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Až se rok 2014 zeptá…
Opět je zde leden, tradičně měsíc hodnocení, u někoho i předsevzetí. Z pohledu města a městského rozpočtu
hodnotit můžeme, předsevzetí si dávat
můžeme, ale taková, která umíme naplnit. Čím byl pro nás rok 2013? Záleží na
úhlu pohledu. Rokem nových rozpočtových příjmů, pokud se bavíme o příjmové stránce městského rozpočtu. Rokem
zateplování, pokud se bavíme o výdajích. Rokem volebním, ačkoliv nebyly
jedny volby plánované. Rokem s třináctkou na konci, pokud jste pověrčiví.
Co se nám tedy v roce 2013 podařilo? Předně sestavit rozpočet města, který správně odhadoval příjmy po změnách v zákoně o rozpočtovém určení
daní. Město hospodařilo v roce 2013
s příjmy přes 150 mil. Kč. Daňové příjmy však z této částky činily „pouhých“
65 mil. Kč. Rozpočtové určení daní nepřineslo bohužel takové navýšení, jak si
dovolilo prognózovat ministerstvo ﬁnancí a někteří politici – příjmy jsou nižší
oproti jejich odhadu o 7 mil. Kč. Byli
jsme v odhadech opatrní, tedy propad
v příjmech jsme neměli.
Jaké projekty jsme v roce 2013 zrealizovali? V dopravě pokračujeme v přípravě chodníku na ul. Čsl. legií. Projekt
bude pravděpodobně v roce 2014 již
připraven do fáze stavebního povolení,
budeme však muset přesvědčit kraj, aby
se na projektu podílel opravou krajské
komunikace. Bohužel v rámci nové krajské koalice není dosud tato akce zařazena do jejich priorit.
Opravili jsme most v Dolení ulici, který byl v havarijním stavu. V roce
2014 budeme pokračovat v opravách mostů, renovací projde most na
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Vejrychovsku pod Normou. Po mnoha
letech příprav a odkladů se podařilo otevřít Normu, město se bude v roce 2014
vypořádávat s místními komunikacemi
i připravovat chodník ve směru na Martinice. Též jsme provedli komplexní rekonstrukci části dožívajícího veřejného
osvětlení (500 tis. Kč).
Dokončili jsme opravy památkově
chráněné budovy školy ZŠ Komenského, v rámci zateplování dále uvedeného provedeme též obnovu fasády i na
vnitřní straně. Budově se tak vrátí původní vzhled.
Rok 2013 byl i rokem zateplování.
Zateplujeme všechny budovy škol (včetně gymnázia). Máme s těmito úsporami
velmi dobré zkušenosti, navíc se zlepší
vzhled budov, jakmile se zrenovují okna
a fasády. Další budovou, kterou zateplujeme, je budova staré polikliniky, kde
ve spolupráci s nemocnicí po další rekonstrukci budou umístěny složky integrovaného záchranného systému – Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba
a Městská policie. Dokončení všech zateplování nás čeká v roce 2014.
Rok 2013 byl též rokem, kdy jsme se
přihlásili ve spolupráci s Jilemnickem –
svazkem obcí k provozování komunitní kompostárny. Ekologická likvidace
bioodpadů se rozjela od srpna a za tu
krátkou dobu se setkala s velkým a pozitivním dopadem. Počítáme s tím, že
od roku 2015 by se sběrná místa měla
rozšířit a svážet bioodpad z téměř celého města. V letošním roce již budeme
moci využít první kompost.
Na poli sportu jsme pořídili Kneippův chodník do bazénu, zahájili jsme
modernizaci odbavovacího systému

a šaten. Zrekonstruovaly se tenisové
kurty, provedla se rekonstrukce hřiště
za základní školou. Ani kultura nezůstala pozadu – zahájila se generální oprava střechy ve Společenském domě Jilm,
provedla digitalizace kina, nyní se provádí obměna sedaček v kině. V rámci
podpory sportu i kultury ve městě jsme
navýšili grantový program na celkovou
částku 700 tis. Kč.
Město získalo několik ocenění. Obrovským úspěchem bylo, že jsme získali
titul historické město roku, což přineslo
i „odměnu“ ve výši 1 mil. Kč. Díky této
částce jsme zahájili rekonstrukci střechy
na zámku za 6 mil. Kč, po zimě se v akci
bude pokračovat. Další ocenění v celostátní soutěži získalo i Dětské centrum –
jako jediné za sociální práci s dětmi.
Tato i další získaná ocenění nás zavazují do budoucna, nesmíme „usnout na
vavřínech“. Je dobře, že Jilemnice má takovou propagaci, že se prodává „sama“
díky neúnavné práci a píli mnoha lidí.
Za to všem patří poděkování.
Co se chystá pro právě začatý rok?
Kromě dokončování výše uváděných
akcí též hodláme pokračovat v podpoře
Krkonošského muzea, kde se nám slibně
vyvíjí návštěvnost a rok 2013 překonal
všechna očekávání. Začneme postupně
renovovat dětská hřiště a současně i budovat nové herní prvky u nové zástavby.
Na hřbitově zahájíme úpravy lip, které
jsou v současné době již dožilé a mohly by v budoucnu znamenat nebezpečí.
V parku u zámku upravíme cesty, zahájíme úpravy pódia. Příprava pozemků
k výstavbě bude pokračovat na Bubnu
a současně zahájíme přípravu území na
Nouzově. V areálu koupaliště zadáme
a provedeme vrt, který by našel vodní
zdroj. Na Kozinci zahájíme rekonstrukci
požární nádrže. Též zahájíme výstavbu
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nových parkovacích míst u Společenského domu Jilm, pokusíme se zajistit
i jiné zdroje pro ﬁnancování.
V rámci zateplování škol dojde
i k úpravám interiérů – úprav podlah,
instalací, aby se zlepšily podmínky pro
výuku. U mateřské školy v Hrabačově
vybudujeme nová parkovací místa.
Připravovaného a plánovaného je
dost. Všechny tyto akce se provedou
v případě, že je zastupitelstvo v únoru
schválí v rámci městského rozpočtu pro
tento rok… A také pouze v případě, že
nám přebytek rozpočtu 2013 dovolí doﬁnancovat naše plánované záměry.
I rok 2014 by měl být rokem volebním, měli bychom absolvovat volby
do Evropského parlamentu a volby do
zastupitelstva města. Ať máme všichni
šťastnou ruku… Ať máme jenom dvoje
volby a nečekají nás mimořádné volby.
Co si přát v novém roce 2014? Klasicky pro všechny popřeji štěstí, zdraví,
úspěchy, klid a pohodu, lásku, prostě jenom to nejlepší. Ty horší události, ať se
nám všem vyhýbají. Ať se nám všem daří
a můžeme se za rok opět setkat při hodnocení roku 2014. Vše nej!
Mgr. Vladimír Richter,
starosta města
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Z usnesení zastupitelstva a rady města
Níže citovaná usnesení byla schválena
jednomyslně.

ZM schvaluje pravidla pro rozpočtové provizorium na měsíce leden–březen 2014:
• čerpání běžných výdajů v období
1–3/2014 do výše 23 % schváleného
rozpočtu roku 2013;
• čerpání účelových prostředků, které
jsou kryty státními dotacemi či dotacemi z EU v souladu s poskytováním
těchto dotací (dotace na výkon státní
správy, účelové dotace pro ﬁnancování projektů z operačních programů,
účelové dotace pro příspěvkové organizace apod.);
• poskytnutí dotace TJ Jilemnice ve výši
1 340 000 Kč schválené ZM č. 93/13
ze dne 11. 12. 2013;
• čerpání investičních prostředků a významných oprav na akce, na které
jsou uzavřeny smlouvy a jejichž ﬁnancování bude součástí rozpočtu
města na rok 2014:
– Rekonstrukce střechy SD Jilm a digitalizace kina – pokračování z roku 2013;

– Oprava střechy zámku – pokračování
z roku 2013;
– Projekty zateplení (čp. 101, čp. 288,
čp. 97, čp. 259, čp 372) – pokračování z roku 2013.

ZM bere na vědomí termíny zasedání v 1. pololetí 2014: 22. 1., 26. 2.,
2. 4., 14. 5., 18. 6. (nestanoví-li ze
závažných důvodů starosta města jinak).

RM schvaluje ceník úhrad za pečovatelské služby dle předloženého návrhu platný od 1. 1. 2014 (viz barevná
příloha).

RM bere na vědomí formulář Předběžného oznámení k veřejné zakázce „Úprava veřejné zeleně v Jilemnici, období 2014–2017“ a ostatní
materiály k veřejné zakázce, jako
jsou plány péče, situační výkresy, tabulkové přehledy a výkaz výměr.

RM bere na vědomí termíny schůzí v 1. pololetí 2014: 22. 1., 5. 2.,
25. 2., 19. 3., 2. 4., 23. 4., 14. 5.,
28. 5., 18. 6. (nestanoví-li ze závažných důvodů starosta města jinak).
–pf–

Program regenerace památek 2013
V rámci Programu regenerace památkové zóny Jilemnice se v roce 2013 uskutečnilo několik akcí obnovy kulturních
památek, které byly podpořeny dotací
z Ministerstva kultury ČR. V první řadě
byla dokončena obnova uličních průčelí
budovy bývalé dívčí školy čp. 288 (dnes
základní škola). Pro Jilemnici je velkým
přínosem, že se na západním průčelí
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školy (orientovaným ke hřišti) podařilo zachránit poslední střípky původní sgraﬁtové výzdoby. Po zahájení restaurátorských prací se totiž ukázalo, že
pod novodobými přemalbami z 30. let
20. století se dochovala původní sgraﬁtová výzdoba v téměř neporušeném
stavu. K restaurování bylo přistoupeno
velmi pietně s cílem zachovat originální

výzdobu v maximální možné míře.
Tomu byla přizpůsobena i výsledná barevnost výzdoby, pozorný kolemjdoucí
ale zaznamená i bohatost a rozmanitost
původních rostlinných motivů. Sgraﬁtová výzdoba pochází z 90. let 19. století,
z doby výstavby školy.
Další kulturní památkou, která dostala nový háv, je budova radnice. Po zřícení části korunní římsy v roce 2012 byla
provedena revize říms u celého objektu,
důsledně byla obnovena dilatační spára
mezi konstrukcí krovu a korunní římsou,
zároveň bylo staticky zajištěno obvodové zdivo jižního a západního průčelí budovy. Fasáda radnice byla nově natřena.
V dalších letech by se obnovy mohla dočkat věž s lucernou.
Za ﬁnanční podpory z Programu regenerace byla dále opravena omítaná
část soklu kostela sv. Vavřince a bednění štítů chalupy čp. 112 ve Zvědavé
uličce. Zejména oprava zdobných prvků lomenice proběhala velmi šetrně a je
velmi povedená.

Také zámek v Jilemnici se s využitím ﬁnančních prostředků z Programu
regenerace dočká nové střešní krytiny,
v loňském roce byl opraven krov a probíhaly přípravné práce před položením
nové krytiny z přírodní štípané břidlice. Podrobněji o opravě střechy zámku informujeme v tomto čísle zpravodaje v článku „Oprava střechy na budově
zámku“.
V loňském roce byly dokončeny
úpravy prostoru okolo kostela sv. Vavřince spojené s novým zadlážděním
povrchů chodníků a výsadbou zeleně,
místo teď zve obyvatele Jilemnice i její
návštěvníky k příjemnému odpočinku.
Úprava těchto prostor sice nebyla spoluﬁnancována z Programu regenerace (jde
o projekt Jilemnice – město zeleně), ale
vhodně doplňuje aktivity města v péči
o kulturní památky.
Děkujeme všem, kteří se v loňském
roce podíleli na realizaci Programu regenerace.
Bc. Martina Housová

Oprava střechy na budově zámku
Dlouholetá péče o kulturní památky
a památkovou zónu v Jilemnici byla
v loňském roce zúročena vítězstvím
v celostátním kole Soutěže o nejlepší
přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2012. Jilemnice získala titul Historické město roku
a s ním odměnu 1 mil. Kč. Výhra musela
být ještě v roce 2013 použita na obnovu kulturní památky na území památkové zóny a vztahovala se na ní pravidla
pro čerpání dotací v rámci Programu
regenerace. To znamená, že k uvedené
částce bylo nutno proinvestovat další

milion Kč (bez DPH). Po letitých odkladech se naskytla možnost opravit střešní krytinu na budově zámku, která po
více jak sto letech pomalu dosluhuje.
Současná krytina z přírodní břidlice pochází z 90. let 19. stol., z doby dostavby
zámecké budovy. Jedná se o anglickou
břidlici, která je typická svým ﬁalovým
nádechem. Bohužel, je již značně slabá
a jednotlivé kameny hojně praskají. Lze
předpokládat, že předchůdkyní této břidlice byla česká břidlice, těžená s největší pravděpodobností na Železnobrodsku. Nasvědčují tomu typicky zbarvené
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kameny šedočerné až šedozelené barvy
nalezené na zámecké půdě.
K položení nové břidličné krytiny
byla vypracována projektová dokumentace, protože tloušťka, tvar a velikost břidličných kamenů nabízí množství různých variant krytí ploch střechy. Také
každý ze způsobů položení břidličných
šablon má svá speciﬁka a může ovlivnit
konečné vnímání objektu. Různá řešení se nabízí také pro jednotlivé detaily
střechy (úžlabí, okapové a nárožní hrany, hřeben apod.).
Břidličná krytina měla být již v loňském roce nahrazena opět krytinou
z přírodní štípané břidlice. Po nezbytných administrativních přípravám byly
v letních měsících zahájeny práce na
opravě. Záhy se však ukázalo, že bude
zcela nezbytné opravit nejprve masivně poškozené části krovu. Přestože se
s dílčí opravou krovu počítalo, přesný
rozsah oprav bylo možné určit až po
rozkrytí bednění střechy, protože některé části krovu byly do té doby z půdního prostoru nepřístupné. Proto nebylo možné dopředu vyhodnotit přesně
jejich stav. Obnova poškozených částí
krovu byla dokončena po třech měsících

intenzivní práce tesařů na sklonku loňského roku.
Spolu s opravou krovu byly prováděny přípravné práce pro položení nové
krytiny z přírodní břidlice. Zejména byly
upraveny námětky na krokvích, posíleno
bednění a provedeno kompletní oplechování okapové hrany střechy z měděného plechu.
V letošním roce by se mělo zrevidovat zbylé bednění a v celé ploše střechy by měla být stávající břidlice snesena a položena podkladní, pojistná
vrstva pod břidličnou krytinu z asfaltových modiﬁkovaných pásů. Nové krytiny z přírodní břidlice by se měl zámek
dočkat do začátku letních prázdnin. Pro
jilemnický zámek byla vybrána břidlice ze severošpanělských lomů. Jedná
se o velmi kvalitní břidlici s vynikajícím
zpracováním. Kameny jsou šedočerné
a břidlice splňuje požadované parametry a příslušné normy.
Břidlice je materiál používaný jako
střešní krytina po staletí, při dobře odvedené práci a použití kvalitního kamene bude střecha zámku sloužit opět několik desítek let.
–mh–

Příspěvky na obnovu objektů 2014
Město Jilemnice poskytuje ze svého rozpočtu příspěvky na obnovu objektů na
území města (dále jen „příspěvek“) již
od roku 2004. Příspěvky jsou poskytovány vlastníkům nemovitostí, které se
nachází v katastrálním území Jilemnice
a Hrabačova. U objektů, které jsou na
území památkové zóny, směřuje podpora k úhradě zvýšených nákladů spojených s údržbou, opravami, stavebními
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nebo jinými úpravami objektů, v ostatních případech se příspěvek vztahuje
na podporu úhrady nákladů spojených
s údržbou, opravami atd. Minimální ﬁnanční podíl žadatele musí činit 40 %
z celkových nákladů akce. Podané žádosti posuzuje pracovní skupina pro
program regenerace městské památkové zóny, která rovněž navrhuje rozdělení a výši příspěvků. O poskytnutí

příspěvku a jeho výši rozhoduje zastupitelstvo města, příspěvek může být přiznán i nižší, než bylo požadováno. Při
posuzování žádostí jsou preferovány takové žádosti, které směřují ke zlepšení prostřední městské památkové zóny
i města, podporovány jsou zejména práce v exteriéru domů, tj. opravy a nátěry venkovních omítek a roubení domů,
opravy a nátěry střech, výměny, opravy a nátěry okenních a dveřních výplní
apod. Rovněž je při hodnocení žádostí
kladen důraz na zachování prvků kulturní a stavebně-historické hodnoty objektů, navrhované materiály, způsob provedení prací, které by měly korespondovat
s prostředím památkové zóny.
Také v roce 2014 bude možné žádat
o tento ﬁnanční příspěvek, předpokládáme příjem žádostí do 30. 4. 2013.
Celková částka, která by letos měla být
poskytnuta občanům na opravy jejich
domů, bude známa po únorovém jednání zastupitelstva města. Poté bude
vyhlášena výzva k podávání žádostí
o příspěvek, která bude zveřejněna na
webových stránkách města http://www.
mestojilemnice.cz a na úřední desce
(pravděpodobně v druhé polovině února 2014).
Žádost o ﬁnanční příspěvek, spolu
s povinnými přílohami, musí být podána písemně na předepsaném formuláři,
který obsahuje:
– údaje o žadateli,
– údaje o objektu,
– stručný popis zamýšlené obnovy, včetně navrženého způsobu realizace,
– časový harmonogram akce,
– předpokládaný celkový rozpočet
akce.
Žadatel je povinen předložit jeden podepsaný originál žádosti spolu se všemi předepsanými přílohami,

kterými u fyzických i právnických osob
vždy jsou:
– doklad o vlastnictví objektu, ke kterému se váže žádost o příspěvek,
– kopie závazného stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče
vztahující se k akci, na niž je příspěvek požadován, pokud se předmětná nemovitost nachází na území památkové zóny, nebo pokud je
předmětná nemovitost kulturní památkou prohlášenou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,
– kopie smlouvy o zřízení běžného
účtu žadatele v některém z peněžních ústavů,
– čestné prohlášení o vypořádání závazků vůči zdravotním pojišťovnám,
správě sociálního zabezpečení, ﬁnančnímu úřadu a městu Jilemnice,
– doklad o pověření zvoleného zástupce žadatele v případě, že má objekt
několik vlastníků (plná moc, souhlas
apod.),
Pokud je žadatelem právnická osoba,
dokládá k žádosti dále:
– kopie dokladů, na jejichž základě došlo k vytvoření subjektu,
– kopie dokladu o přidělení IČ, pokud
bylo přiděleno,
– kopie dokladu o přidělení DIČ, pokud bylo přiděleno,
– kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce žadatele.
Dovolujeme si tímto upozornit případné žadatele o příspěvek z rozpočtu města, že závazné stanovisko MěÚ
Jilemnice, odboru rozvoje a místního
hospodářství, oddělení památkové péče
je nezbytnou součástí žádosti o příspěvek. Řízení ve věci vydání závazného
stanoviska může trvat až 30 dnů, proto
o jeho vydání požádejte v dostatečném
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předstihu. Pokud jsou žádosti o závazné
stanovisko doručovány krátce před termínem pro podání žádostí o příspěvek
z rozpočtu města, není možné administrativně vyřídit všechny žádosti včas.
Všechny související informace a potřebné formuláře k žádosti o závazné stanovisko i pro zpracování žádostí
o poskytnutí příspěvku je možné získat

na MěÚ Jilemnice, odboru rozvoje
a místního hospodářství, oddělení památkové péče, kontaktní osoba Martina Housová, tel.: 481 565 135, e-mail:
housova@mesto.jilemnice.cz a na internetových stránkách města Jilemnice
http://www.mestojilemnice.cz. Na příslušném odboru lze též konzultovat již
rozpracované žádosti.
–mh–

Konference o kvalitě řízení úřadů
Město Jilemnice na mezinárodní
konferenci „Zavádění modelu CAF
v podmínkách SÚIP“
V říjnu 2013 se uskutečnila v Ostravě
dvoudenní mezinárodní konference pořádaná Státním úřadem inspekce práce v rámci projektu „Zavedení modelu
kvality řízení CAF a rozvoj výkonnosti
zaměstnanců v rámci SÚIP“. Smyslem
tohoto projektu bylo zavést do organizace model řízení kvality a využít ho
jako prostředku pro realizaci změn týkající se všech šesti vrcholů hexagonu
veřejné správy (legislativa, technologie, organizace, občan, úředník, ﬁnance). Pořadatel vyzval k účasti i zástupce
z našeho města, aby zde prezentovaly
úspěchy a praktické zkušenosti dosažené při realizaci projektu „Zavádění CAF
v Jilemnici“.
Mezinárodní konference za účasti jak
realizátora projektu, tak zástupců krajských a městských úřadů, školských zařízení a ﬁrem zabývajících se řízením
kvality poskytla prostor ke vzájemné výměně zkušeností se zaváděním modelu
CAF, k diskusi o úskalích, která v průběhu práce s tímto modelem zdolávají CAF
týmy v organizacích.
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Město Jilemnice spolu s Masarykovou
městskou nemocnicí v Jilemnici procházejí zkvalitňováním řízení prostřednictvím této metody již od roku 2009.
Zkušenosti města byly na této konferenci prezentovány zejména v oblasti
realizovaných aktivit v rámci CAF, tj. sebehodnocení úřadu, akční plány zlepšování, praktické řešení počátečních
problémů při práci v týmech a dosažených výsledků. Součástí odborné
publikace, která byla vydávána v souvislosti s realizovanou konferencí poskytlo město odborný článek zaměřený
na praktické zkušenosti se zaváděním
metody CAF.
Konferenci provázela velmi příjemná
atmosféra především díky sdíleným zkušenostem. Spontánně se v průběhu diskusí ukázalo, že jak úskalí, tak pozitivní efekt přináší metoda CAF v naprosto
stejných momentech napříč organizacemi, které se rozhodly jejím prostřednictvím zlepšit svoji práci.
Setkání na této úrovni rozhodně přispělo k další motivaci v pokračování zkvalitňování řízení, služeb a procesů na Městském úřadě v Jilemnici,
k další práci směřující jak k obhajobě
ceny kvality ve veřejné správě za rok

2011 – bronzový stupeň, tak k pokračování ke stupni stříbrnému.
Na závěr jedna drobná úvaha: říkejme této metodě a zaměstnancům v ní
zapojených, jak sami chceme – CAF
(?), nebo též naprosto obyčejně – setkávání lidí, kterým záleží na tom, aby

organizace nestagnovala v zažitých stereotypech a posouvala se v rámci dění
ve společnosti dopředu.
Dagmar Ouhrabková, personální
manažerka, odbor kanceláře tajemníka
Zdeňka Kalfařová, projektová
manažerka, odbor kanceláře tajemníka

Ocenění „Dobrá půlka“
V rámci projektu „Slaďování pracovního
a rodinného života zaměstnanců Krajského úřadu Libereckého kraje“ vyhlásil v listopadu 2013 krajský úřad soutěž
s názvem „Dobrá půlka“. Tématem soutěže byly příklady dobré praxe v uplatňování rovných příležitostí ve veřejné
správě. Do soutěže byly zapojeny obce,
jejich úřady a také příspěvkové organizace zřizované krajem a obcemi.
Základními oblastmi, které byly na
základě předem stanovených kritérií
v této soutěži posuzovány, byly rovné
příležitosti ve ﬁremní kultuře, v oblasti
vzdělávání a dalšího rozvoje, slaďování práce a soukromého života, gender
a společenské odpovědnosti.
Město Jilemnice v souvislosti s přihláškou do této soutěže shromáždilo výsledky své práce od roku 2009 spojené
především s prezentací výstupů za oblast lidských zdrojů (zkvalitňování řízení, zefektivňování vzdělávání, odborné
přípravy a rozvoje úředníků a politiků,
zavedení systému hodnocení a vzdělávání), za aktivity spojené s projektem
Zdravé město, MA 21, se zavedením
systému EMAS a další.
Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhlo 4. prosince 2013 v sídle Libereckého kraje za účasti členky rady kraje pověřené řízením resortu hospodářského

a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova paní Ivany Hujerové a ředitele krajského úřadu pana
René Havlíka.
Město Jilemnice získalo v této soutěži
významné ocenění za zavádění ﬂexibilních forem organizace práce a komplexní změny řízení úřadu. Poděkování za
kvalitní práci, která stojí za tímto oceněním, patří jak vedení úřadu, politikům,
tak všem zaměstnancům.
Dagmar Ouhrabková, personální
manažerka, odbor kanceláře tajemníka

Personální manažerka úřadu v Jilemnici
Dagmar Ouhrabková a René Havlík.
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Akce „8 hodin pro město“
Naše komise „Zdravé město Jilemnice“
po úspěšných pěti ročnících soutěže „Jilemnice krásná a rozkvetlá“ se v roce
2014 zaměří na problémy týkající se čistoty a pořádku ve městě, údržby zeleně,
nových dětských hřišť a ploch k využití
volného času.
Akce „8 hodin pro město Jilemnici“
(o které jsme již dříve v našem zpravodaji informovali) může hodně pomoci při realizaci vašich návrhů, nápadů
a námětů na zlepšení prostředí, kde žijeme. Akce, vzešlé z veřejného fóra Zdravého města, v roce 2013 (obnovení provozu nádrže Na Kozinci, vybudování

dětského hřiště za MMN a stabilizace
služeb v areálu bývalého OSP) se projekčně připravují pro jejich následnou
realizaci.
Obracíme se na vás, občany, kluby
a oddíly, pokud přijdete s konkrétními vašimi návrhy, potřebné informace
s vámi budou projednány na pracovní schůzce příslušné komise, případně u kulatého stolu či na veřejném fóru
Zdravého města.
Vyhodnocení úspěšných akcí bude
zveřejněno v rámci Evropského týdne
mobility – Dne bez aut.
J. Kunátová, komise ZM

Komise sportu a tělovýchovy
Vážení spoluobčané, představovat komisi sportu a tělovýchovy je asi zbytečné,
ale dovolte přiblížit Vám její fungování
v roce 2013. KS se setkává na pravidelných schůzkách, kde diskutuje o problémech sportovního prostředí v Jilemnici,
ale i o jejich možných řešeních. Některá
témata jsou již trochu evergreeny, některá jsou nová a s některými se nám podařilo vypořádat. A co že tedy v roce 2013
přitáhlo naši pozornost?
Kluziště: KS byl představen záměr výstavby kluziště v prostoru bývalé kotelny
nad sportovní halou. V běhu je vypracování studie, kterou by měla provést fakulta architektury Technické univerzity
v Liberci. Dle informací, které má komise k dispozici i díky vlastním, hokej
hrajícím členům, se provozní náklady na
krytá kluziště (Vrchlabí, Lomnice n. P.,
Nová Paka) pohybují kolem 2 milionů Kč
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ročně a nekrytá v Turnově cca 700 tisíc
Kč. V Turnově bylo v roce 2013 zastupitelstvem rozhodnuto o stavbě haly kryté. To bude pro Jilemnici znamenat již
4. halu v dojezdové vzdálenosti do jedné hodiny. V reálnější variantě nekryté
plochy se komise shodla, aby vypracovávaná studie zohledňovala multifunkční využití případné plochy (plocha, dopravní hřiště) a je připravena o kluzišti
v Jilemnici dále jednat.
Koupaliště: Jilemnice i přes historickou existenci koupání není nejvhodnější
lokalitou, i když loňský rok byl z hlediska průměrů abnormálně teplý a počet
koupacích dní vysoce nadprůměrný.
Komisi nepřísluší, aby sport hodnotila
z pohledu ekonoma, přesto je zde ještě spousta otázek, na které je třeba odpovědět, aby investice kvalitě života ve
městě spíše neuškodila. Ta nejjednodušší

může být použitá technologie. V současné době se diskutuje o standardní
technologii z nerezové vany cca o dvě
dráhy širší než je vana krytého bazénu
nebo o technologii tzv. biotopu, která
se koupací plochou blíží původní ploše
koupaliště. Každá z technologií má své
přednosti. První varianta je odzkoušena
a splňuje dnes požadované standardy,
druhá varianta slibuje úspory investiční, provozní i bližší sepjetí s přírodou.
Prezentace „nerezové“ varianty již proběhla a pro větší objektivitu bude jistě
prezentován i „biotop“, který za poslední léta technologicky také vyspěl. Další,
ale možná zásadnější otázky, které zatím ještě nebyly zodpovězeny, mohou
být: Jakou cílovou skupinu chceme koupalištěm oslovovat? Pouze místní nebo
i turisty? Kdo a jak bude koupaliště provozovat? Jaké budou další aktivity? Bude
součástí možnost občerstvení a hlavně
ubytování? Jakého typu? Pro karavany
nebo např. bungalovy? Jak bude možné prostor koupaliště propojit s areálem
Hraběnka? A není tu i jiná možnost (renovace vany na Kozinci a úprava lomu
na přírodní koupaliště)? A nebo celkem
základní: kde se vezme voda? I když na
tuto otázku dostaneme zřejmě odpověď
letos po již dohodnutých zkušebních vrtech. Komise si uvědomuje, že současný
stav areálu koupaliště je ostudou města a vítá, že pro obnovu koupaliště byla
ustanovena speciální komise, se kterou
komise sportu úzce spolupracuje na řešení.
Granty: Komise se již od června roku
2012 zabývala přípravou klíče pro rozdělení ﬁnančních prostředků přidělených obcím z výherních hracích přístrojů. Komise se shodla, že bude požadovat
přidělení těchto prostředků v maximální
možné míře na sport, potažmo sportovní

kluby a spolky sídlící na území města
a vykonávající činnost v oblasti sportu.
Komise doporučila zřídit rozpočtovou
kapitolu pro sport, která by byla mimo
jiné kryta z těchto výnosů a ze které by
byly podporovány subjekty zajišťující
pravidelnou sportovní činnost na území
města Jilemnice. V roce 2013 taková kapitola vznikla a byla naplněna částkou
300 tis. Kč z celkového příjmu 3 332 tis.
Kč z loterií a výherních hracích přístrojů
a byla komisí sportu rozdělena formou
grantu „Podpora subjektů pracujících
s dětmi a mládeží“. Komise bude i nadále vytvářet tlak na maximální pomoc
ze strany města při ﬁnancování sportu
a volnočasových aktivit dětí a mládeže
v Jilemnici buď jednorázovými dotacemi, nebo Grantovým programem města
Jilemnice.
Hraběnka: Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka včetně asfaltové dráhy se i v loňském roce objevil na čele
desatera jilemnických problémů při Fóru
zdravého města. Proběhl kulatý stůl, kde
se veřejnosti představila studie proveditelnosti a mimo jiné i v městském informačním centru si mohl každý prohlédnout vizualizaci areálu. Komise sportu
věří, že se podařilo rozptýlit obavy, že
projekt je pouze pro úzkou skupinu
sportovců, že se přitom zbytečně kácí
stromy a podobně. Bylo ukončeno výběrové řízení na zpracování dokumentace k územnímu řízení, pracuje se na
jejím vypracování a současně probíhají jednání s majiteli pozemků. Komise sportu považuje projekt areálu Hraběnka za sportovní prioritu města nejen
kvůli obnovení tréninkových podmínek
pro jilemnické sportovce ze sportovního
gymnázia, základních škol a klubů, ale
i pro bezpečnější a kvalitnější podmínky pro sportující i nesportující veřejnost,
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která areál hojně využívá pro sport i odpočinek.
Skate hall: Mezi úspěchy sportu v Jilemnici lze považovat nalezení místa
pro skate halu, kterou si členové Skate
Clubu Jilemnice s pomocí nadačního
fondu vlastními silami zrekonstruovali
a upravili a dle vlastních pravidel i využívají. V tomto směru by se dalo s nadsázkou podotknout, že to s mladými
není ztraceno.
Komise sportu se během roku zabývala
ještě mimo výše uvedeného ukončenou

rekonstrukcí školního hřiště u ZŠ Komenského, opravou tenisových a volejbalových kurtů, které budou otevřeny na
jaře, sokolským parkem a dětským hřištěm na stadionu, kdy její členové opakovaně upozorňovali na stav některých
herních prvků, ale třeba i stavem plochy
hřiště po odjezdu cirkusu.
Vážení spoluobčané, sportovci tělem
i třeba jen duší, přejeme Vám v následujícím roce pevné zdraví a i trochu toho
sportovního štěstí.
Za komisi sportu a tělovýchovy
Jan Sucharda a David Hlaváč

Společenská rubrika
Vítání občánků
Dne 22. listopadu 2013 jsme v obřadní
síni jilemnické radnice přivítali nové občánky našeho města. Jsou to:
Elen Anastázie Selucká, nar. 3. 7. 2013
Rozálie Boukalová, nar. 8. 7. 2013
Veronika Svatá, nar. 25. 7. 2013
Richard Šolc, nar. 29. 7. 2013
Monika Potclanová, nar. 5. 8. 2013
Konstance Krčíková, nar. 7. 8. 2013
Karolína Šídová, nar. 15. 8. 2013
Gabriela Rychtrová, nar. 18. 8. 2013

Dětem i jejich rodičům přejeme hodně
zdraví, radosti a spokojenosti.
Životní jubilea – listopad 2013
96 let
Dagmar Šrámková, K Vodojemu 833
92 let
Jarmila Křelinová, Jana Weisse 999
90 let
Václav Mečíř, Dolení 64
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89 let
Stanislav Ullman, Jaroslava
Havlíčka 328
88 let
Emilie Lukešová, Jeriova 990
87 let
Jiří Polmann, Ambrožova 1213
Vlasta Ryplová, Poštovní 477
Františka Vejnarová, Jaroslava
Havlíčka 482
Helena Papežová, Jana Buchara 991
86 let
Josef Tesař, Na Drahách 1136
Vlasta Pavlíčková, Komenského 69
80 let
Anna Kytlerová, Jubilejní 444
Karel Jiráček, Knoblochova 408
Mária Černá, Ambrožova 1213
75 let
Ladislav Trýzna, K Vejrychovsku 1074
Eva Hančová, Jaroslava Havlíčka 635
Anežka Pěničková, Sportovní 360

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

Sňatky – listopad 2013

Úmrtí – listopad 2013

Zdeněk Pešek a Lucie Erlebachová, oba
Jilemnice
Petr Zaplatílek, Dolní Brusnice a Monika Dovolová, Kruh

Jana Fiedlerová (*1943)
Pavlína Daniová (*1947)

Novomanželům přejeme hodně štěstí
na společné cestě životem.

Pozůstalým rodinám projevujeme
upřímnou soustrast.
Za SPOZ: Jolana Kozáková

Dětské centrum získalo cenu kvality
Záštitu nad soutěží o nejlepšího poskytovatele sociálních služeb v České republice – Ceny kvality v sociální péči,
převzalo MPSV a manželka pana prezidenta Ivana Zemanová. Projekt vyhlásila redakce časopisu Ošetřovatelská péče
ve spolupráci s Radou kvality ČR. Je součástí strategických projektů Národního
programu podpory kvality.
Cílem je podporovat a morálně ocenit instituce, které se snaží vytvářet komfortní prostředí a stabilní zázemí pro
uživatele sociální péče. A to s důrazem
především na profesionalitu a osobní
přístup.
19. listopadu 2013 jsme byli pozváni
do Senátu Parlamentu ČR. Slavnostní ﬁnále se uskutečnilo v reprezentativních
prostorách Rytířského sálu. Cenou kvality v sociálních službách bylo oceněno
9 zařízení v různých kategoriích a osobnost roku – p. Krása.
Ceny byly předávány pod patronací
senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, za účasti pana náměstka Čáslavy, ředitele odboru sociálních
služeb a sociální práce Hanuše, senátorky Emmerové, senátorky Sekaninové a dalších senátorů, politiků, umělců,
sponzorů.

V kategorii „Poskytovatelé sociálních
služeb pro děti“ získalo ocenění – Čestné uznání pouze jedno zařízení v ČR –
Dětské centrum Jilemnice.
Věděli jsme, že si jedeme pro ocenění, netušili jsme, že získáme to nejvyšší.
Byl to pro nás velmi radostný, emotivní, nepopsatelný zážitek.

Ocenění Dětského centra. Z archivu DC.
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Toto uznání je ocenění nejenom naší
mnohaleté poctivé práce, ale i Vás všech,
kteří nás podporujete. Velký dík patří:
– všem zaměstnancům DC Jilemnice,
kteří zde pracují nebo pracovali, velmi často nad rámec svých povinností,
za jejich lásku a profesionální přístup;
– zřizovateli DC – městu Jilemnice, politikům, úředníkům, všem;
– KÚ v Liberci;
– MMN Jilemnice – vedení MMN
a všem zdravotníkům;
– nadacím a společnostem;
– sponzorům a dárcům, kteří dětem pomáhají ﬁnančními i materiálními dary;
– všem profesionálům, kteří svojí prací
pomohli zmodernizovat DC;

– školám, které s námi spolupracují,
pedagogům a jejich žákům za krásný přístup k našim dětem;
– všem Vám, dobrým lidem, kteří svými postoji, názory, radami, milým slovem, úsměvem nás podporují a povzbuzují.
Z celého srdce Vám všem děkuji za
vše, co jste udělali pro naše děti, za Váš
drahocenný čas, který nám věnujete,
a krásný vztah k celému zařízení DC.
Za celý kolektiv Dětského centra Jilemnice Vám přeji pevné zdraví a štěstí, osobní i pracovní úspěchy, pohodu
a klid v duši, radost a hodně lásky v srdíčku.
Jaroslava Řehořková

Pečovatelská služba
Pečovatelská služba nabízí dostatečně širokou nabídku služeb pro seniory
a zdravotně postižené občany v Jilemnici.
Tato služba je poskytována jako terénní, to znamená, že je určena pro
všechny občany v jejich domácnostech
na území Jilemnice, případně okolních
obcích (po domluvě). Jedná se o sociální
službu pro osoby se sníženou soběstačností, která pomáhá lidem zůstat v jejich
domácnostech co nejdéle.
Nabízené služby jsou vždy po dohodě a sepsání smlouvy o poskytování
konkrétní služby.
Jedná se o nákupy, dovozy obědů,
pomoc při přípravě stravy, pomoc při
osobní hygieně, praní prádla, pomoc
při zajištění úklidu v domácnosti, pochůzky.
Další úkony, které poskytujeme pouze s výše jmenovanými službami, jsou
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dovoz a doprovod k lékaři autem pečovatelské služby, dohled při podávání
léků atd.
Potřebné informace získáte přímo
v pečovatelské službě, poradí Vám i obvodní lékaři, další potřebné informace
jsou na internetu na stránkách města Jilemnice (organizace města – pečovatelská služba).
Pečovatelská služba je službou města
Jilemnice, je zpoplatněna dle platného
ceníku a zákona o sociálních službách.
Pokud má občan příspěvek na péči,
může být placena z tohoto příspěvku.
O služby je možné požádat osobně
nebo telefonicky na adrese:
Pečovatelská služba Jar. Havlíčka 328,
Jilemnice, kontakty: tel: 481 543 137,
481 552 111–114, pracovní doba: pondělí–pátek 7,00–16,00 hodin.
D. Šimková

Diakonie ČCE – středisko Světlo
Po zářijových oslavách 20. výročí založení Diakonie ve Vrchlabí jsme již
tradičně uspořádali adventní koncert,
který připadl na první adventní neděli, tedy 1. prosince. Koncert zahájily pí
Hana Liptáková, ředitelka Diakonie ČCE
a Mgr. Magdaléna Kumprechtová, ředitelka ZŠ speciální. První svíčku na adventním věnci přišel zapálit a podpořit všechny účinkující pan místostarosta
PhDr. Michal Vávra. Během koncertu
vystoupil: Špindleráček, ZUŠ Karla Halíře ve Vrchlabí, Dětský domov ve Vrchlabí, ZŠ speciální, Ten sing a uživatelé
Centra denních služeb, kteří si na tento
koncert připravili zbrusu nové taneční
vystoupení. Koncert zakončil pan farář
Mgr. Chlápek, který pronesl sváteční slovo a popřál všem krásné Vánoce. Příjemným odpolednem nás provázeli Daniela Jeriová a Vojtěch Kunát, kterým tímto
upřímně děkujeme. Děkujeme také
všem vystupujícím a těšíme se na další
společná setkání v novém roce.
V adventním čase se obzvlášť snažíme do naší práce ve středisku zapojit

i širokou veřejnost, a proto jsme již tradičně pozvali všechny včetně škol na
„Perníkový den“, kde měli možnost
ozdobit si perníčky, které pro ně napekli uživatelé CDS, a potěšit tak své blízké
milým dárkem nebo si jimi ozdobit vánoční stromeček. Letošní Perníkový den
se konal 12. prosince.
V novém roce bude Diakonie ČCE
„svítit dál“ a stále silnějším světlem.
Kromě již osvědčených sociálních služeb – ranou péčí, centrem denních služeb, podporovaným zaměstnáním, také
nově otevřenou sociální službou – terénní osobní asistencí. Uzavřeli jsme
tak pomyslný kruh služeb, tedy pomáhat člověku od jeho narození až po vysoký seniorský věk.
Vážení, pomozte nám svítit dál a zachovejte nám přízeň i v letech příštích.
Mnoho dobrého v novém roce Vám
všem přejí zaměstnanci Diakonie ČCE –
středisko Světlo ve Vrchlabí.
Hana Liptáková, ředitelka,
Diakonie ČCE – středisko
Světlo ve Vrchlabí

Vánoce na dětském oddělení
Jako každý rok se v polovině listopadu
ozval telefon, na druhém konci drátu
pan Machek: „Tak co byste letos potřebovali?“ A my jsme si vymýšleli – prosíme vybavení do návštěvní místnosti,
aby si mohly hospitalizované děti posedět s návštěvou v příjemném prostředí. A na oddělení máme už rozlámané
dětské židličky a stolečky. Ale také nám
odcházejí zvlhčovače vzduchu, které

potřebujeme na pokoje, když se dětem
špatně dýchá. „Není problém, objednejte, co potřebujete, a pošlete mi fakturu,“
slyším ze sluchátka. A tak letos máme
nové vybavení návštěvní místnosti, dětský nábytek na oddělení a 2 zvlhčovače
vzduchu Bionaire.
Pan Machek nám takto každoročně
pomáhá vylepšit prostředí a vybavení
dětského oddělení – v minulém roce
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to byl příspěvek na přístroj k vyšetření
CRP (známka bakteriální infekce) přímo v ambulanci. Děti mají na každém
pokoji televizi, máme na zákrokovém
sálku polohovací lehátko, zrenovované
kojenecké postýlky a to není konečný
výčet.

Rádi bychom touto cestou – za všechny děti, které byly a jsou hospitalizované na dětském oddělení, poděkovali za
každoroční štědrou vánoční nadílku.
Za dětské oddělení Masarykovy městské nemocnice Jilemnice
MUDr. M. Jiřičková

Vítání Krakonoše
Když jste pohlédli v neděli 24. listopadu před druhou hodinou odpolední směrem k Žalému, mohli jste spatřit
Krakonoše, který si to směřoval přímo
k Jilemnici. Přišel se zase po roce podívat na naše děti. Když se Krakonoš blížil
k zámeckému parku, pořádně foukalo,
ale na chvíli zvědavě vykouklo i sluníčko. Krakonoše doprovázela pouze
Anče. Kuba letos musel zůstat na horách a připravovat dříví na otop, jelikož
se prý očekává tuhá zima. Na Krakonoše se přišlo podívat kolem sto třiceti dětí
s rodiči a prarodiči a ten měl velikou radost, že se jich na něj těšilo tolik. Vřele
se s nimi přivítal a poprosil je, aby mu
pomohli roztřídit obrázky zvířátek, které se mu cestou pomíchaly. Děti pěkně všechna zvířátka roztřídily a ještě se
přiučily, jaké zvuky které zvířátko vydává. Na oplátku jim Krakonoš za jejich pomoc rozdával dřevěné knoﬂíky,
které sám za dlouhých zimních večerů
vyrobil. Děti ještě pomáhaly s výrobou
krmítka pro ptáčky. To potom odnesly do
mateřské školy na sídlišti, aby tam měly
kam ptáčkům v zimě sypat zrní a semínka. Anče si také pro děti připravila úkol.
Poznávaly, co se dává zvířátkům v zimě
do krmelců. Byla překvapena, kolik toho
ty malé děti vědí. Jako odměnu od ní
získaly ručně zdobený perníček, který
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Vítání Krakonoše. Archiv TJ Sokol Jilemnice

si braly rovnou z ošatky. Děti také nezapomněly na lesní zvířátka, donesly
pro ně a předaly panu myslivci jablíčka, tvrdý chleba, žaludy a kaštany. Na
závěr si všichni zazpívali u ozdobeného stromečku. To odpoledne byla pěkná zima, proto nikdo nepohrdl teplým
čajem. Krakonoš přidal ještě dětem na
posilněnou sušenku. Všem poděkoval
za účast, popřál jim nádherný adventní
čas a nám sokolům poděkoval za pěkně
strávené nedělní odpoledne.
Majka Vaňková – náčelnice
T. J. Sokol Jilemnice

Krátké zprávy a oznámení

Krkonošské muzeum v Jilemnici
(Správa KRNAP): otevřeno denně od
8 do 12 a od 13 do 16 hodin mimo pondělí.
Pracovníci Krkonošského muzea přejí
všem návštěvníkům a příznivcům pevné
zdraví a mnoho štěstí i radosti v novém
roce 2014. Těšíme se na nová setkání.
Výstavy:
— Zámek:
Hodiny ze Schwarzwaldu. Milovníci
hodin se seznámí se závěsnými a skříňovými hodinami, s hracími píšťalovými
mechanismy, tanečními ﬁgurkami, skleněnými zvonky a ciferníky s lidovým dekorem. „Švarcvaldky“ se hojně dovážely
také do Čech a ovlivnily částečně i místní výrobu. (Do 23. února 2014.)
Ve čtvrtek dne 16. ledna v 17 hodin
se uskuteční setkání s předními odborníky a spoluautory výstavy sběratelem
Mgr. Milošem Klikarem a Mgr. Patrikem
Pařízkem. Oba budou zasvěceně vyprávět o „švarcvaldkách“ a představí množství historických hodin, z nichž některé jsou opravdovými unikáty. Jmenujme
například stroje s hracími mechanismy,
pohyblivými ﬁgurkami, skleněnými
zvonky a ciferníky s lidovým dekorem.
Zájemci mohou také přinést fotograﬁe
svých starých hodin, se kterými si neví
rady.
Vánoce na zámku: apartmá hraběte
Jana ukáže slavení Vánoc ve šlechtickém
prostředí. (Do 2. února 2014.)
— Čp. 1:
Marie Fischerová-Kvěchová: výběr
z díla. Vystaveny jsou ilustrace k pohádkám, betlémy, studie květin, portréty, porcelán atd. Marie Fischerová-Kvěchová navzdory nepřízni minulých dob

patří mezi velmi populární umělce. Málokdo ví, že se svou rodnou zajížděla
také na Benecko. Akce potrvá do 23. 2.
Králické betlémy – vystaveny jsou nejen slavné betlémy z jednoho z nejvýznamnějších evropských betlémářských
center, ale též jednotlivé ﬁgurky, znázorněn je postup řezby, nechybí ani dobové
propagační materiály atd. Výstava potrvá do 2. února 2014.

Základní umělecká škola v Jilemnici
oslaví v letošním roce 60 let své existence. Na jubilejní rok pro Vás připravila řadu akcí. Od příštího čísla budeme
v našem zpravodaji zveřejňovat seriál
o dějinách školy.

ČKA – Klub Betanie Vás srdečně zve
na přednášku ing. architekta Aleše Brotánka: Pasivní domy a moderní architektura. Aleš Brotánek je autorizovaný
architekt zaměřený na navrhování nízkoenergetických a pasivních domů nejraději i z přírodních materiálů. Absolvent VŠUP (1984) se od studií zaměřoval
na ekodesign staveb, bydlení i nábytku.
Po roce 1989 se specializoval nejdříve na nízkoenergetické domy. Je autorem prvního takového rodinného domu
v Česku. V současnosti navrhuje již pouze na principech pasivního domu.

Finanční odbor prosí klienty, aby
odložili placení poplatku za komunální odpad a za psy za rok 2014 po
20. lednu 2014. Důvodem je přechod na nový ekonomický systém.
Děkujeme!

17

Pořad se uskuteční ve čtvrtek dne
30. ledna od 19 hodin ve farním sboru
Českobratrské církve evangelické, Jungmannova 268, Jilemnice. Vstupné dobrovolné.

Tradiční ekumenické bohoslužby se
letos uskuteční v těchto termínech:
6. ledna v 17 h – církev bratrská
(Valdštejnská ul.)
13. ledna v 17 h – církev českobratrská evangelická (Jungmannova ul.)
23. ledna v 18 h – církev katolická
(kostel sv. Vavřince)

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 únorového čísla se koná
v úterý dne 7. ledna 2014.

Upozornění. Články do zpravodaje
zasílejte na e-mailovou adresu: zpravodaj@mesto.jilemnice.cz.

Tak jako každý rok, i o těchto Vánocích zdobil jilemnické náměstí vánoční strom. Vyrostl v Roztokách u Jilemnice, byl důstojnou
ozdobou náměstí a přinesl mnoho radosti
nejen našim nejmenším. Velké poděkování
patří manželům Vávrovým, kteří strom věnovali městu zdarma. Děkujeme! Foto J. Jírů

Počátek konce dráhy
Dne 15. 12. 2013 nabývá účinnosti
nový jízdní řád drážní dopravy. Tímto
dnem nabývá účinnosti i počátek konce
dráhy Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou. Lze namítat, že počátek konce dráhy nastal již dříve. Zrušení
prvního spoje do Staré Paky až tak hrozným zásahem nebylo. Pokračováním
bylo rapidní omezení provozu z Jablonce nad Jizerou do Rokytnice nad Jizerou.
I toto bylo zvládnutelné. Autobusy odjíždějí od kolejí v Jablonečku jíž dlouhou dobu. Zrušení sobotního přípoje
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v 4.48 hod. z Jilemnice ke „spěšňáku“
do Martinic v Krkonoších je skvělým
a vynikajícím zahájením likvidace provozu na lokálce.
Ty tam jsou adventní zájezdy do
Drážďan za 250 Kč, ty tam jsou výlety do oblasti Orlických hor za 182 Kč,
ty tam jsou výlety do Českého krasu za
368 Kč apod. Proč? Protože pozdějším
vlakem se již nikam nedojede. Oﬁciální
sdělení zaměstnanců dráhy zní, že si Liberecký kraj tento spoj neobjednal. Je to
pochopitelné. Reichenbergocentristům

projíždějícím se v limuzínách za peníze daňových poplatníků je nějaká Jilemnice ukradená a člověk je hned na posledním místě.
Takže zarytí cestovatelé se budou
muset do Martinic vydat pěšky, na kole,
bryčkou nebo jiným způsobem, který
se zde praktikoval před vybudováním
dráhy. Budou-li mít nějaký dopravní
prostředek do Martinic, nebudou dráhu potřebovat ani po návratu. Brzy si

Liberecký kraj neobjedná spoj z Martinic do Jilemnice v 21.02 a tak to půjde
až do zlikvidování drážního provozu vůbec. Jilemnice se stane periferií Martinic
a Košťálova, kteréžto obce drážní spojení se světem mají a nejspíš i budou mít.
My tady budeme moci snít jen o oněch
fantasmagorických návrzích na dopravní
řešení, která se občas objeví v tisku, ale
stále jsou v úrovni bájí a pověstí.
Jiří Janata

Jilemnické osobnosti
Naše město se může pochlubit řadou
vynikajících osobností, jež se zde narodily, v Jilemnici studovaly nebo zde působily. Náš nový seriál chce alespoň některé přiblížit širší veřejnosti, a po celý
rok proto v našem časopise budeme
tisknout seriál s touto tématikou.

Josef Valušiak
V naší Jilemnici, městě s necelými šesti
tisíci obyvateli, žije mnoho schopných
a významných lidí, kteří aktivně působí
ve sportovních oddílech, kulturních klubech či neziskových organizacích.
Jedním z nich je pan Josef Valušiak,
dlouholetý úspěšný pedagog na FAMU
a tvůrčí spolupracovník mnoha ﬁlmů,
který v Jilemnici v domě u Hamplů
v Dolení ulici a v Kostelní ulici u Kouřilů prožil doby dětství a mládí. Po celý
život se sem vracel a nyní zde se svojí rodinou trvale žije. V letošním roce
oslaví v plné síle úctyhodné jubileum –
osmdesátiny! Panu Valušiakovi jsem položil několik otázek:
Čím se v současné době zabýváte?

Ze soukromého archivu

Zabývám se spoluprací s Betanií, dále
domácností a četbou – zejména Bible.
Čeho jste v životě dosáhl a co Vás na
tom opravdu potěšilo?
Tvůrčí formou jsem spolupracoval asi
na 80 ﬁlmech a dlouhá léta jsem působil
na FAMU. Potěšilo mne zejména vzájemné duchovní porozumění s některými studenty.
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Jaká byla cesta z Jilemnice na Barrandov
a co jste musel na ní zvládnout?
Byla dlouhá a klikatá. Vyžadovala cílevědomost, hodně trpělivosti, ale i trochu štěstí. Zvládl jsem k tomu mimo jiné
pět ročníků FAMU a posléze i habilitaci
na profesora FAMU.
Můžete se s námi podělit o nezapomenutelné vzpomínky z Vašeho života?
Emocionální i duchovní zážitky jsou
slovy nesdělitelné. K tomu slouží umění.

Co byste vzkázal naší generaci?
Nevím, nejsem přítelem velkých slov
a moudrých poselství. Snad doporučení:
co nejméně povrchnosti v užívání života a co nejvíce opravdovosti ve vztazích
a citech.
Mnohokrát Vám děkuji za Vaše slova
a přeji hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let.
Vojtěch Kunát,
Gymnázium Jilemnice

Jubileum Josefa Šíra
Před 155 lety se narodil spisovatel
krkonošského kraje = Josef Šír
Krásné jsou krkonošské hory, kopce,
stráně, úbočí, políčka a vesnice, ukryté
v údolích, krásný je Žalý, kde se prý při
odchodu do daleké ciziny loučil veliký
učitel národů J. A. Komenský s posledním hloučkem věrných Českých bratří
se svou vlastí.
A přece ta spanilá kotlina pod Žalým,
krajkovaná siluetami Zvičiny, Kumburku, Bradlce, Tábora, Kozákova, Ještědu
a Kotle žila nejenom v kráse, ale též ve
smutku: vesničky rozložené kol dokola byly podobny korálkům utrpení, bolesti a křivd. Kolik útlaku národního, sociálního, hospodářského a kulturního
na nich leželo. A v těchto vesničkách
a městečkách žili dělníci v továrnách,
dřevaři v lesích, skláři u pecí, železničáři, tkalci za svými stavy, učitelé. Všichni se na těch ztracených vartách snažili
rozněcovat ohníčky národního uvědomění a starali se o to, aby ani kapka české krve se neztratila v moři krve cizí.
Z kotliny pod Žalým vyrůstali dobří čeští
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lidé, vlastenci, vynikající učenci, vůdci
národa, malíři, spisovatelé a celé řady
bezejmenných drobných pracovníků.
Tato kotlina pod Žalým vystýlala rodnou postýlku dr. F. L. Riegrovi, dr. J. Gebauerovi, malířům Skrbkovi, Fr. Kavánovi, Hronovi, Suchardům, spisovatelům
Antalu Staškovi, Ivanu Olbrachtovi,
K. V. Raisovi, Opolskému, Tomíčkovi,
Faustinu Procházkovi, Z. Ronovi, Josefu Šírovi. Zde všechno vřelo žhavým
národním cítěním. Ne náhodně volil
K. V. Rais tento kraj dějištěm slavného
románu „Zapadlí vlastenci“.
Osobnost Šírova je pro celý kraj krkonošský živá a stále nám připomíná muže
velikých vlastností a ušlechtilého srdce,
muže práce na poli osvěty a ozdravění
našeho venkova, zvláště chudého Podkrkonoší v dobách národního útlaku a hospodářské nemohoucnosti. Také i my
budeme vzpomínat na Šíra učitele a spisovatele, hudebníka, malíře, včelaře,
venkovského advokáta a lékaře, obecního písaře, kronikáře, dovedného a zručného amatéra různých řemesel a předobrého vychovatele školní mládeže.

Josef Šír se narodil 7. ledna 1859
v Horní Branné u Jilemnice. Chodil do
obecné školy ve svém rodišti a pak jeden rok do IV. třídy německé školy ve
Vrchlabí. V Jičíně studoval 2 reálné třídy a učitelský ústav. Roku 1878 dostal
v Jičíně vysvědčení učitelské dospělosti
(rok před ním maturoval na témže ústavu K. V. Rais). Jako devatenáctiletý začal učitelovat v Roztokách u Jilemnice
a později, výnosem zem. škol. rady byl
roku 1887 jmenován def. říd. učitelem
v Horních Štěpanicích, kde působil plných 21 let.
Když mu byla vyměřena penze, která byla velmi malá, přijal místo správce
menšinové školy v Příchovicích u Tanvaldu, která byla právě po státním převratu zřízena. Tam se také 8. května
1920 přestěhoval. Nežli večer odešel
spát, otvíral si ještě bedny s knihami.
Ráno jej nalezli mezi nimi mrtvého.
Láska k rodnému kraji připoutala
mladého učitele na jilemnický okres.
Tvrdý byl tento kraj a těžký život v něm.
A býval ten život těžší a tvrdší za dětství
Šírova, kdy od horské vísky k vísce chodívalo více bídy a málo přepychu. Chudá pole a pastviny, lesy, rokle a všude
kamení. A tam, kde začínalo kamení,
přestával chleba. Všechna stavení byla
roubená, střechy doškové nebo šindelové. Tenkráte na horách všechno přadlo
a tkalo: báby, mladé selky, chalupnice,
dívky, starci, muži a jinoši – i kantor.
Ve všech chalupách a chatách rachotily stavy, až se stavení otřásala. A z půdy
a ovzduší chudého Podkrkonoší vyrostl
Šír. Z kraje chudých ručních tkalců, dřevařů, koralařů, perlařů, drobných živnostníků a chudých horských sedláčků.
Tomuto kraji zůstal věren až do smrti. Jeho dílo vyrostlo opravdu z horských
kořenů, z tíhy života, který od dětství

viděl kolem sebe, z nesmírné lásky
k člověku, v němž uměl pod naplaveninou zla a sobectví najíti citlivé srdce.
Šír byl člověk poctivý, opravdový, prostý falše, přímý k bezohlednosti, ale vždy
dle pravdy. Že jej nenáviděli nepřátelé
pokroku, jest samozřejmé, neboť Šír byl
učitel a spisovatel výslovně pokrokový,
pravý a nesmlouvavý. Šír byl rozený revolucionář, celý jeho život, toť historie
tichého rebela. Černožluté prapory často chyběly na budově školní o svátcích
císařských i za války, když bylo nařízeno
slaviti různá vítězství rakouských armád.
Hejtman, četníci a inspektor vyšetřovali,
ale on dovedl chytře se vymluvit – vždyť
i myši prapory mu ničívaly!
Jako spisovatel zanechal po sobě památku svérázného lidového spisovatele.
Měl blízký a srdečný vztah k venkovu,
k bídě a strádání lidí. A ve všech jeho dílech, ať jsou to Horské prameny, Robotou života, Tkalci, Pašerák, Msta, Z hor
a v nesčetných povídkách z Krkonoš jest
onen malý úsek, zcela omezený a nepatrný, onen pohorský kout pod Žalým,
dějištěm jeho krásných postav.
Do zelených lesů dýmaly komíny továren, německé školy pomalu odnárodňují české kraje, dělník, zmrzačený v továrně, si sahal na život ze strachu před
žebrotou, bída dřevařů, hlad dětí a starců, plahočení se za výdělkem do vzdálených míst, vyzáblí sedláci, chajdy na
spadnutí a na druhé straně Žalého úžasná, ohromující díla a moc cizího kapitálu a průmyslu, moc lidí odlišných rodem
i řečí. Na jedné straně blahobyt, moc
a panství – na druhé bída, hlad, nouze. Knihy Šírových povídek jsou odleskem tohoto stavu. Je v nich živá soustrast
s lidskou bolestí s veškerou bezmocností a malostí.
Jan Kubát
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Foto P. Zítková
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Vozík součástí představení
Dne 9. 12. nám ve SD Jilm studenti hudební školy WUNDERBARO předvedli rockovou operetu Merlinův učeň.
V hlavní rolí Merlina se nám představil jilemnický rodák Petr Soukup (mimo
jiné výborný tanečník skupiny Paul Dance), který diváky překvapil nejen svými
tanečními prvky, ale i kvalitním zpěvem a hereckým výkonem. Na jevišti si
zahrál jednu z rolí také invalidní vozík
zapůjčený vrchní sestrou z chirurgického oddělení nemocnice v Jilemnici. Posloužil zraněné herečce, která na něm
byla nucena celé představení odehrát.
Vozík posloužil, představení se tedy

mohlo odehrát, nemuselo být zrušeno,
a tak plný sál zhlédl skvělý výkon celé
herecké skupiny. Využitím vozíku toto
představení získalo zcela jiné netušené
dimenze a příště prý pro velký ohlas obdobný vozík do této opery protagonisté opět zařadí. Součástí představení byl
pod záštitou řeznictví Soukupových také
chutný raut.
Herečce přejeme brzké zotavení
a našemu jilemnickému Merlinovi mnoho dalších úspěchů na prknech, která
znamenají svět.
Děkujeme za příjemný zážitek.
M. Šebková

Skate Hall – Den otevřených dveří
Dne 10. 11. 2013 se v jilemnické Skate
Hall uskutečnil již druhý den otevřených
dveří. Poprvé tak bylo v polovině února
tohoto roku, kde účast byla velmi hojná.
Naopak tomu nebylo ani tentokrát, kdy
dorazilo mnoho mladých lidí z okolí Jilemnice, kteří si chtěli vyzkoušet nové,
přes prázdniny vybudované překážky.
Projekt Skate Hall Jilemnice spadá
pod křídla programu Think Big, který
od podzimu roku 2012 zajišťuje veškeré ﬁnance pro úspěšnou realizaci prvního krytého skateparku v Krkonoších.
Výstavba překážek je v režii členů Skate
Clubu Jilemnice v čele s předsedou Tomášem Martincem.
Celý den probíhal ve velmi pohodové
atmosféře. Dorazili jak zkušení jezdci,
tak ti nejmladší s doprovodem rodičů,
kteří si mohli vyzkoušet aktivitu dle svého zájmu. S velkým úspěchem se setkala

Foto D. Ronová

školička skateboardingu a scooteringu,
které se ujali členové Skate Clubu Jilemnice a začínajícím poskytli cenné rady.
Pro zpříjemnění dne bylo připraveno

23

občerstvení a čaj zdarma pro všechny
návštěvníky. Mezi dětmi se našlo několik nadšenců, u kterých bylo vidět, že je
nový koníček doslova polapil a vytrvale projížděli napříč skateparkem. Zbytek
dne pak už patřil zkušenějším, kteří poctivě odzkoušeli nově vybudované překážky až do večerních hodin.

Zároveň bychom chtěli upozornit na
nově zavedenou otevírací dobu, která je
prozatím zkušební a zní takto: út, čt, pá
(15–19 h), so (14–19 h). Vstupné je ve
výši příjemných 50 Kč na celý den (příspěvek na energie a údržbu překážek).
Těšíme se na Vás!
Franta A., student gymnázia

Blíží se Jilemnická 50!
Druhý závod seriálu lyžařských běžeckých závodů SkiTour 2014 pro vás připravujeme na víkend 18.–19. ledna
2014 v Jilemnici. Půjde o 7. ročník Jilemnické 50, závodu, který si rychle získává popularitu, což potvrzuje i neustále rostoucí počet účastníků. V loňském
roce se tento dálkový běh z důvodu nedostatečných sněhových podmínek v Jilemnici uskutečnil na náhradních tratích
na Benecku. I přes tuto skutečnost si cestu na start našlo téměř 800 závodníků.
Seriál dálkových běhů SkiTour 2014
se letos rozšiřuje o jeden závod Jelyman
v Jeseníkách. Všichni účastníci jsou podle výsledků v jednotlivých závodech
zařazeni do celkového hodnocení seriálu. Zvlášť jsou hodnoceny dlouhé a krátké závody. Pořadí závodníků je absolutní
podle získaných bodů a dále pak podle
věkových kategorií.
Závody v Jilemnici se uskuteční v lyžařském areálu Hraběnka. Zde bude
start i cíl závodu, veškeré zázemí, výdej startovních čísel a doprovodné akce.
Pro účastníky nedělních závodů připravujeme občerstvení po závodě opět do
budovy Scolarest vzdálené cca 400 metrů od cíle. Touto změnou jsme podstatně
vylepšili občerstvení závodníků po závodě a závodníci mohou v klidu a teple

24

rozebrat svoje zážitky ze závodů. Mazací servis pro závodníky obstará tradičně
ﬁrma SWIX.
Na sobotu je připraven závod 25 km
volnou technikou. V neděli se bude
závodit klasicky na trati 50 km nebo
25 km. Starty závodů budou hromadné,
do první vlny budou zařazeni nejlepší
závodníci z loňských výsledků a závodníci s prokázanou výkonností.
Jedinou větší novinkou je posunutí startu sobotního volného závodu na
13. hodinu z důvodu lepšího příjezdu
na závod pro účastníky ze vzdálenějších
míst. Starty nedělních závodů zůstávají
beze změny, tedy v 10 hodin 50 km klasicky a v 10.30 25 km klasicky.
Přihlásit se na závody je možné online na www.ski-tour.cz, nebo osobně v prodejně INTERSPORT v Jilemnici. Všichni předem přihlášení závodníci
obdrží spolu se startovním číslem a čipem na měření času také drobné dárky
od partnerů našeho závodu. Startovní
čísla závodníkům zůstanou, čipy se budou odebírat hned po projetí cílem závodu. Připravujeme jeden okruh o délce 25 km v okolí Jilemnice směrem na
Mříčnou, Kruh a Roztoky.
Na tomto okruhu budou i dvě občerstvovací stanice. Občerstvení během

závodů letos zajistí produkty opět od
ﬁrmy Enervit. Okruh má zvlněný proﬁl, nechybí zde táhlá stoupání a sjezdy.
Z nejvyššího bodu trati je krásný výhled
na panorama západních Krkonoš s dominantou Kotle.
Pro případ nepříznivých sněhových
podmínek na trati v Jilemnici máme
opět připravenou náhradní trať na Benecku. Příjezd na tratě v Jilemnici i na
Benecku bude označen směrovkami.
Parkování v Jilemnici bude zajištěno
jednosměrně na uzavřené komunikaci

od buněk na Hraběnce. Veškeré další informace budou průběžně aktualizovány na stránkách www.skijilemnice.cz.
Přijďte si vyzkoušet některý z vypsaných
závodů nebo alespoň povzbudit jejich
účastníky. V letošních přípravách jsme
opět vylepšili trať tak, aby co nejvíce vyhovovala požadavkům závodníků. Pro
případ přeložení na Benecko jsme významně vylepšili zázemí pro závodníky i rozhodčí.
Ing. Petr Svoboda, člen výboru
ČKS SKI Jilemnice

Společenský dům Jilm Vás zve…
Vážení spoluobčané,
je za námi rok 2013, ve kterém jsme
se snažili pro vás připravit bohatou
a rozmanitou nabídku kulturních pořadů a akcí, která, jak doufáme, byla z vaší
strany přijata příznivě.
Spousta věcí se podařila, některé
méně. Z těch nejúspěšnějších zde musím zmínit provedenou digitalizaci Kina
70, která je dalším milníkem kulturního
života nejen pro Jilemnici, a rád bych
na tomto místě ještě jednou poděkoval městu Jilemnice za podporu našemu kinu. Připomeňme si některé skvělé
divadelní kusy, jako například Návštěvy u pana Greena a Stanislava Zindulku, Shirley Valentine a Simonu Stašovou, nebo také třeba koncert Jaroslava
Svěceného. Svými příspěvky vás jistě
potěšili i místní Smíšený pěvecký sbor
Camponotus nebo ochotníci z Divadla
v Roztocké se svou divadelní premiérou
Podivná paní Savageová.
I do letošního roku 2014 vstupujeme
s mnoha dalšími plány a vizemi. Již od
loňského léta pro Vás pilně připravujeme

bohatou a různorodou nabídku kulturních akcí, která by Vám měla zpestřit
běh všedních dní a dopřát Vám trochu
oddechu a zábavy, zamyšlení i poučení.
Věříme, že i v roce 2014 si najdete
čas a chuť k návštěvě našeho Společenského domu JILM a budeme se i nadále
setkávat při našich kulturních pořadech.
Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na viděnou.
Za kolektiv pracovníků SD Jilm, IC
a Kina 70
Mgr. Jiří Paulů, ředitel
Neděle 12. 1. 2014, 17.00 hod.,
Sloupový sál čp. 1
Komorní soubor Quadrille
Hana Friede – ﬂétny, Týna Friede –
zpěv, saxofon, Anna Hejralová – klavír,
ﬂétna, Filip Moravec – kytara + hosté.
Na koncertě zazní hudba mnoha období a žánrů. Vstupné dobrovolné.
Čtvrtek 16. 1. 2014, 19.30 hod.
Otevřené manželství – Studio Dva
Praha

25

Brilantní tragikomedie o jednom svérázném manželském páru z pera italského dramatika Daria Fo (nositele Nobelovy ceny za literaturu) a jeho ženy Franky
Rame je hereckou příležitostí pro dva
vynikající herce – Janu Krausovou a Karla Rodena.
Komedie je věčným střetem mužského a ženského principu a groteskním
bojištěm vztahu mezi dvěma lidmi, kteří se při komicky neohrabaném hledání lásky a souznění v partnerském životě ubíjí navzájem. Diváci mají možnost
proniknout do nitra těchto postav a oblíbit si je i s jejich slabostmi a nedokonalostmi…
Hrají: Jana Krausová, Karel Roden,
Marian Roden.
Vstupné 350/330 Kč
Pátek 17. 1. 2014, 18.00 hod.
Eva a Vašek – nový koncertní pořad
plný písniček a vyprávění doplněný video projekcí.
Vstupné 190 Kč
Úterý 21. 1. 2014, 18.00 hod
Nepál – Dolní Dolpo
Návštěvníkům ještě hodně utajená
oblast západního Nepálu v blízkosti tibetské hranice. Zakonzervovaný styl života lidí ukrytý za hradbou hor, tyrkysové posvátné jezero Poksundo, tibetský
buddhismus a stará forma předbudhistického náboženství Bon, oblast, kde se
čas zastavil, ožije příběh solné stezky…
v přednášce Radky Tkáčikové z Liberce.
Vstupné 80 Kč
Sobota 25. 1. 2014, 15.00 hod.
O dvanácti měsíčkách – Mladá scéna
Ústí nad Labem
Pohádka O Dvanácti měsíčkách vyšla s pera Boženy Němcové a patří
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k nesmrtelným dílům našich klasiků.
Svým ztvárněním je určena zejména
těm nejmenším. Jednoduchý příběh,
kde zlá macecha a sestra Johana vyhání hodnou Marušku do sněhem zasypaných hor pro ﬁalky, jahody a jablka,
je obohacený postavou chudého zvoníka Ondřeje a Jakuba, bohatého syna
statkáře. V pohádce se objeví i zvířátka
(myšky, zajíček, veverka a ptáčci), která
doprovází Marušku na strastiplné cestě,
končící vysoko v horách, kde se setká
s dvanácti měsíčky. Kouzlem černého
divadla mění mrazivý Leden zimní tvář
lesa na jaro, léto a podzim, aby pomohl
Marušce splnit úkoly.
Inscenace plná písniček, kouzel,
světelných a zvukových efektů určitě
okouzlí nejen malé diváky.
Vstupné 60 Kč
Plesová sezona:
– Sobota 11. 1. 2014 – Myslivecký ples
– Pátek 31. 1. 2014 – Maturitní ples Vysoké nad Jizerou
– Pátek 7. 2. 2014 – Maturitní ples
Gymnázia Jilemnice – 4.A
– Sobota 8. 2. 2014 – Hasičský ples
– Sobota 15. 2. 2014 – Společenský večer Vavřineček
– Pátek 21. 2. 2014 – Maturitní ples
Gymnázia Jilemnice – 8.O
– Pátek 28. 3. 2014 – Maturitní ples
Gymnázia Jilemnice – 4.B
– Pátek 11. 4. 2014 – Krakonošův bál
– Sobota 26. 4. 2014 – Maškarní bál
pro dospělé
– Neděle 27. 4. 2014 – Maškarní bál
pro děti

Připravujeme:
Čtvrtek 13. 2. 2014, 19.30 hod.
Moje hra – Divadlo Kalich

Andělská komedie. Hrají: Jiří Bartoška, Zuzana Bydžovská, Jana Janěková
ml., Nina Divíšková, Adéla Kačerová,
Vlasta Peterková, Martin Kubačák.

přijímáme pouze páry. Cena celého kurzu: 700 Kč/os. Vstup na jednotlivé lekce: 150 Kč/os. Uzávěrka přihlášek 26. 2.
2014.

Neděle 16. 2. 2014, 15.00 hod.
Pat a Mat jedou na dovolenou – legendární kutilové poprvé na jevišti.

Předprodej Abonentních vstupenek na
20. ročník přehlídky Březen – měsíc divadla začíná 6. 1. v Informačním centru.
Ceny abonentek jsou: 1 000 Kč (sleva
200 Kč) / 900 Kč (sleva 200 Kč) důchodci, studenti. Záruka stabilního místa dle
vašeho výběru po celou dobu přehlídky.
Abonentní vstupenka platí na 3 amatérská a 4 profesionální představení.
Volné vstupenky budou v předprodeji
od 10. 2. v Informačním centru a bude
též spuštěn online předprodej vstupenek.
Můžete se těšit na kvalitní divadelní představení: Manželské vraždění –
Jaroslav Dušek, Nataša Burger, Římské
noci – Simona Stašová a Oldřich Vízner, Malované na skle – DS Krakonoš
Vysoké nad Jizerou, Prodaná nevěsta –
Národopisný soubor Formani ze Slatiňan u Chrudimi, Smíšený pěvecký sbor
Gaudim Praha a DS Sokol Lázně Toušeň a DS Pyšely, Podivné odpoledne
Dr. Zvonka Burkeho – DS Vojan Hrádek
nad Nisou, Podivná paní Savageová –
Divadlo V Roztocké Jilemnice, Moravské pašije – Teátr Víti Marčíka.

Úterý 25. 2. 2014, 18.00 hod.
Putování po Azorských ostrovech –
cestopisná přednáška Ing. Petra Schlindenbucha.
Pátek 28. 2. 2014, 19.00 hod.
Vokální seskupení 4TET

Taneční kurz pro pokročilé a taneční
kurz pro dospělé
Pokračovací kurz: Navázání na techniky vyučované v základním kurzu tance a společenské výchovy a rozšíření
o další ﬁgurace, výuka některých speciálních párových tanců.
Základní kurz pro dospělé: Seznámení se a opakování základních tanečních
technik ve standardních a latinsko-amerických tancích, výuka moderních speciálních párových tanců.
Rozpis tanců v jednotlivých lekcích
na www.sdjilm.cz
Kurzy povede: Taneční mistr Jiří Paulů
Termíny kurzů:
1. lekce čtvrtek 27. 2. 2014
2. lekce pátek 7. 3. 2014
3. lekce pátek 14. 3. 2014
4. lekce pátek 21. 3. 2014
5. lekce pátek 4. 4. 2014
Krakonošův bál: pátek 11. 4. 2014
Pokračovací kurz probíhá od 18.00
do 20.30 hod., kurz pro dospělé od
20.30 do 23.00 hod., závěrečný bál
od 20.00 do 01.00 hod. Do kurzů

Pozvánka:
MS Les Jilemnice Vás srdečně zve na výroční 10. Myslivecký ples, který se koná
v sobota 11. 1. 2013 od 20.00 hod. ve
Společenském domě JILM. K tanci a poslechu hraje skupina Sonet. Můžete se
těšit na tradiční zvěřinovou kuchyni
a tombolu.
Předprodej vstupenek zajišťuje pan
Jan Nosek, tel.: 602 626 259.
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2
čtvrtek
19.30 h

DOBRÝ ŘIDIČ SMETANA
Film o olomouckém řidiči autobusu Romanu Smetanovi, který se do boje s nespravedlností, maﬁánstvím a nevkusem české politiky vyzbrojil lihovým ﬁxem
a politikům na plakátech přikresloval tykadla a pod to psal, že jsou to lháři,
zloději a korupčníci. ČR – dokumentární – 77 min. Vstupné 80 Kč

3
pátek
17.30 h

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY
Zapomeňte na Jurský park! Teprve teď máte opravdu možnost stát se součástí
světa, v němž vládnou dinosauři. To, co jste si mohli zatím jen představovat,
se stává skutečností a vaše cesta do druhohor může začít. Zažijete putování
s dinosaury v dobách, kdy vládli Zemi. Velká Británie / USA / Austrálie – animovaný/rodinný – dabing – 81 min. Vstupné 110 Kč

5
neděle
17.30 h

MATURITA
Nadšenec pro elektroniku a počítače Martin se vsadí s kamarády, že se nabourá
do ministerského serveru a stáhne zadání maturitních otázek. A tak krátící se
čas před maturitou sledujeme partičku maturantů chystající se pokořit otázky,
jejich učitele bojující s byrokracií i povedeného ministra školství a suitu kolem
něj. ČR – komedie – 87 min. Vstupné 90 Kč

5
neděle
20.00 h

ČTYŘI DOHODY
Záznam vynikající divadelní improvizace Jaroslava Duška inspirované knižním bestsellerem stejného názvu. Nadčasový zážitek plný životní moudrosti a inteligentního humoru. ČR – záznam divadelního představení – 140 min.
Vstupné 80 Kč

7
úterý
19.30 h

CYRIL A METODĚJ – APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ
Příběh z 9. století ve strhujících obrazech líčí počátky šíření křesťanství na Velké Moravě a v našich zemích. Hlavními postavami ﬁlmu jsou věrozvěsti Konstantin (později známý jako Cyril) a jeho bratr Metoděj, kteří byli prohlášeni
za svaté a jsou označováni jako Apoštolové Slovanů. ČR – dobrodružný/drama – 80 min. Vstupné 90 Kč

9
čvrtek
19.30 h

WALTER MITTY A JEHO TAJNÝ ŽIVOT
Walter Mitty, nesmělý a věčně snící fotoeditor časopisu Life, se ve svém jednotvárném životě jen těžko potkává s realitou, a proto raději žije ve svém vysněném světě. V něm se mění na dokonalého romantického hrdinu bojujícího za
lepší, spravedlivější svět. Trestá padouchy, zachraňuje pejsky z hořících domů
a ochraňuje bezbranné ženy. A také se ve svých snech stává cílem obdivných
pohledů kolegyně Cheryl, kterou bez jejího vědomí do svých snových toulek
často angažuje. USA – dobrodružný – dabing. Vstupné 110 Kč

10
pátek
17.30 h

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává na velkolepou výpravu v doprovodu drsného horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena, aby nalezla svou
sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila království Arendelle do věčné zimy.
USA – animovaný – dabing – 109 min. Vstupné 80 Kč

12
neděle
17.30 h
20.00 h

47 RÓNINŮ (3D; dabing)
Nejočekávanější akční podívaná začátku roku! 47 samurajů se musí postavit
ohromné přesile pod vedením zákeřného Lorda Kira a jeho čarodějky Mizuki,
aby pomstili zákeřnou smrt svého bývalého pána. USA – akční/dobrodružný –
119 min. Vstupné 150 Kč

14
úterý
19.30 h

FRAJEŘI VE VEGAS
Celoživotní přátelé se na stará kolena rozhodnou zapomenout na svá stará kolena a ve jménu slavných společných mejdanů to ještě jednou roztočit. Jeden
z nich, zapřisáhlý starý mládenec, chystá překvapivou svatbu a to je ideální
příležitost. Cíl? Jak jinak. Las Vegas! Ale jak to dopadne, když zjistí, že je tu
již všechno trochu jinak, než si pamatují? USA – komedie – titulky – 104 min.
Vstupné 100 Kč

17
pátek
17.30 h

TURBO
Přijďte si připomenout příběh o jednom ctižádostivém šnekovi, který se rozhodl, že si splní svůj sen a stane se závodníkem Formule 1. USA – animovaný/rodinný – dabing – 96 min. Vstupné 90 Kč

19
neděle
17.30 h

ZLODĚJKA KNIH
Film Zlodějka knih vypráví příběh Liesel, která se během druhé světové války dostane do pěstounské rodiny Hanse Hubermanna a jeho ženy Rosy, aby
zde začala nový život. Liesel se snaží zapadnout – doma i ve škole, kde si z ní
spolužáci utahují, protože neumí pořádně číst. Hans se s Liesel učí dny i noci,
během nichž se Liesel snaží podrobně prostudovat svoji první knihu, Hrobníkovu příručku, kterou si tajně „odnesla“ z pohřbu svého bratra. Filmové zpracování knižní události loňského roku. USA/Německo – drama/válečný – titulky – 139 min. Vstupné 110 Kč

19
neděle
20.00 h

VLK Z WALLSTREETU
Ve dne vydělával tisíce dolarů za minutu. Noci prožíval tak rychle a naplno,
jak jen mohl – na drogách a sexu. Fascinující životní příběh ﬁnančníka Jordana Belforta – brilantní, zábavná autobiograﬁe o chamtivosti, moci a výstřednostech, které si nikdo neumí představit. USA – drama/krimi/životopisný – titulky – 179 min. Vstupné 110 Kč

23
čtvrtek
19.30 h

NĚŽNÉ VLNY
Sympatický Vojta je nesmělý a jeho rodina praštěná. Cholerický tatínek, který
kdysi nepřeplaval kanál La Manche, z něj chce mít závodního plavce a milující maminka, bývalá hvězda dětské lední revue, vidí v synovi talentovaného
pianistu. Jenže Vojta má docela jiné priority – především rusovlasou spolužačku Elu, okouzlující akvabelu, která už v listopadu odjede do vysněné Paříže. Jestli Vojta rychle nepodnikne něco opravdu zásadního, zmizí mu Ela navždy za železnou oponou. Píše se totiž rok 1989. ČR – komedie – 103 min.
Vstupné 120 Kč
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24
pátek
17.30 h

LETADLA
Z oblačných výšin světa ﬁlmu Auta přilétají Letadla, animovaný komediálně-dobrodružný snímek nabitý akcí, ve kterém se nám představuje Prášek, práškovací letoun s velkým srdcem a rychlými křídly, jenž sní o tom, že se zúčastní
nejúžasnějšího leteckého závodu kolem světa. USA – animovaný/rodinný – dabing – 92 min. Vstupné 120 Kč

26
neděle
17.30 h

VEJŠKA
Petr Kocourek se hlásí na katedru graﬁky na UMPRUM, kam přijímají jen pár
vyvolených. Už jednou ho nevzali a profesor Slanina je nekompromisní. Na
školu se hlásí i krásná Julie, do které se Kocourek bezhlavě zamiluje. Michal
Kolman studuje VŠE, ale místo přednášek a seminářů ho zajímají jen spolužačky a rychlá auta. Tak trochu pokračování Gymplu… ČR – komedie – 100
min. Vstupné 120 Kč

26
neděle
20.00 h

NĚŽNÉ VLNY
Sympatický Vojta je nesmělý a jeho rodina praštěná. Cholerický tatínek, který
kdysi nepřeplaval kanál La Manche, z něj chce mít závodního plavce a milující maminka, bývalá hvězda dětské lední revue, vidí v synovi talentovaného
pianistu. Jenže Vojta má docela jiné priority – především rusovlasou spolužačku Elu, okouzlující akvabelu, která už v listopadu odjede do vysněné Paříže. Jestli Vojta rychle nepodnikne něco opravdu zásadního, zmizí mu Ela navždy za železnou oponou. Píše se totiž rok 1989. ČR – komedie – 103 min.
Vstupné 120 Kč

28
úterý
19.30 h

VEJŠKA
Petr Kocourek se hlásí na katedru graﬁky na UMPRUM, kam přijímají jen pár
vyvolených. Už jednou ho nevzali a profesor Slanina je nekompromisní. Na
školu se hlásí i krásná Julie, do které se Kocourek bezhlavě zamiluje. Michal
Kolman studuje VŠE, ale místo přednášek a seminářů ho zajímají jen spolužačky a rychlá auta. Tak trochu pokračování Gymplu… ČR – komedie – 100 min.
Vstupné 120 Kč

V měsíci únoru proběhne plánovaná výměna sedaček. Slavnostní otevření proběhne v neděli 23. 2. 2014.

Redakce neručí za obsah uvedených příspěvků a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím názorem.
Jilemnice zpravodaj města.
Odpovědný redaktor Jan Luštinec. Redakční rada: Josef Cerman, Jana Čechová, Petr Faistauer, Kateřina Jiroušová, Jan
Kubát, Karel Kupka, Vladimír Richter,
Dagmar Stolínová. Sazba a zlom: P3K
(www.p3k.cz). Tisk – obálka: ZAMA
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ZDE JE MÍSTO PRO VAŠI
BAREVNOU REKLAMU
CENA 1 100 Kč vč. DPH
ZA JEDNO ZVEŘEJNĚNÍ
KONTAKT:
zpravodaj@mesto.jilemnice.cz
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Redakce přeje úspěšný vstup do nového roku 2014!

