tradice sahají až před
válečné období, kdy byl podobný typ výztuží užíván při výstavbě železobetonových opevnění. Výztuž je válcována za
studena z válcovitého průřezu, stočením
vznikne v průřezu předpětí, zvýší se pevnost v tahu a výztuž se poté chová jako
silná stočená pružina. Nejprve je nutné

Foto F. Augustin

v poškozených místech vyfrézovat drážku o šířce cca 2 cm, ta musí mít dostatečnou hloubku, aby po zaﬁxování šroubovitých táhel došlo k působení tahových sil
uvnitř obvodové zdi a ne v jejím líci. Po
vyfrézování se vzniklá drážka důkladně
mechanicky vyčistí, odsaje prach, navlhčí
a může se přistoupit k samotné aplikaci,
výztuž se pokládá ve dvou vrstvách. Do
drážky se nanese vysoko-pevnostní zálivka, do ní se vtlačí první šroubovitá nerezová výztuž, opět nanese zálivka, vtlačí
druhá šroubovitá nerezová výztuž a krytí se ﬁxuje opět zálivkou. Zbytek drážky
se po řádném vytvrdnutí zálivky vyspraví
klasickým zednickým způsobem. Postup
aplikace a detail průřezu výztuže lze vidět na fotograﬁích. Tato ﬁrma má s prováděním různého statického vyztužování

bohaté zkušenosti, zakázky realizovala
například na hradech Krakovec a Karlštejn, ale i a na zámcích Veltrusy či Mělník. Finální úpravy povrchu průčelí budou provedeny nejspíše na přelomu
června a července, nyní probíhá nutná
technologická přestávka k dodatečnému
vytvrdnutí použitých materiálů. Na závěr
se provede penetrační nátěr celého průčelí a nový barevný nátěr totožného odstínu jako byl původní.
Závěrem bych chtěl opět poděkovat
všem občanům za pochopení a omluvit
se za vzniklá omezení pramenící z provádění nutných stavebních prací na průčelí
radniční budovy.
Jan Jírů
MěÚ Jilemnice – odbor rozvoje a MH,
památková péče

EMAS úspěšně ověřen!
Od roku 2010 městský úřad realizuje
projekt spoluﬁnancovaný z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR, jehož cílem je v podmínkách
úřadu zavést systém EMAS, který jasně
deklaruje postoj k problematice ochrany
životního prostředí a udržitelného rozvoje. Zavedení systému EMAS navazuje na
dlouhodobý projekt Jilemnice – Zdravé
město, v rámci kterého došlo v roce 2007
k podpisu deklarace, v níž se město zavázalo k dlouhodobě udržitelnému rozvoji
prostřednictvím místní Agendy 21, která je založena na plánování s veřejností,
zabývá se oblastmi udržitelného rozvoje,
zdravím, kvalitou života.
Zavedením systému EMAS se městský
úřad zavazuje k tomu, že bude vykonávat každodenní provozní činnosti tak,
aby došlo ke snížení zatížení životního

prostředí. Při zavádění systému vznikla
celá řada dokumentů, které jsou vzájemně provázány a sledují dosažení deﬁnovaného cíle, kterým je ochrana životního
prostředí.
Závazkem k zavedení požadavků systému EMAS je „Politika životního prostředí města Jilemnice“, pomocí níž úřad
prezentuje své závazky v oblasti životního prostředí navenek. Politika je k dispozici všem pracovníkům úřadu a veřejnosti
na webových stránkách, dnes ji můžete nalézt také na barevné příloze tohoto
zpravodaje.
Veřejnou prezentací (dostupnou na
webových stránkách) systému EMAS je
„Environmentální prohlášení“, které informuje o činnostech úřadu, deﬁnovaných cílech, o vlivu úřadu na životní
prostředí, znázorňuje ukazatele vlivu na
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životní prostředí a další. Environmentální
prohlášení bylo v květnu úspěšně ověřeno akreditovanou organizací, ta měla za
úkol zhodnotit, zda informace obsažené v environmentálním prohlášení jsou
přesné a v souladu s požadavky nařízení o EMAS. Po úspěšném ověření zavedeného systému EMAS a potvrzení platnosti informací uvedených v prohlášení
městský úřad požádá o zapsání do registru EMAS. Účast úřadu v programu EMAS
trvá tři roky, po uplynutí této lhůty může
úřad požádat o prodloužení registrace.
Počet prodloužení registrací není omezen, každý rok však úřad bude muset

aktualizovat data v environmentálním
prohlášení.
V rámci systému byl pro vnitřní potřebu úřadu vytvořen také „Ekologický
kodex“, který popisuje základní ekologické principy chování zaměstnanců úřadu, které jsou šetrné a příznivé ve vztahu k životnímu prostředí. Po budovách
úřadu byly dále rozmístěny nádoby na
tříděný odpad.
Systém EMAS je dobrovolným nástrojem ochrany životního prostředí a MÚ
v Jilemnici bude teprve druhým úřadem
v republice, který tento systém úspěšně
do svého provozu zavedl.
–PN–

Nová stanoviště na tříděný odpad
Jak jste jistě zaznamenali, v červnu se objevila po městě tři nová stanoviště na tříděný odpad. Každé bude vybaveno všemi typy kontejnerů, tedy na papír, plast,
barevné i čiré sklo. K těmto stanovištím
můžete, samozřejmě, odkládat i pytle
s tetra-paky či kovy.
A kde že se nová stanoviště nacházejí? Na parkovišti u pivovaru, u budovy
čp. 70, druhé bude u cesty k lokalitě na
Javorku a poslední najdeme v Hrabačově u hlavní silnice na Benecko, u mostu,
odbočka do ulice U Jizerky.

Přidáním nových kontejnerů se snažíme přiblížit možnost pohodlnějšího třídění do dalších lokalit ve městě, kde doposud stanoviště nebyla. Využívejte nádoby
k jejich účelu, jsou tu pro vás!
Děkujeme za zodpovědnou spolupráci! Případné další informace týkající
se odpadového hospodářství města získáte na Městském úřadě Jilemnice, odboru rozvoje a místního hospodářství,
ing. Dagmar Stolínová, tel.: 481 565 206
nebo stolinova@mesto.jilemnice.cz
–ds–

Společenská rubrika
Životní jubilea – květen 2012
95 let
Višňák Oldřich, Roztocká 381
88 let
Nechanický František, Masaryk. nám. 134
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Telcová Božena, Metyšova 377
87 let
Kučera Jiří, Dolení 45
85 let
Strnadová Zdeňka, Jana Buchara 495
Čivrná Miluše, Čsl. Legií 698

80 let
Hrstka František, Na Žuliánce 937
Pěnička Jiří, Sportovní 360
Antoš Bohuslav, Jaroslava Havlíčka 482
Janovský Zbyněk, V Domkách 29
Lehká Ileana, Jaroslava Havlíčka 482
75 let
Jeriová Milada, Metyšova 922
Ottová Ludmila, Zahradní 537
Koptík Zdeněk, Dolení 36
Polma Josef, Jaroslava Havlíčka 635
Polmová Helena, Jaroslava Havlíčka 482
Šup Oldřich, Do Žlábku 841

Studentům přejeme šťastné vykročení
do budoucího života.

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a hodně životní pohody do dalších let.

Děkuji všem zaměstnancům jilemnické
dialýzy za skvělou péči, kterou celých pět
let věnovali mému manželovi Jiřímu Koubovi, a také děkuji všem z jilemnické interny, kteří mu byli nápomocni v posledních dnech jeho života. Velmi si jejich
péče vážím.
Hana Koubová

Sňatky – květen 2012
David Zollmann, Jilemnice
a Anna Černá, Jeřice
Jiří Hartman, Jilemnice
a Petra Mašková, Most

Novomanželům přejeme hodně štěstí
na společné cestě životem.
Úmrtí – květen 2012
2. 5. Mečířová Alena (*1921)
14. 5. Horáčková Eva (*1946)
16. 5. Zelinka Miloš (*1933)

Pozůstalým rodinám projevujeme
upřímnou soustrast.
Předávání maturitních vysvědčení
Ve dnech 31. 5. a 1. 6. byla v obřadní
síni jilemnické radnice slavnostně předána maturitní vysvědčení absolventům
gymnázia za účasti pana starosty, paní
místostarostky, ředitele a profesorského
sboru školy.

Za SPOZ: Jolana Kozáková

Poděkování
Za vzornou péči o svého manžela děkuji
lékařkám, lékařům, sestřičkám a personálu na oddělení JIP, interny a neurologie
v nemocnici v Jilemnici.
Božena Křížová s dcerou Dášou
z Lomnice nad Popelkou

Interaktivní první pomoc
Ve středu 16. května 2012 odpoledne se
v Informačním centru pro mládež v Jilemnici uskutečnila interaktivní přednáška
o první pomoci, kterou přednesl student
gymnázia Vojtěch Kunát (kvinta). Vojta seznámil posluchače s problematikou
první pomoci zábavnou formou a úspěšně zapojil do dění i účastníky přednášky,
kterých se tu sešlo více než tři desítky.
Přednáška byla zaměřena na správné přivolání pomoci a správné rozhodování se
ve chvílích, kdy jde i o lidský život. Přednáška byla pro všechny velmi přínosná,
a také proto doufáme, že se v budoucnu
budeme moci těšit i na další pokračování
Vojtovi činnosti v našem ICM.
Petra Škvorová, 1.A gymnázium
Jilemnice, praktikantka ICM Jilemnice
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Z Masarykovy městské nemocnice
Akreditace nemocnice a fondy EU
A opět. Mezi občany Jilemnicka se objevily některé nepřesné informace o dění
v nemocnici. V nemocnici údajně proběhla hloubková kontrola v souvislosti s čerpáním prostředků z evropských
fondů…
Ve dnech 9.–11. května 2012 v nemocnici skutečně proběhla hloubková
kontrola. Jednalo se o akreditační šetření
Spojené akreditační komise o. p. s. (dále
jen SAK) Jednalo se o dobrovolné hodnocení kvality činností poskytovaných
nemocnicí. K zavedení systému kvality
a jejího sledování se nemocnice rozhodla
dobrovolně již před několika lety, a právě
včas. Poslední zákony daly zdravotníkům
za pravdu a potvrdily správnost jimi nastoupené cesty.
Od 1. dubna 2012 platí zákon o zdravotních službách, který poprvé v historii deﬁnuje povinnost zdravotníků zavést
funkční systém řízení kvality a bezpečí.
K zavedení slouží tzv. akreditační proces.
Tento eliminuje řadu možných chyb, pomáhá zvyšovat bezpečí a kvalitu poskytované péče, slaďuje velké množství činností s právními normami, sjednocuje
zdravotnickou dokumentaci a postupy.
Získání certiﬁkátu kvality SAK je nejen
vizitkou kvalitní nemocnice, ale i ji tak
vnímají zdravotní pojišťovny. Vytváří se
prostor pro sjednání výhodnějších smluvních podmínek do budoucna.
Nemocnice se na „hloubkovou kontrolu“ SAK připravovala zhruba 2 roky.
Do příprav byli zapojeni téměř všichni zaměstnanci. Největší tíže práce ležela na
bedrech sestřiček, aktivně pomáhala řada
lékařských i nelékařských pracovníků
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všech odborností, jakož i THP pracovníků, pracovníků údržby a dalších. Postupně se upravovaly a aktualizovaly existující vnitřní normy, vznikaly normy nové,
zaváděly se nové postupy… Abychom
popsali celý proces, potřebovali bychom
jedno speciální vydání zpravodaje.
Nastal den „D“ a dostavila se tříčlenná
akreditační komise. Po úvodní prezentaci proběhly kontroly téměř všech činností nemocnice. Činnosti, které se dotýkají
nejen samotného bezpečí pacientů, ale
zdravotníků, životního prostředí a dalších
oblastí. Poslední den komise zahájila vyhodnocení svého šetření. Vyhodnocení se týkalo 74 sledovaných oblastí, tzv.
standardů. Tyto obsahují 283 indikátory
kvality. Nemocnice splnila všech 74 standardů, 25 indikátorů bylo splněno částečně a 3 nebyly splněny. Pro udělení akreditace prvního stupně bylo třeba splnit
75 % indikátorů.
S velkou úlevou jsme si vyslechli kladné hodnocení nemocnice a blahopřání
komise ke splnění náročných akreditačních kritérií.
Nemocnice dosáhla velmi dobrého
hodnocení a akreditační komise odeslala vedení SAK o. p. s. doporučující stanovisko k udělení certiﬁkátu SAK. Na konci
května pak nemocnice obdržela certiﬁkát
o akreditaci společně s oﬁciálním vyhodnocením. Dosažený průměr hodnocení

všech standardů byl 9,39 z 10 možných
bodů.
A nyní krátce i k problematice v poslední době tolik medializované, čerpání ﬁnancí z evropských fondů. MMN
patří k těm, jimž se podařilo získat potřebné prostředky na vlastní rozvoj a budování kvality. A jak se v Čechách stalo
zvykem, nemocnice ze strany konkurence čelila obvinění, že manipulovala s ﬁnančními prostředky. Konkrétně, že došlo
k předraženému nákupu zdravotnických
technologií. Policie ČR po rozsáhlém vyšetřování věc odložila a obvinění označila
za nepodložené. V téže době, v červenci 2011, proběhla v nemocnici fyzická
kontrola INTERIM Ministerstva ﬁnancí
ČR. Kontrolu provedla nezávislá auditorská ﬁrma. Závěr šetření zněl: „Kompletační ﬁrma vybraná ve výběrovém řízení dosáhla při jednání s jednotlivými
dodavateli velmi příznivých cen, oproti
nahodilému přímému nákupu uspořila
384 008 Kč.“ Byl jsem osobně přítomen
kontrole a nezávislý auditor konstatoval,
že se s takovýmto úspěchem zadavatele při jednáních s dodavateli dosud nesetkal. Jak šetření Policie ČR, tak i kontrola MF ČR prokázaly, že nemocnice se
svěřenými prostředky hospodaří více než
příkladně.
A co závěrem? MMN se v poslední
době stává terčem celé řady útoků. Vysoké hodnocení ve všech segmentech činností, úspěchy v projektech Kvalita očima
pacientů – 3. místo v ČR, dosažení ratingu A+, Health Care Institute – 4. místo
v ČR a opakovaně 1. místo v kraji, ocenění Ministerstva zdravotnictví ČR, úspěch
v akreditačním šetření – MMN se stala teprve 53. akreditovanou nemocnicí z celkem 189, zařazení mezi čtyři páteřní nemocnice Libereckého kraje, to
vše konkurenci významně znervózňuje.

Za všemi úspěchy však stojí jediné: tvrdá týmová práce všech členů nemocnice. V této velmi složité a zcela zbytečně
rozjitřené době odvádějí obrovské množství práce, budují, posilují a upevňují postavení naší společné nemocnice. Važme
si jich…
Petr Maralík

Ocenění Ministerstva zdravotnictví
ČR Masarykově městské nemocnici
v Jilemnici
Jak jsme vás již informovali, MMN obdržela za rok 2011 dva certiﬁkáty nejvyšší
kvality ve dvou celostátních prestižních
systémech hodnocení. Jednalo se o projekty Spokojenost pacientů a Kvalita očima pacientů (KOP). Výsledky v projektu
KOP byly rovněž oceněny MZ ČR. Na
konci května obdržel ředitel nemocnice
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MUDr. Jiří Kalenský následující blahopřejný dopis ministra zdravotnictví ČR:
„Vážený pane řediteli, rád bych Vám
poblahopřál k získání osvědčení ZKUŠENOSTI PACIENTŮ na základě měření kvality poskytovaných služeb ve vašem zdravotnickém zařízení v roce 2011. Dovolte
mi ocenit Vaše dosažené výsledky. S pozdravem Leoš Heger, ministr.“
Současně s dopisem obdržela MMN
certiﬁkáty nejvyšší kvality ve všech třech
kategoriích:
1) Lůžková zařízení (pro nemocnici jako
celek)
2) Lékaři lůžkových zařízení
3) Sestry lůžkových zařízení

mezi tzv. screeningová. Z nabídek byl
vybrán nejmodernější americký digitální
mamograf s pracovní stanicí Fujitsu Celsius W410. Jeho výhodou je vysoká rychlost vyšetření, snímkování trvá několik
minut. Ve své třídě jde o špičkový přístroj
využívající přímou digitalizaci. Snímky
jsou tvořeny nejkratší možnou expozicí,
záření je omezeno na minimum, a tím
je dosaženo vysokého bezpečí nejen pro
ženy, ale občas i pro muže.
Mamograf je využíván pacienty z Jilemnicka i blízkého okolí. Informace
o novém mamografu se rychle šíří a byl
zaznamenán zájem žen i ze vzdálenějších míst. „Lze předpokládat, že ročně
bude prováděno několik set vyšetření a je
nepochybné, že dojde k výraznému zlepšení diagnostiky karcinomu prsu,“ uvedla
primářka radiodiagnostického oddělení
MUDr. Ivana Mašková.

Nový mamograf uveden do provozu
17. května 2012 byl do provozu uveden
moderní mamograﬁcký RTG přístroj Hologic Selenia a stanice pro digitální zobrazení JiveX Mamography Workstation.
Mamograf je umístěn v prostorách radiodiagnostického pavilonu. Diagnostická vyšetření se provádějí v pondělí a ve
čtvrtek v době od 7.00 do 15.30 hod.
Starý přístroj z roku 1997 vloni dosloužil. Výměna byla žádoucí i z hlediska kvality vyšetření. Rozhodování o obnově přístroje bylo náročné, protože se Jilemnici
dosud nepodařilo zařadit své pracoviště
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Nový mamograf.

Archiv MMN

Na vyšetření je třeba se telefonicky
objednat na tel. čísle 481 551 310 nebo
osobně na recepci radiodiagnostického oddělení denně v pracovní době od
7.00 do 15.30 hod. K vyšetření je nutno
mít řádně vyplněnou žádanku od praktického lékaře, gynekologa či mamologa.
V daném termínu pak pacient podstoupí
vlastní vyšetření.
Nový přístroj, kromě menší dávky záření, přináší větší komfort pro pacientky i obsluhující personál. Odpadá ﬁlmový materiál i vyvolávací proces, přístroj
umožňuje i vyšetření žen na vozíčku.
Snímky se okamžitě zobrazí lékaři na
monitoru. Lékař provede jejich popis.
Nezávisle zhodnotí vyšetření další lékař v tzv. druhém čtení, tedy v následné kontrole. Oba se pak musí shodnout

v názoru, zda se jedná o nález tzv. negativní nebo tzv. pozitivní. Na oddělení
pracují tři lékařky se specializací v oboru,
které snímky hodnotí.
V případě podezření na pozitivní nález čekají pacientku další specializovaná
vyšetření – ultrazvuk, biopsie. Ultrazvukové vyšetření se doplňuje i v případech,
kdy je prs na mamograﬁi špatně přehledný, u tzv. hutné žlázy, kde se menší ložiska těžko odhalují.
Z vyšetření radiolog vyhotoví nález,
který bude předán odesílajícímu lékaři.
O nutnosti doplňujícího vyšetření může
být pacientka informována i telefonicky.
V případě potřeby lze snímky přenést
na CD.
Primářka RDGO
MUDr. Ivana Mašková

Krátké zprávy a oznámení

Krkonošské muzeum v Jilemnici
(Správa KRNAP): v červenci a srpnu otevřeno denně od 8 do 12 a od 13 do 17
hodin mimo pondělí.
Výstavy:
Zámek: „Sklářská sláva“ – k 300. výročí první připomínky světoznámé sklárny v Harrachově. Vedle působivé kolekce
skla vystavujeme i řadu dalších materiálů,
souvisejících s historií sklárny. Expozice
je zaměřena především na 19. a počátek
20. století, tedy na dobu, kdy huť byla
těsně spjata i s jilemnickým zámkem. Výstava potrvá do 23. září.
Ve středu dne 4. července v 17 hodin
se uskuteční slavnostní otevření historické zámecké jídelny, a bude tak doplněn
zámecký okruh z doby, kdy na zámku
pobýval Jan Nepomuk hrabě Harrach
(1828–1909). Novou expozici uvede

PhDr. Naďa Kubů. V programu mimo
jiné vystoupí světoznámá česká pěvkyně Zdena Kloubová. Chybět nebudou ani
ukázky historických oděvů z doby hraběte Jana. Vernisáž se uskuteční ve velkém
(erbovním) muzejním sále.
Čp. 1: Brambory a kaše, to je strava
naše aneb z dějin brambor v Krkonoších.
Výstava zachycuje historii brambor, jejich
význam hospodářský i kulturně-historický
a nabízí samozřejmě i podrobný pohled
do krkonošské kuchyně, a to nejen lidové. (Potrvá do 30. září)
Jako volný doplněk je ve velkém (erbovním) muzejním sále nainstalován výběr fotograﬁí ing. Josefa Voříška pod názvem „Prázdniny v Košťálově roku 1941“.
Vynikající snímky velmi zajímavě dokumentují život na podkrkonošské vesnici
v období německé okupace.
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Interaktivní první pomoc s Vojtou Kunátem.

Ve středu 11. a v pátek 13. července od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin se
budou konat rozšířené prohlídky muzea.
Návštěvníci budou moci s průvodcem
navštívit krásný interiér kostela sv. Vavřince v sousedství zámku a ojedinělý soubor lidové architektury „Zvědavá ulička“
asi 4 minuty pěší chůze od zámku.
Ve středu 11. července ve 20.30 hodin
se před zámkem v rámci Krakonošových
letních podvečerů koná koncert „Pocta
Janu hraběti Harrachovi“. Vystoupí sbor
opery Divadla F. X. Šaldy v Liberci, sólistka Věra Poláchová-Kavanová, ﬂétnistka
Irina Biriucová a klavírista Maxim Biriucov. Zazní slavné sbory z českých a světových oper. V případě nepříznivého počasí
se koncert uskuteční ve velkém (erbovním) sále Krkonošského muzea v Jilemnici. Po skončení koncertu budou následovat noční prohlídky zámku.
Pracovníci Krkonošského muzea přejí
všem příznivcům muzea krásné prázdninové měsíce a těší se na Vaši návštěvu.
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Foto L. Sedláčková


Poutní mše svatá u kapličky sv. Anny
na Kozinci se koná v neděli 22. července
od 15 hodin.

Tradiční chrámový koncert pod názvem „Aleluja“ se u příležitosti svatovavřinecké pouti uskuteční v sobotu dne
11. srpna v 19.30 h v kostele sv. Vavřince.
V programu vystoupí světoznámá pěvkyně Zdena Kloubová-Puklická a na varhany ji doprovodí přední česká varhanice
Zuzana Němečková. Vstupné 100 Kč,
důchodci, studenti a děti 50 Kč.

Městská knihovna Jar. Havlíčka
Srdečně zveme k návštěvě a na setkání s Vámi se těšíme o prázdninách během stávající nezměněné výpůjční doby
knihovny. Návštěvníci dětského oddělení
se již tradičně mohou zapojit do soutěže „Prázdniny s knihovnou“, kdy všichni zúčastnění budou oceněni a na nejúspěšnějšího čtenáře čeká odměna od
nakladatelství Fragment. Dospělí čtenáři
si jistě vyberou z pestré nabídky novinek

našich i cizích autorů, která je připravena pro nadcházející dny volna a dovolených. Přejeme všem krásné léto!

Od 9. do 19. července 2012 bude plavecký bazén i sauna mimo provoz.

Kino 70 nebude v červenci a srpnu
promítat.

Veřejná prezentace z Evropského
parlamentu. MěÚ v Jilemnici pořádá
ve středu 29. srpna 2012 v 17.30 hod.
v zasedací místnosti prezentaci z návštěvy Evropského parlamentu ve Štrasburku.

Oblastní charita Jilemnice oznamuje,
že humanitární sklad ošacení a občanská
poradna budou v době letních prázdnin
uzavřeny (v případě mimořádné potřeby

konzultace s poradcem se lze telefonicky
obrátit na číslo 731 979 852). Obě charitní střediska budou otevřena opět v září,
a to každou středu od 14 do 16 hod.

Upozornění
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 zářijového čísla se koná ve čtvrtek
9. srpna 2012.
Články zasílejte na e-mailovou adresu:
zpravodaj@mesto.jilemnice.cz.
Žádáme zájemce o inzerci, aby své reklamy dodávali v souladu s požadavky na
příspěvky: viz např. zde: http://mestojilemnice.cz/data/jil_ﬁles/332/zpravodajtechnickepozadavky.pdf.

Kroužkování ptáků
Kroužkování ptáků patří mezi nejstarší
metody značení ptáků. Už od pradávna tu byla otázka, kam ptáci odlétají na
zimu nebo kde se pohybují, kolika let se
dožívají apod. Historicky první doklady
o značení ptáků pochází ze 17. století, kdy šlechtici Velkoknížectví litevského a Polského království odchytávali volavky popelavé pro jejich dlouhé peří na
hlavě a poté je s kroužkem na krku pouštěli do volné přírody. Z této doby pochází i první zpětné hlášení a to volavky,
kterou chytili po 30 letech. V Československu vznikla první kroužkovací stanice
roku 1910 a od roku 1964 je kroužkovací stanice součástí zoologického oddělení Národního muzea v Praze. V Jilemnici moc kroužkovatelů nepůsobilo. Jak se
mi podařilo dohledat, působil zde jako

kroužkovatel učitel místního gymnázia
Jindřich Vodička ve 30. letech minulého
století. Od té doby zde kromě mé osoby asi nikdo nebyl. Nejblíže ještě v této

Několik základních typů kroužků s kroužkovacícmi kleštěmi.
Foto L. Petrilák ml.
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době působí kroužkovatelé ve Valteřicích
a ve Vrchlabí.
Kroužkování a značení ptáků nám
přináší velké množství informací. Nejen
o tom kam a kudy migrují na zimoviště,
ale také průměrný věk, pohyb mladých
ptáků v okolí hnízdiště, vztah dospělých
ptáků ke hnízdišti, informace o chování,
věrnosti, populační dynamice, morfologické změny a mnoho dalšího. Tyto poznatky jsou pak využity v ochraně ptáků
jak na hnízdišti, tak právě i na místech
jejich migrace a zimoviště.
Ptáci se značí hliníkovými kroužky, na
kterých je uveden typ kroužku písmenem
nebo kombinací písmen a následuje číselný kód kroužku. Pod tímto kódem je
název kroužkovací stanice, v našem případě Národní muzeum Praha. Dalšími
přídavnými metodami značení jsou barevné kroužky a jejich kombinace, velké plastové kroužky s alfanumerickým
kódem, který lze přečíst dalekohledem
nebo křídelní značky. Jinými detailnějšími
metodami sledování pohybu jsou satelitní
vysílačky, radiotelemetrie nebo v poslední době pomocí geolokátorů.
Čeští kroužkovatelé jsou organizováni
Společností spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea. V současné
době je v ČR 410 kroužkovatelů. Aby se
mohl člověk stát kroužkovatelem, musí
složit kroužkovatelské zkoušky, kde prokáže své znalosti o ptácích a jejich určování, a dostane tak výjimku ze zákona
pro odchyt volně žijících ptáků za účelem kroužkovaní.
Pokud naleznete kroužek, například
v případě úhynu ptáka při nárazu do
skla, nahlaste jej prosím do Kroužkovací stanice, která sídlí na adrese Hornoměcholupská 34, Praha 10 nebo e-mail
krouzkovaci.stanice@nm.cz. Dále můžete informovat místního kroužkovatele. Při
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nahlášení nálezu kroužku je velmi přínosné uvést kromě kódu datum nálezu, lokalitu a okolnosti nálezu. Kroužky na holubech do této kategorie ornitologických
kroužků nepatří, jsou to kroužky chovatelské. Většinou jsou potažené umělou
hmotou a podbarvené.
Luděk Petrilák ml.

Chtěl bych psát písně
Jan Kubát
Chtěl bych psát písně
jako Jiří Zmožek
zmožený touhou
po štěstí
Znovu se vracet
opět domů
na jilemnické
náměstí
Chtěl bych psát písně
jako Jiří Zmožek
toulat se
kde jsme se kdysi toulali
po tobě kráčet
kamenitá cesto
až na rozhlednu
na Žalý
Odtud se dívat
všude kolem
kde Bůh jednou
stvořil ten čarokrásný kraj
kde voní kleče
kvete hořec
kde otvírá svou náruč
Český ráj…

Foto M. Jakoubek
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Bowlingové centrum
Opět po roce od znovuotevření bowlingového centra jsem tam zavítal, abych se
přesvědčil, jak funguje a jak je využíváno.
A byl jsem docela příjemně překvapen, neboť si ho oblíbilo nejen mnoho
dalších jednotlivců, ale dokonce i některé společenské organizace.
Tak například z Vrchlabí se sem přestěhoval na dobu od listopadu 2011 do
dubna 2012 zimní bowlingový turnaj pořádaný DEVREM s. r. o., o což se zasloužili pánové Vl. Zuzanek a Ing. Pavel Mitiska. Patří jim za to naše poděkování.
Ale také další organizace, včetně našeho
městského úřadu, pojaly návštěvu v bowlingovém centru jako zdraví prospěšnou
zábavu – na rozdíl od nečinného sezení
v často ještě zakouřených restauracích.

Na úrovni zůstala i úzká spolupráce s pizzerií hotelu „Na Staré poště“ a s řeznictvím „U Martinů“.
A co se připravuje dále? Na podzim
se chystá otevření jilemnické bowlingové
ligy tříčlenných družstev. Mohou to být
i smíšená družstva mužů a žen. Také se
ještě uvažuje o dalších pouze jednodenních turnajích, které by zde mohly úspěšně probíhat.
Znovuotevření bowlingového centra
v našem městě se vydařilo, neboť se jím
rozšířily další možnosti společenského
a sportovního vyžití, a to nejenom občanů našeho města.
Bowling si stále ještě nezahrál, i když
už o něm po druhé píše
Jan Kubát

Zdravé město… o řemeslech
Vážení čtenáři, letní měsíce Vám zpříjemníme příspěvkem o lazebnících a holičích.
Zavzpomínejte na řádcích níže na lazebnické řemeslo, které v dnešní době moderních parních komor a saunování takřka zaniklo.

Lazebníci a holiči
O pohodu, vzhled lidí a pocit čistoty už
v raném středověku pečovali lazebníci
a holiči, zvaní tehdy bradýři nebo barbíři. „Lazebníci provozovali lázně a hosty
myli, bradýři brady holili, vlasy přistřihovali, rány hojili a krev pouštěli.“
Lazebnické a bradýřské řemeslo původně nebylo příliš ve vážnosti. Svědčí o tom privilegium krále Jana r. 1330
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udělené Starému Městu pražskému, kde
se zapovídá učinit konšelem lazebníka,
barbíře, pištce nebo hudce. Ti všichni byli
v městské obci pokládáni za lidi „zadnější, podlejší“. Jeden měšťan z Hor Kutných
nazval lazebníky „řitomyji“, druhý se vyjádřil, že by měli sedat u dveří jako biřici a třetí si přál, aby nebyli tam, kde je
právě on. Časem se však jejich tíživé poměry upravily. Roku 1439 při hádce lazebníků a uzdařů správa Starého Města
oznámila, že „pokládá lazebnické řemeslo za chvalitebné a dobré jako jiná a děti
lazebnické že mohou do kteréhokoli řemesla vstupovati bez překážky“.
Lázeň bývala majetkem obce, která ji
lazebníkovi najímala za plat do dědičného držení. Existovaly však také lázně ve

svobodném držení. Lazebnictví jako činnost nejen očistnou a léčebnou, ale i zábavnou řídil lazebník. Vlastní lázeň se dělila na poticí (parní) a mycí.
V poticí posedávali hosté v horkém
vzduchu a v páře na lavicích a holiči je
drbali a mrskali „koštišti“ nebo „chvostišti“ z březového proutí. V mycí lázni
byli hosté usazeni v oválných dřevěných
kbelících naplněných vodou a zakrytých
prkny, aby horkost lázně co nejdéle vydržela. Jako přísada se do lázně přidávalo různé voňavé koření. Aby lazebník
vytvořil páru, kladl do kotle s vodou žhavé oblázky, rozpálené cihly či žhnoucí
železa.
Při koupání nebo po něm přinášel lazebník nebo jeho tovaryši hostům jídlo a pití. Při vlastní lázni byly obyčejně
mimo jiné místnosti ještě dvě zvláštní

komory. V jedné se návštěvníci zouvali,
svlékali a svěřovali k opatrování své klenoty nebo peníze. V druhé provozoval
lazebník koupání nebo barbíř holení,
stříhání a rozmanité drobnější chirurgické operace. Na zdi tu bývaly rozvěšeny
mísy, nůžky, břitvy, hřebeny i kleště na tahání zubů. Skleněné nebo rohové baňky sloužily k tažení krve a pušťadly si lidé
nechávali na jaře a na podzim pouštět žilou krev. K osazenstvu lázně patřil lazebník a tovaryši, specializovaní na různé
práce – holiči, topiči, vodáci atd.
V Jilemnici se lázeň připomíná poprvé
roku 1492. Akciové městské lázně z poloviny 19. století nám dodnes připomíná
pomístní jméno Pod Lázněmi. Při sčítání
lidu v roce 1900 se v Jilemnici uvádějí tři
holičské živnosti.
Jan Luštinec

Ze speciální školy
Školní rok utekl jako voda. Děti a žáci
odvedli opět velký kus práce a za rok je
vidět veliký pokrok. Některé děti od nás
přecházejí do běžné MŠ, někteří z žáků
přestupují na větší školu. Jsme rády, že se
nám děti povedlo úspěšně připravit do
další etapy jejich života.
Mimo běžné výuky a vzdělávání jsme
v tomto školním roce opět stihli uspořádat nebo si užít mnoho dalších akcí.
Zúčastnili jsme se některých akcí pořádaných Podkrkonošskou společností přátel dětí zdravotně postižených ze Semil
(akce pro prvňáčky Škola volá, sportovní
hry na Krakonošově trojboji, festivalu Patříme k sobě a doprovodných akcí k festivalu – 3D kino a divadlo v Semilech, výlet na akci Jičín – město pohádek, školní
výlet do libereckého Dinoparku). V rámci

dne otevřených dveří jsme také navštívili některá zařízení – zdejší ZŠ a MŠ speciální, Služby sociální péče Tereza v Benešově u Semil, kde jsme si prohlédli
stacionář a dílny. Do Diakonie ve Vrchlabí jsme se jeli podívat na otevření relaxační místnosti snoezelen a přijali jsme
i jejich pozvání na Velikonoční zdobení.
S Dětským centrem jsme absolvovali každoroční výcvik v krytém bazénu,
canisterapii se psem Uhlíkem, hipoterapii na Janově hoře, Mikulášskou a vánoční nadílku, pobyty v solné jeskyni ve
Vrchlabí, výlet do ZOO v Liberci a koncert v rámci festivalu Chceme žít s vámi
v pražské O2 aréně. Také se nám společně moc vyvedl letošní karneval, kde
se všechny učitelky tentokrát předvedly
jako parta Šmoulů.
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Na Janově hoře.

Taktéž náš v pořadí 6. den otevřených
dveří se velice vydařil. Lidé si nadšeně
odnášeli některé výrobky z výstavky našich dětí a žáků, o které je každoročně
velký zájem. Také vystoupení našich žáků
na festivalu Patříme k sobě v SD Jilm s názvem „Kočičiny“ vzbudilo veliký ohlas.
Dvakrát do roka vítáme žáky ze II. ZŠ
Jilemnice, kteří k nám přijdou nejprve se
svým vánočním programem a v červnu
pak se soutěžemi k Mezinárodnímu dni
dětí. I žáci ze ZŠ Martinice nás pravidelně zvou na jejich vystoupení a v tomto
roce jsme také měli možnost zhlédnout
představení Z pekla štěstí žáků ZŠ Studenec, které nás velmi nadchlo. Úzce
spolupracujeme i s MŠ Zámeckou, kdy
si děti z obou zařízení vzájemně připraví
20

Foto M. Chlumová

program s občerstvením. Snažíme se také
co nejvíce navštěvovat akce Krkonošského muzea. Lyžařské závody a návštěva krmelce spojená se sběrem odpadků v lese
patří mezi naše zimní akce. Další naší tradicí se stalo i vynášení Morany do říčky
Jilemky, které je doprovázeno dobovými
kostýmy a lidovými písněmi. Na dopravním hřišti v Košťálově se žáci učí, jak jezdit na kole na silnici.
Školní výlety pořádané naší školou
v tomto roce – výlet do Prahy spojený s prohlídkou známých míst, objektů
a výstavou Mořský svět a Human Bodies,
pevnost Josefov v Jaroměři, výstup na rozhlednu U borovice v Roprachticích.
Nevynechali jsme ani účast na MDD
na stadionu, spojený se soutěžemi na

stanovištích, které skvěle zajišťují opět
žáci ze II. ZŠ Jilemnice.
Celý letošní školní rok byl zkrátka náročný. Užili jsme si ale spoustu legrace
a dozvěděli jsme se mnoho zajímavých
a užitečných věcí, které v životě neztratíme. Vysvědčení je již rozdáno a nyní nás
čekají zasloužené prázdniny.
Tak hurá na ně a na shledanou v září.
Sepsaly M. Šebková, B. Nosková

Ukázky slohových prací žáků
z autistické třídy:
Krmelec
„Když jsem s mámou do školy, tak převléknu se, jít na záchod, umýt si ruce a jdu
nasnídat, pak jsem odpočinul v ložnici
a jdu do třídy autistické. Pak si povídáme, jít učit do lavice, jít na záchod, umýt
si ruce a nasvačím, pak jdu cvičit s tetou,
co je v dole, pak převléknu se a jdeme
ke krmelci v Hraběnce, pak nakrmíme

zvířátkům seno, jablka, chleba tvrdý, tvrdé
rohlíky a sbíráme si odpadky, co zlí uličníci vyhodili v lese. Potom jsme převlékli,
jít na záchod, umýt si ruce a jdu na oběd,
pak jsem odpočinul ve třídě, jít na odpoledníček a jdu domů.“
(Ondra, 9. tř. PŠ, ZŠ prakt.)
Výlet do pevnosti Josefov
„Jeli jsme vláčkem a autobusem do Jaroměře do Josefova, chodbičkách svítili baterkou, viděli vodu, světlo, prkno a vojáka.
Podzemí jsme měli bundu, pak nasvačili,
pak jsme šli, když bydleli vojáci měli postele, klec, stoly a kamna, pak jsme šli na
pevnost, nahoru na kopec, viděli jsme paneláky a Martínek na nás počkal, šli jsme
na sochy. Pak jsme šli když stříleli vojáci,
Nikolka viděla svíčky když hořely, Nikolka
dostala bonbón a nanuka a pak jsme jeli
autobusem do Jaroměře, vláčkem jsme
jeli domů.“
(Nikolka, 7. tř. PŠ, ZŠ prakt.)

Školní rok v ZŠ a MŠ Jilemnice
Jaký ten školní rok byl? Velice pestrý,
plný akcí, které nám zpříjemnily běh
běžného školního roku.
Vstupní branou byla návštěva místního
kina, zde jsme zhlédli pohádku „Čertova nevěsta“. Vyvstala otázka: Bude tento
školní rok opravdu pohádkou? Je na posouzení dětí a jejich rodičů, zda se tak
stalo. K tomuto pocitu jistě napomohly
zajímavé a různorodé akce konané jak
ve škole, tak i mimo ni. Nebudeme zde
vyjmenovávat všechny, ale alespoň nahlédneme na některé z nich.
V září, a to již tradičně, jezdíme poznávat Krkonoše: v tomto projektu se

zaměřujeme na poznávání našich nejvyšších hor. Letos jsme zahájili expedici „Zlaté návrší – Dvoračky“. Děti plnily různé
úkoly, které zaznamenávaly do pracovních listů. Na Dvoračkách jsme se posilnili a po krátkém odpočinku pokračovali
dolů do Rokytnice nad Jizerou.
Dalším úžasným a poučným zážitkem bylo setkání s odbornicí na psy.
V rámci besedy „Jak se bránit před napadením psa“ se děti seznámily nejen se
psem, ale, a to bylo velice důležité, s přístupem a správným postojem ke psům.
Děti si mohly vyzkoušet techniku, jak se
ubránit napadení psa, jak se o psa správně starat apod.
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Za krásného podzimního počasí jsme
vyjeli do nedaleké obce Poniklá. Zavítali jsme do Muzea krkonošských řemesel a do výrobny vánočních ozdob Rautis. Děti si samy vyrobily a domů odnesly
vánoční ozdobu. Období adventu jsme
začali projektem „Advent“. Každá třída
se zúčastnila a každý den „putovala“ po
celém světě – v mnoha zemích se seznámila se zvyky a tradicemi konanými kolem Vánoc.
V čase předvánočním jsme již tradičně navštívili Dětské centrum v Jilemnici,
které nás pozvalo na „Den otevřených
dveří“. Měli pro nás připravený krátký,
ale moc hezký program, plný písniček
a scének. Děti si pak mohly prohlédnout
prostory centra a na závěr i něco malého zakoupit.
Po vánočních prázdninách a bohaté
sněhové nadílce jsme se rozhodli uspořádat sáňkařské závody. Děti dostaly startovní čísla, sáňky i boby a mohly se rozjet. Závody se uskutečnily na kopečku
u nemocnice. Vydařil se závod i počasí.
V únoru jsme byli pozváni do Základní
školy ve Studenci na divadelní představení Limonádový Joe. Představení se velice
líbilo a pěkné písničky nám zněly v uších
ještě dlouho poté.
Den Země jsme pojali jako cestu za
poznáním naší fauny a ﬂory cestou na Janovu horu. Děti se tak mohly seznámit
s tamní ekologickou farmou. Odměnou
jim bylo svezení na koních.
Během roku jsme plnili úkoly do projektu „Aj ty ptáčku jarabáčku“, vyhlášeného libereckou organizací Čmelák. Děti
vyhledávaly informace o ptactvu, které
se vyskytuje na našem území. Sledovaly ptactvo v zahradách, parcích, volné
přírodě a v zimě na krmítku. Záznamy
z pozorování shromažďovaly a následně
je uvedly v bulletinu, který byl součástí
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projektu. V pracovním vyučování vytvořily budky pro některé druhy ptáků. Budky
jsme vyvěsili v naší školní zahradě. Také
jsme vysadili keře, které svými plody poslouží k obživě drobného ptactva.
Již tři roky pilně plníme úkoly z projektu Recyklohraní. Projekt je zaměřen
na výchovu dětí k ochraně životního prostředí. Za splněné úkoly jsme obdrželi
body, které jsme proměnili do podoby
cenných a užitečných odměn pro žáky.
V neposlední řadě chceme zmínit
úspěch našich dětí v soutěžích. Ve vědomostní soutěži „Kopidlenské poupě“ se
již po několik let umisťují naši žáci na medailových pozicích. Nebylo tomu jinak
ani letos. Naše družstvo získalo třetí místo. Každoročně se zapojujeme do mnoha výtvarných soutěží. Letos to byly např.
Žízeň aneb voda nad zlato“ (Adra), „Kamarád do útulku nepatří“ (ZOO Liberec),
„Můj sportovní vzor“ (Mediatel), „Šťastné stáří očima dětí“ aj. Jeden úspěch za
všechny: ve výtvarné soutěži „Můj sportovní vzor“ získal Filip Kužel první místo
v kategorii starších žáků.
Naši žáci jsou i sportovně zdatní –
z krajského kola sportovních her mládeže, náš žák Roland Toth postoupil do národního kola. Přejeme hodně úspěchů.
Na závěr roku, jako každý konec školního roku, jsme byli na školním výletě.
Letos to vyhrály harrachovské sklárny,
muzeum a Mumlavské vodopády. Výlet
byl plný zážitků a každý rád zavzpomíná
na zajímavosti z vydařené akce.
Hurá na prázdniny! Děti, přejeme vám
všem krásné léto, plné zážitků a legrace.
Odpočiňte si a v plné síle se těšíme zase
v září na shledanou. Těm, kteří již ukončili povinnou školní docházku, přejeme
hodně úspěchů v dalším životě.
Za kolektiv pedagogů ZŠ
a MŠ Jilemnice Martina Chlumová

Zprávy z gymnázia
Workshop pro nadané – Jak dál?
Dne 17. května 2012 se uskutečnil speciální workshop pro nadané žáky ze sexty, který byl veden v angličtině a jehož
součástí byla diskuse o dalších možnostech rozvoje nadaných žáků (univerzity,
grantové projekty, studium v zahraničí, literatura apod.). Workshopu se za naše
gymnázium zúčastnila Barbora Hönlová a Kateřina Tauchmanová. Všem žákům našeho gymnázia, kteří absolvovali workshopy pro nadané žáky, budou
předány certiﬁkáty. Tomuto workshopu předcházela Závěrečná prezentace
workshopů, která se uskutečnila 9. 5.
2012 v Městském divadle v Turnově.

Brambory a kaše, to je strava naše!

Aktivně na něm vystoupila řada našich
nadaných žáků.
PaedDr. Nataša Nováková
gestor projektu pro nadané žáky

Práce s nadanými i ohroženými
Dovolte, abych vás blíže seznámila s projektem Práce s nadanými i ohroženými,
kterého jsem se s několika dalšími žáky
gymnázia zúčastnila.
Realizátorem projektu „Pracujeme
s nadanými žáky i s žáky ohroženými
předčasným odchodem ze vzdělávání“
je Vzdělávací centrum Turnov, o. p. s.
Projekt je zaměřen na podporu rovných
příležitostí žáků, věnuje se jak žákům

Foto V. Kunát
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Z expozice výstavy Brambory a kaše, to je strava naše.

nadaným, tak žákům ohroženým předčasným odchodem ze systému vzdělávání. Aktivita „Rozvíjení nových metod
a forem práce s nadanými žáky“ je určena žákům 8. a 9. tříd ZŠ a 1. a 2. ročníků SŠ Libereckého kraje. Pro nadané
žáky probíhají workshopy v těchto oborech: informatika, biologie, chemie, fyzika, technický základ, tvůrčí psaní, rétorika a debatní klub, anglický debatní klub.
Cílem je umožnit nadaným žákům rozvoj
jejich mimořádných schopností pod vedením zkušených lektorů a zároveň, díky
spolupráci s psychologem, jejich rozvoj
sociálně-emoční.
Schůzky probíhaly na gymnáziu v Turnově a spolu s Karolínou Machovou
z 6.O jsme navštěvovaly obor biologie.
Po první schůzce, která byla pouze motivační, jsme se při dalších pustili již do konkrétní práce. Naše workshopy jsou zaměřeny na etologii, čili nauku
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o chování zvířat. Získali jsme spoustu informací o vrozených a získaných reﬂexech a o instinktech zvířat. Z těchto informací jsme potom vycházeli při našem
domácím úkolu. Naším úkolem bylo sledování denního režimu zvířete se zaměřením na komfortní chování. Já jsem si
vybrala koně. Celý jeden den strávený
s ním jsem zaznamenala do pracovního listu a při další schůzce jsem se svým
pozorováním seznámila ostatní studenty.
Tímto jsem si procvičila schopnost prezentovat před publikem, překonat trému
a uplatnit teoretické znalosti v praxi.
Na druhé schůzce jsme pak probírali ochranné chování, sociální chování
a typy komunikace zvířete. Dostali jsme
další úkol, a to opět sledovat zvíře, nyní
se zaměřením na značení teritoria, odpočinek, hru a komunikaci s námi.
Těšili jsme se na další workshop,
kde jsme se naučili zase něco nového.

Všechny naše práce jsme shrnuli do společného projektu, který jsme představili 9. 5. 2012 v Městském divadle Turnov.
Tímto bych chtěla poděkovat našemu
gymnáziu za možnost dalšího vzdělávání
a za dopravu do Turnova.
Veronika Hájková (tercie)
Gymnázium a SOŠ Jilemnice

Závěrečný workshop Jak dál?
v Turnově
Ve čtvrtek 17. 5. 2012 se zástupkyně
nadaných žáků z jilemnického gymnázia (Kateřina Tauchmanová a Barbora
Hönlová – sexta) zúčastnily závěrečného
workshopu na gymnáziu v Turnově s příznačným názvem Jak dál?, který byl, jak
již sám titul napovídá, zaměřen na naší
„cestu“ životem po ukončení studia na
gymnáziu.
Celý seminář probíhající v angličtině
lektorovala profesorka anglického jazyka z turnovského gymnázia. Dozvěděly
jsme se mnoho nových informací o možnostech dalšího nejen vysokoškolského
vzdělání v zahraničí, zejména ve Spojených státech a Velké Británii. Důležitá
pro nás pak byla i fakta týkající se našich
povinností, které se studiem v cizí zemi

souvisí, a jazykových certiﬁkátů angličtiny
(TOEFL, CAE, FCE, IELTS, CPE…). Dostaly jsme však i neocenitelné rady, na co si
dát pozor například při práci jako au-pair,
jak na sebe upozornit a vyzdvihnout své
kvality při psaní osobního hodnocení
(Personal statement), typy při psaní CV
nebo sestavování portfolia, z něhož lze
vyčíst mnohem více, než jen to, co je
explicitně vyjádřené. Možným mottem
pro ty, kteří se chtějí ve světě prosadit, by
pak mohla být anglická fráze vystihující
podstatu úspěchu: „Make the difference.“ Kromě těchto údajů jsme pak měli
možnost dozvědět se o fondech a nadacích, které nadané studenty, jejichž rodiny nemohou poskytnout ﬁnančně náročné studium svým dětem, podporují. Jsou
to například Nadace Zdeňka Bakaly, Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize
97, Nadání Josefa a Zdeňky Hlávkových,
The Kellner Family Foundation a Nadace
OSF (Open Society Fund) Praha.
Na závěr pak studenti z Jilemnice jako
jediní účastníci obdrželi díky iniciativě
paní prof. PaedDr. Nataši Novákové, gestorce projektu na jilemnickém gymnáziu,
osvědčení o absolvování workshopů pro
nadané žáky v daných oborech.
Barbora Hönlová, sexta

Sto padesát let v pohybu
Činnost sportovních oddílů
2. část
Kromě aktivity ve sportovních oddílech
probíhají ve všech sokolských jednotách pravidelná cvičení všestrannosti.
Tyto oddíly nabízejí možnosti rekreačního sportování. Zde se může uplatnit každý, nezáleží na věku, ani na pohybových

schopnostech. Jen je nutné uvědomit si
význam pohybu pro zdraví a zařadit ho
do svého života a do volného času svého i svých dětí.
Někde se zaměřují na aerobik všech
forem, kalanetiku, bodystyling, kondiční či rytmickou gymnastiku, jinde na
zumbu, pilates nebo zdravotní TV jako
ženy z Lomnice, Jilemnice, Studence,
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Chuchelny, Valteřic a Víchové. Při cvičeních využívají rozmanité moderní náčiní,
např. overbaly, gymbaly, činky, posilovací
gumy a pásy, trampolínky… Žactvo cvičí ve Studenci, Lomnici, Poniklé, Chuchelně, Valteřicích, dorostenky ve Víchové a v Chuchelně dokonce i muži. Yengar
jóga se zalíbila ženám v Jilemnici, dává
důraz na správné držení těla, hluboké
dýchání, zapojování svalů málo používaných, uvolnění namáhaných partií těla
za použití mnoha cvičebních pomůcek.
Zájem o cvičení rodičů s dětmi a předškoláků je v Lomnici, Jilemnici, Studenci,
Chuchelně a Košťálově. Florbal hrají ve
Valteřicích. Turistice se věnují v Jilemnici
(pravidelné tajné výlety a Výstup na Žalý).
Ve Studenci probíhá Studenecké putování okolím obce, ve Valteřicích cyklovýlety
a lyžařské výlety do hor, v Chuchelně májový pochod na Krkonoše a cyklovýlety.
Víchovské MTB cyklotoulání se letos pojede již po desáté po Krkonoších s převýšením 2350 m v délce 100 km.
Sokolové žijí také společensko-kulturními aktivitami. Tady lze na prvním místě jmenovat T. J. Sokol Poniklá, při které působí divadelní spolek s mnohaletou
tradicí Kolár. Jeho největšími úspěchy
byly postupy na národní přehlídku venkovských divadel Krakonošův podzim ve
Vysokém n. Jiz. s inscenací Krvavý román
v r. 2006 a na národní přehlídku loutkových divadel Loutkařská Chrudim s Jenovefou v r. 2010. Členka souboru Pavlína
Holubcová obdržela v r. 2003 zlatý odznak J. K. Tyla za obnovu tradic ochotnického divadla, její nominaci navrhla
ČOS. Po okolí je známý vokálně instrumentální smíšený pěvecký soubor Satori, který pořádá koncerty nepřetržitě od
r. 1993. Na repertoáru mají tradicionály, spirituály, lidové písně i vánoční koledy. Vyjeli koncertovat i za hranice ČR. Na
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dlouhou tradici ochotnického divadla navazují v Bozkově. Společenským životem
žijí též v Chuchelně, pořádají plesy, taneční zábavy a velký ohlas měly taneční
pro veterány. Dětem a dospělým pro radost uspořádají každý rok maškarní bál ve
Studenci, Jilemnici, Valteřicích, Pasekách
n. Jiz. a Víchové. Malým dětem připravují každoročně Pohádkový les v Jilemnici a Pasekách, jilemnické děti vítají před
Vánocemi ve svém městě Krakonoše, ve
Víchové plní úkoly malé čarodějnice, ve
Valteřicích se drží masopustní průvody
a zábavy, také organizují sjezdy rodáků
a Dětský den.
Lomnice pokračuje v dlouholeté tradici táboření a pořádá prázdninové tábory
v oblíbených Krčkovicích v Českém ráji
stále, letos to bude už po 43.! Na prázdninový tábor se mohou těšit i děti ve Studenci a v Pasekách.
Přes nedostatek ﬁnancí se sokolské
jednoty snaží opravovat a modernizovat
staré budovy sokoloven a sportovišť. Rekonstrukcemi velkými či malými prošly
např. sokolovny v Jilemnici, Košťálově,
Studenci, Lomnici, Chuchelně, Semilech,
Košově, Kruhu, Víchové a Horní Branné.
V Pasekách n. Jiz. se podařilo upravit hřiště za přispění ﬁnancí z EU a celý sportovní areál zrekonstruovali v Bozkově. Správa a údržba sokolského majetku by jistě
vydaly na samostatnou kapitolu.
Česká obec sokolská je v ČR čtvrté nejpočetnější občanské sdružení se 190 000
členy všech věkových kategorií. Struktura členské základny, ve které převažují
děti a mládež do 26 let, je 52 %. Toto
číslo snad do budoucna zajistí sokolské
organizaci nové pokračovatele a nositele krásných sokolských zásad mnoha lety
prověřenými.
V. Křížková, členka předsednictva
župy Krkonošské-Pecháčkovy

Moderování na Pražském hradě…
… aneb jak jsem se setkal s naším
prezidentským párem
Jelikož se mi podařilo zvítězit v soutěži
Mladý eko moderátor 2012, mohl jsem si
v úterý 29. května 2012 vychutnat hlavní výhru, kterou byla možnost moderovat
koncert souboru Barocco sempre giovane
na Pražském hradě u příležitosti setkání
donátorů Nadace Livie a Václava Klausových.
V ranních hodinách jsme se s mamkou
vypravili do Prahy na Pražský hrad, abychom stihli absolvovat generální zkoušku
a doplnili si další informace ke kulturnímu programu.
Před hradbami Pražského hradu na
nás čekala jedna z tajemnic Nadace
Livie a Václava Klausových, která nás
zavedla do noblesního a honosného

prostředí Rothmayerova sálu Pražského
hradu, kde jsem se s uměleckým vedoucím souboru Barocco sempre giovane
Mgr. Josefem Krečmerem a výkonným
ředitelem Nadace JUDr. Ladislavem Petráskem připravil na program dnešního
odpoledne.
Lidé přicházejí, sál se zaplňuje a slavnostní program začíná…
Vrcholem celého odpoledne byl projev prezidenta České republiky Václava
Klause a jeho choti Livie. Oﬁciální část
vystřídaly krásné tóny malého koncertu
barokního souboru Barocco sempre giovane, který jsem měl tu čest uvádět. Příjemnou tečkou slavnostního odpoledne
bylo pozvání na opravdu velmi chutné
a pestré občerstvení.
Dárkem na rozloučenou byla komentovaná prohlídka reprezentačních

Vojta Kunát s prezidentem republiky Václavem Klausem.

Foto J. Kunátová
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prostor Pražského hradu. Celý tento den
byl pro mě naprosto unikátní a hodnotím ho jedničkou se třemi hvězdičkami!
Poděkování patří paní profesorce Nataše

Novákové, která mě k soutěži přivedla,
pomohla mi s její přípravou a přispěla tak
k mému vítězství!
Vojtěch Kunát

Na brambory a kaši do muzea…
Ne, nebojte se, naše krásné muzeum nebylo přebudováno na restauraci nebo jídelnu! Tímto článkem bych vás totiž rád
pozval do Krkonošského muzea v Jilemnici, konkrétně tedy do objektu čp. 1,
kde nyní probíhá výstava „Brambory
a kaše, to je strava naše“, jejíž vernisáž
se uskutečnila v pátek 18. května ve velkém sále „Jilemnického pivovaru“.
Samotné zahájení vernisáže bylo velmi netradiční – přítomní návštěvníci si za
klavírního doprovodu ředitelky ZUŠ Jilemnice Hany Haukové, pana učitele Jiřího Horáčka a jeho žáků zazpívali píseň
„Jedna dva tři čtyři pět, cos to Janku, cos
to sněd…“ a vyslechli i další uchu lahodící skladby.
Slova se poté ujal ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici PaedDr. Jan
Luštinec, který nás velmi vtipně seznámil s historií a využitím brambor, které
bylo doplněno krkonošskou poudačkou

Ing. Tomáše Hájka. Kdo měl chuť, zakoupil si u jilemnických skautů vynikající voňavé sejkory a všichni se vydali na prohlídku exponátů…
Musím podotknout, že tato výstava je
opravdu velmi působivá, zajímavá a je
určena snad pro každého – pro biology, historiky, kuchaře a kuchařky – zkrátka pro všechny, kteří se chtějí dozvědět
co nejvíce informací o historii brambor,
jejich dřívějším využívání u nás i ve světě, kuchařky zase mohou nahlédnout do
starých receptů a zjistit, co se u nás na
horách dříve všechno z brambor vařilo…
Každý si tu najde to své!
Všichni zájemci o historii, gastronomii
nebo vy, kdo si chcete kulturně zpříjemnit odpoledne, určitě neváhejte a navštivte tuto velmi pěknou a zajímavou výstavu
v objektu čp. 1 (druhé muzejní budově).
Výstava potrvá do 30. září.
Vojtěch Kunát

Sklářská sláva
V pátek 15. června v tradičních 17 hodin
byla uskutečněna vernisáž výstavy „Sklářská sláva“ k 300. výročí první písemné
zmínky o sklárně v Novém Světě – Harrachově. Zahájení se konalo ve velkém
muzejním sále v čp. 1. Výstava samotná se zaměřením na produkci 19. století
probíhá v hlavní budově Krkonošského
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muzea v jilemnickém zámku a potrvá až
do 23. září 2012. O velkém zájmu našich
občanů svědčí též to, že všechna místa
ve velkém muzejním sále byla obsazena.
Výstavu zahájil uvítáním všech přítomných, jmenovitě pak zástupců harrachovské sklárny v čele s jejím spolumajitelem
panem Petrem Novosadem, kastelána

zámku v Hrádku u Nechanic pana Ivana Šenka a zástupců města Jilemnice
starosty pana Mgr. Vladimíra Richtera
a místostarostky paní Ing. Jany Čechové, ředitel Krkonošského muzea pan
PaedDr. Jan Luštinec. Ten v úvodu svého projevu omluvil nepřítomného pana
Dr. Jana Mergla, který měl při této příležitosti přednést hlavní projev.
To učinil v jeho zastoupení sám pan
ředitel, který opravdu zasvěceným způsobem pohovořil o historii vývoje těchto
nejvýznačnějších českých skláren a o jejich významu nejen pro české země, ale
také o jejich celosvětovém ocenění. Neopomněl se také zmínit o zásluhách Jana
Nepomuka hr. Harracha (1828–1909) na
vývoji a rozvoji těchto skláren.
V průběhu vernisáže vystoupili celkem
třikrát žáci a žákyně ZUŠ, kteří pod vedením pana učitele Horáčka zahráli velmi úspěšně skladby autorů vážné hudby
právě z doby začínajícího rozvoje harrachovských skláren. Svým velmi zdařilým
vystoupením tak přispěli k bohatému kulturnímu zážitku všech přítomných.

Pak se již konala prohlídka samotné výstavy, která mimo skutečně vysoce
uměleckých výrobků obsahuje také sklo
běžného denního použití a další velmi
historicky cenné písemné památky, mimo
jiné také vyznamenání z celosvětových
výstav. Zde je na místě také poděkování
všem pracovníkům muzea za velmi pečlivé a náročné uspořádání této výstavy
včetně zaznamenání popisků k celkové
historii těchto skláren a jejich nejvýznačnějších pracovníků.
V závěru je ještě vhodné upozornit
naše občany, že ve středu 4. července
v 17 hodin se uskuteční slavnostní otevření zámecké jídelny a bude tak doplněn zámecký okruh z doby, kdy na
zámku pobýval Jan Nepomuk hrabě Harrach. V programu vystoupí vynikající česká pěvkyně Zdena Kloubová a nebudou
chybět ani ukázky historických oděvů
z doby hraběte Jana.
Výstavu „Sklářská sláva“ si s velkým zájmem prohlédl a její návštěvu dalším občanům vřele doporučuje
Jan Kubát

Společenský dům Jilm Vás zve…
Červenec

16.–20. 7. 2012 – Příměstský tábor

Pátek 6. 7. 2012 v 18.00 hod. Evangelický kostel Křížlice
Vojta K. Tomáško – recitál
Kytarový folkový recitál plný veselých
i vážných písniček. Písniček o lásce o přátelství o přírodě, písniček o víře i naději
v lepší svět. Pořádá Farní sbor evangelické církve v Křížlicích. Společenský dům
Jilm Jilemnice u příležitosti státních svátků Cyrila a Metoděje a Mistra Jana Husa.
Vstupné dobrovolné.

23.–27. 7. 2012
Prázdninový kytarový kurz
Nabízíme opět prázdninový kytarový kurz pod vedením kytarového virtuosa a výborného pedagoga Libora Fišera. Kurz je vhodný pro začátečníky i pro
pokročilé, děti i dospělé. Krátká seznamovací schůzka proběhne 22. 7. 2012
od 19.00 hod. v hudebním salonku. Přihlásit se můžete v Informačním středisku.
Cena kurzu: 350 Kč
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Pátek 27. 7. 2012 v 19 hod. sloupový sál
Kytarový koncert
Koncert Libora Fišera a absolventů kytarového kurzu. Vstupné dobrovolné.

Srpen
Neděle 5. 8. 2012 13–19 hod.
zámecký park
22. Festival dechových hudeb
K tanci a poslechu Vám zahraje: Jilemničanka, Podzvičinka, Táboranka. Zazpívá a zatančí Národopisný soubor Krkonošský Horal Vrchlabí. Pobaví vás dvojník
pana Felixe Holzmanna a stálý host Vlachovky Lojzík Matoušek. Odpolednem
provází a také rád zazpívá Jiří Škvára.
V případě špatného počasí sál SD JILM
Jilemnice. Občerstvení zajištěno.
Vstupné: 120 Kč, důchodci 90 Kč,
děti zdarma
6. 8.–10. 8. 2012 – Příměstský tábor
Prázdninový intenzivní kurz němčiny
6.–10. 8. a 27.–31. 8. 2012 8.30–12.30
hod. Cena: 1 500 Kč. Informace a přihlášky u lektora. Mgr. Ondřej Lastovka –
tel.: 774 276 721, e-mail: ondrej_lastovka@seznam.cz

Přejeme Vám příjemně strávený čas
prázdnin a dovolených a doufáme, že
Vás osloví naše podzimní nabídka:

13. 9. 2012 v 19.30 hod. Limonádový
Joe – DS Jirásek Nový Bydžov

23. 9. 2012 ve 14.30 hod. Co takhle
svatba, princi? – pohádka DS Tyl Slaná

24. 9. 2012 v 18.00 hod. Národní parky USA II. – cestopisná přednáška

27. 9. 2012 v 19.00 hod. Cantarina
Clarinette – koncert klarinetového
kvarteta
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9. 10. 2012 v 19.00 hod. Můj báječný
rozvod – Eliška Balzarová

14. 10. 2012 v 14.30 hod. Pohádky
o mašinkách – pohádka Divadla Tramtárie Olomouc

15. 10. 2012 v 18.00 hod. Srdce Afriky – cestopisná přednáška

22. 10. 2012 v 19.30 hod. Karel Plíhal – recitál známého písničkáře
Předprodej vstupenek od 3. 9. 2012 v informačním centru, tel.: 481 541 008.
Kino 70 nebude v červenci a srpnu
promítat.
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, Jan
Kubát, Dr. Karel Kupka, Ing. Petra Novotná, Mgr. Vladimír Richter, Ing. Dagmar Stolínová. 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: 1050 ks. Povoleno odborem kultury
Okr. ú. Semily: ev. č. 14/89. Cena 11 Kč.
Uzávěrka zářijového čísla: 9. 8. 2012.
Obálka: Krkonošské muzeum – pracovní
stůl Jana Nepomuka hraběte Harracha,
foto O. Luštinec. Zadní strana – ledňáčci – vítězný snímek ze soutěže fotoklubů,
foto L. Votoček.
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