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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dvanáctý úder zvonu jilemnických
opakovaček ukončil rok 2015, nazývali
jsme ho pracovně rokem studií a projektů. Nastupující rok 2016 vítáme nejen
s očekáváním, ale také s vypracovanými projekty, které si zaslouží zrealizovat.
Na podzim loňského roku započaly
přípravné práce v lokalitě Hraběnka, během toho letošního na tomto místě vyroste Všesportovní areál Hraběnka, tedy
jeho I. etapa. Zdali se nám podaří vybudovat nejen kolem tří kilometrů asfaltových drah, ale i vybavenou biatlonovou střelnici s nezbytným zázemím
pro všechny sportovce, bude záviset na
získané dotaci z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR. Patnáct
miliónů máme přislíbeno z Libereckého kraje a dvacet miliónů je připraveno v rozpočtu města. Na jaře započne
s pracemi v ulici Čsl. Legií Vodohospodářské sdružení Turnov. Jestli se bude
na podzim pokračovat i rekonstrukcí
vozovky včetně bezpečného chodníku,
který bude ﬁnancovat naše město, závisí
na Libereckém kraji, který je investorem
akce. K projektu koupaliště požádáme
o stavební povolení, a pokud budeme
úspěšní, tak zahájíme přípravné práce
k jeho realizaci. Majitel budovy „bývalé spořitelny“ ji nabídl našemu městu
k prodeji. Město má dost majetku, který
musí průběžně obnovovat, přesto nám
není stav této dominanty jilemnického
náměstí lhostejný. O koupi není možné uvažovat, aniž bychom znali vhodné
využití této významné památky a taktéž
nezbytné ﬁnanční náklady na její rekonstrukci. Další školní rok přinese i změnu pro gymnázium a střední odbornou
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školu. Učit by se mělo začít již v opravených prostorách bývalé textilní školy. Městu tím ovšem nastane další úkol,
aby nalezlo využití pro uvolněnou budovu v Kostelní ulici. Poptávka občanů
po bydlení ve vlastním domě rozhodla,
že nejdříve k zástavbě bude využita lokalita na Nouzově (mezi mateřskou školou a nemocnicí). Zastavění této lokality
i další stavební zásahy ve městě budou
navazovat na výsledky z projektu „Jilemnice – udržitelná“.
Rok 2016 je pro naše město výjimečný, v únoru si připomeneme 120 let od
narození spisovatele Jaroslava Havlíčka.
Toto významné výročí si připomeneme
několika vzpomínkovými akcemi. Jelikož kulturní akce během letních prázdnin si získaly vaši přízeň, budeme v nich
pokračovat a máme připraveny novinky.
Nezapomeneme podporovat ty, kteří
zapojují do činnosti nejen děti a mládež, ale také seniory. Čerpat pro své aktivity mohou z grantového programu
města.
Zaměříme se také na sociální oblast.
Zaktualizujeme komunitní plán sociálních služeb. Odborným průzkumem
zjistíme potřebnosti sociálních služeb,
na které zaměříme projektovou činnost. Nabízí se také možnost najít využití, a tak zrekonstruovat již pomalu
chátrající budovu bývalého kojeneckého ústavu.
Plánů máme mnoho. Velmi bude
záležet na tom, jak budeme úspěšní
v čerpání národních i evropských dotací. Něco jsme schopni ovlivnit, ale třeba na jednoduchou otázku, zda uvidíte
letos na náměstí sněhového Krakonoše,
odpovědět nedokážeme.

Vše se nám bude zvládat lépe, pokud budeme mít vaši podporu a pochopení. Vaše názory si rádi poslechneme
a diskutovat s vámi budeme na kulatých
stolech či veřejném fóru. — Nechť je
pro vás ten letošní rok významný, dobrý

a úspěšný po všech stránkách, ať vás potkávají samé příjemné a krásné věci, setkáváte se s milými lidmi, daří se vám
v práci, nemoci se vám vyhýbají a provází vás radost a pohoda.
Jana Čechová, starostka

Zdravé město – seriál – odpady
Lednovým číslem zpravodaje zahajujeme nový seriál, ve kterém se budeme
věnovat odpadovému systému našeho
města. Probereme jednotlivé druhy odpadů, jejich sběr, svoz a následné využití, narazíme na naše práva a povinnosti
vyplývající z legislativy… To vše se budeme snažit přiblížit na konkrétních situacích z našeho města.
Jilemnice patří v Libereckém kraji dlouhodobě mezi města, kde je odpadový systém nastaven dobře, občané
jej úspěšně využívají a tím dosahujeme
dobré výsledky ve výtěžnosti jednotlivých složek tříděného odpadu. Jakých
konkrétních hodnot dosahujeme, si postupně řekneme v dalších dílech seriálu.
Přestože se o třídění odpadů stále
mluví a je to velmi populární „ekologické téma“, praxe ukazuje, že ne každý
běžně dokáže s jistotou říci, jak správně odpady třídit a jak s nimi po vytřídění
nakládat. A jelikož je stále co vylepšovat
a vidíme, že vytříděné odpady nejsou
vždy umístěny do správných kontejnerů, že ne každý občan ví, že máme ve
městě sběrný dvůr, který mu je k dispozici… zkrátka praxe ukazuje, že obyvatelé nejsou stále dostatečně informováni
o tom, jak správně třídit.
Proto jsme se po několika letech rozhodli zopakovat náš odpadový seriál,
samozřejmě s aktuálními informacemi

z nakládání s odpady jak obecně, tak
i v našem městě. Seriál zahájíme základní otázkou – co je to odpad?
Promluvíme-li řečí zákona, pak je odpad jakákoliv movitá věc, která se stává pro člověka nepotřebnou a chce se
jí zbavit. Platné zákony nařizují každému odpady třídit a předávat je pouze ﬁrmám oprávněným k nakládání s odpady.
Abyste tomu lépe rozuměli, tak odpady vznikající ve vaší domácnosti se
nazývají domovní odpady a patří sem
všechny druhy odpadů, které doma vyprodukujete. Od běžného odpadu patřícího do koše přes všechny vytříděné
části až po odpad nebezpečný. Tento
odpad potom odložíte na městem určené místo, tedy do příslušné nádoby na
stanovišti či do sběrného dvora. Tím se
za likvidaci tohoto odpadu stává odpovědné město a musí zajistit jeho odvoz,
zneškodnění či následné využití.
Jak to vše v praxi probíhá a co se děje
s „vaším“ odpadem poté, co ho odložíte
do příslušné nádoby, se postupně dočtete v tomto seriálu.
Odpadový systém města má na starost odbor rozvoje a místního hospodářství našeho městského úřadu. Konkrétní dotazy a připomínky můžete uplatnit
u Dagmar Stolínové, tel.: 481 565 206,
e-mail: stolinova@mesto.jilemnice.cz.
–ds–
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Z usnesení zastupitelstva a rady města
Níže citovaná usnesení byla schválena
jednomyslně, není-li uvedeno jinak.

ZM schvaluje Memorandum o spolupráci při zajištění nemocniční péče
dle předloženého návrhu.
pro: 15, proti: 1 (Vaněk),
zdržel se: 1 (Deml)

RM schvaluje žádost o podporu projektu „Sociální bydlení v Jilemnici“
dle předloženého návrhu.


RM schvaluje žádost o podporu projektu „Základní síť sociálních služeb
v ORP Jilemnice“ dle předloženého
návrhu.

RM schvaluje uspořádání výběrového řízení na dodavatele elektrické energie pro město Jilemnice, jeho
příspěvkové organizace a Zásobování teplem, s. r. o. formou elektronické
aukce, kterou bude zajišťovat společnost A-tender, s. r. o.
–pf–

Rozhovor s Janem Luštincem
Nejprve se vrátím k loňskému listopadu, kdy se konalo slavnostní zahájení
výstavy „Mezi Prahou, Vídní a Římem“,
na kterou jste pozval mnoho osobností,
v čele s kardinálem Dominikem Dukou.
Ten zde v jilemnickém kostele sv. Vavřince také celebroval slavnostní mši. Jak
dlouho se na přípravě akce takového
formátu pracuje?
Příprava je časově velmi náročná. Intenzivní práce trvají zhruba jeden rok.
Ale již před tím, než se pustím do práce, musím být s problematikou alespoň
v základech obeznámen.
Mohl byste několika slovy popsat, jak na
Vás pan kardinál zapůsobil?
Velmi příjemným dojmem. Ve vystupování je skromný a vtipný. Má za sebou pohnutý život a vše dokázal přetavit
v pozoruhodnou moudrost. Osobnost
kardinála Harracha je mu nesporně blízká, proto nad výstavou rád převzal záštitu. O tom, že se mu v Jilemnici líbilo,
svědčí skutečnost, že se tu zdržel proti

4

původnímu plánu o dvě hodiny déle. To
při jeho nabitém programu není málo.
Na kterou výstavu, setkání s osobností
nezapomenete, která byla tou „srdeční“?
Těch výstav byla taková řada, že těžko někoho jmenovat. Během let jsem
se setkal z řadou skvělých lidí, mnohý
kontakt přerostl v přátelství. Jen opravdu zcela namátkou připomenu malíře
Jiřího Boudu, Vladimíra Komárka, Jiřího
Škopka, Rudolfa Mejsnara. Z hudebníků mi přirostli k srdci například pěvkyně
Zdena Kloubová, Jana Bínová-Koucká,
skvělý varhaník Vladimír Roubal. Dobrou sudičkou a vzácnou přítelkyní muzea bývala Marie Kubátová. Zapomenout nesmím také na herce Stanislava
Zindulku. Velkou událostí se každoročně stává podzimní výstava inspirovaná
ﬁlatelií. Přijíždí na ni minimálně desítka špičkových umělců a do Jilemnice se
vždy velice těší. Zmínit bych měl i dlouhou řadu historiků i kunsthistoriků, ale
tady opravdu nemá smysl jmenovat.

Z vernisáže výstavy Mezi Prahou, Vídní a Římem.

Výstavy jsou většinou tak trochu
mými dětmi. Proto ke každé mám také
i určitý citový vztah. V poslední době se
asi největšími událostmi stalo otevření
nové lyžařské expozice, stálé interiérové zámecké expozice Jana hraběte Harracha. Obrovský zájem byl o výstavu
Hodin ze Schwarzwaldu a Po stopách
Sarajeva.
Kolik vernisáží a výstav Krkonošské muzeum za minulý rok uspořádalo? Kolik
přišlo návštěvníků? Prosím o srovnání s minulými lety, stoupá návštěvnost?
Která výstava návštěvníky nejvíce zaujala?
Výstav jsme v minulém roce uspořádali v muzeu 14, mimo muzeum čtyři.
Doprovodných akcí (přednášek, koncertů, zahájení výstav mimo Jilemnici) bylo
přes 50. Většina těchto akcí v návštěvnosti neﬁguruje.

Archiv Správy KRNAP Vrchlabí

Zdá se, že nakonec nejúspěšnější
bude výstava o kardinálu Harrachovi.
Velmi zaujaly výstavy o naší lokálce,
dále pak Sladké pohlazení a Za krásou
modrotisku. Celková návštěvnost bude
zřejmě proti loňskému roku o něco nižší. Zavinila to extrémní letní vedra, kdy
přicházelo výrazně méně lidí. Ale podzim byl zase lepší než vloni. V každém
případě se již teď pohybujeme kolem
22 tisíc, čímž předčíme i leckteré hrady
či zámky. Deﬁnitivní číslo, v němž sehrají významnou roli určitě také Vánoce,
budeme mít k dispozici až v okamžiku,
kdy čtenáři budou mít toto číslo zpravodaje doma. Obecně ale lze konstatovat,
že návštěvnost muzea stoupá.
Zajímala by mě také spolupráce s jilemnickými školami. Přicházejí do muzea
učitelé a pracují na svém osobním rozvoji, přicházejí také se svými žáky?

5

Velmi dobře spolupracujeme se ZŠ
v Komenského ulici. Také gymnázium
nezůstává příliš pozadu. Překvapivý je
také zájem mateřských škol. Také z okolí
sem žáci pod vedením svých pedagogů
často přicházejí. Ovšem existují i školy,
o nichž téměř nevíme.
Je těžké čelit dnešní rychlé zkratkovité
době, kdy kloužeme po povrchu věcí
a nemáme čas jít do hloubky. To platí
také pro děti, které v dnešní době není
lehké zaujmout. Trendem jsou např. interaktivní výstavy, kdy si návštěvníci,
hlavně děti, mohou na exponáty sáhnout, vyzkoušet si, jak fungují, cedulky
„Nedotýkati se exponátů“ tady neplatí.
Připravujete takovou výstavu?
Vždy usilujeme o to, aby na výstavě
bylo něco, čeho se návštěvníci mohou
takříkajíc dotknout – měli jsme funkční
modely dráhy, hračky pro nejmenší se
už staly trvalou součástí expozice. Také
krátké ﬁlmové dokumenty, při jejichž
sledování si návštěvníci mohou i sednout, se těší velké popularitě. Ale cedulky Nedotýkejte se z našich expozic
zatím nezmizí. Jako muzeum chceme
našim hostům nabídnout autentický doklad minulosti, aby se alespoň zrakem či
sluchem mohli dotknout skutečné historie. Vzpomínám si na návštěvu jednoho
soukromého objektu, kde si návštěvníci
mohli dokonce sednout na „historický“
nábytek. Nějak jim ale zapomněli říci,
že to jsou pouze nové kopie. Ale skutečně interaktivní výstavy u nás určitě najdou místo.
Jak vybíráte náměty výstav? Prozraďte,
na co se letos můžeme těšit.
Témata vybírám podle několika kritérií. První tvoří významná výročí.
Další potom cykly výstav – například
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Významné osobnosti rodu Harrachů, Krkonoše v umění, Historie řemesel atd.
Třetí pak snaha přiblížit veřejnosti dílo
vynikajících současných tvůrců – výtvarných umělců, betlémářů atd.
V nastávajícím roce připravujeme
rozsáhlou výstavu z díla Františka Kavána, neboť uplyne 150 let od umělcova
narození, 75 let od jeho úmrtí a k tomu
se ještě druží 60 let od založení naší galerie. Jilemnice by se v oslavách měla
stát vlajkovou lodí, což vnímáme samozřejmě jako velkou poctu, ale také
jako mimořádný závazek. Naštěstí už
teď se nám rýsuje skvělá kolekce obrazů, k výstavě vyjde publikace, chystáme
také doprovodné akce. Pro naše občany
bude jistě přitažlivá výstava k 180. výročí založení jilemnické pošty. S velkým
ohlasem se nepochybně setká výstava
hracích strojů a strojků. Podobných akcí
však bude mnohem více. Podílíme se
také na přípravě výstav pro jiná muzea.
Jste ředitelem muzea, šéfredaktor časopisu, máte na starosti Betánii, přednášíte...
Může to jeden člověk zvládnout? Musíte mít skvělé rodinné zázemí a výborný
tým spolupracovníků. Jaký jste šéf?
Jaký jsem šéf, by museli říci moji spolupracovníci. Ale mám skvělý tým, rozumíme si, mám jej rád. Doma nacházím
také pochopení i zájem o mou práci.
Ovšem nedávno mi manželka při výročí našeho sňatku pravila, že kdyby se
odečetl čas, kdy jsem nebyl doma, tak
by to zas tak veliké číslo nebylo.
Času se někdy zoufale nedostává, přichází i velká únava. Ale pak si chvíli odpočinu, otřepu se a chuť se zase vrací.
A jsou to právě vděční návštěvníci, kteří nám pomáhají vlít novou sílu do žil.
Za odpovědi děkuje
Hana Jakouběová

Společenská rubrika
Životní jubilea – listopad 2015
94 let
Jarmila Křelinová, Jana Weisse 999
92 let
Václav Mečíř, Dolení 64
91 let
Stanislav Ullman, Jar. Havlíčka 328
89 let
Vlasta Ryplová, Poštovní 477
Františka Vejnarová, Jaroslava Havlíčka
482
Helena Papežová, Jana Buchara 991
88 let
Josef Tesař, Na Drahách 1136
Vlasta Pavlíčková, Komenského 69
86 let
Milada Háková, Knoblochova 488
85 let
Zdeněk Vrbata, Zvědavá ulička 237

Dětské centrum.

Věra Scholzová, Roztocká 540
Miluše Hamáčková, Ambrožova 1210
80 let
Jiří Salač, Na Žuliánce 1109
Vladimír Horáček, Jana Weisse 999

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a hodně životní pohody do dalších let.
Sňatky – listopad 2015
Tomáš Luža, Rousínov a Monika
Horáčková, Roztoky u Jilemnice
Tomáš Horák a Martina Sládková,
oba Vrchlabí
Jan Hájek a Žaneta Veselá,
oba Jablonec nad Nisou

Novomanželům přejeme hodně štěstí
na společné cestě životem.

Archiv Dětského centra
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Vítání občánků

Přání

Ve dnech 6. a 20. listopadu 2015 jsme
v obřadní síni jilemnické radnice přivítali nové občánky našeho města. Jsou to:
Laura Martinová
Radim Hauschwitz
Jan Ullrich
Jonáš Kolín
Kristýna Holmanová
Inés Kopecká
Ondřej Šída
Laura Holcová
Anna Heřmánková
Natálie Vinklářová
Jana Váňová
Zuzana Metelková
Nikolas Kubelka
Tereza Laušmanová
Matyáš Herold

Milý dědo, přejeme Ti k Tvé významné životní
události, 93. narozeninám, hodně zdraví, radosti
a mnoho dalších
spokojených let.
To Ti ze srdce přejí dcera Gabriela a vnučka Jitka
s manželem.

Dětem i jejich rodičům přejeme hodně
zdraví, radosti a spokojenosti
Úmrtí – listopad 2015
Helena Petráňová (*1953)
Věra Vagenknechtová (*1924)
Ludmila Kracíková (*1929)
Stanislava Pražáková (*1939)

Pozůstalým rodinám projevujeme
upřímnou soustrast.
Za SPOZ Jolana Kozáková

Jaroslav Kolář.
Z archivu rodiny

Poděkování
Dětské centrum Jilemnice děkuje všem
svým dlouholetým i současným sponzorům za ﬁnanční i materiální pomoc
a krásný přístup k našim dětem.
Díky Vaší podpoře bylo DC zmodernizováno, děti mohou využívat fakultativní služby… K Ježíšku jsme získali díky
některým z Vás auto. Nejedná se pouze o ﬁnanční a materiální podporu, ale
i o tu lidskou, od srdíčka.
Přejeme Vám všem v osobním i pracovním životě vše jenom dobré, klid,
pohodu, pevné zdraví a štěstí.
Velice si Vaší pomoci vážíme. Kdykoliv budete v našem zařízení vítáni. Děkujeme!
Jaroslava Řehořková

Vánoční strom v Hrabačově
Dne 28. 11. 2015 v podvečer se v parku u kruhového objezdu v Hrabačově
uskutečnilo sousedské rozsvícení vánočního stromu. Byl to nápad hrabačovských maminek na mateřské dovolené,
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které si vzpomněly na různé akce v době
jejich dětství, a hned začaly konat.
Městský úřad s akcí souhlasil, ale nemohl přispět na osvětlení stromu. Maminky se nenechaly odradit a rozhodly

První zdobení stromu v Hrabačově se dokumentuje v r. 1987.

se uspořádat veřejnou sbírku „na žárovičky“. Při návštěvách hrabačovských
rodin vysvětlovaly svůj záměr a byly
překvapeny, jak jsou občané ochotni
a nadšeni přispět. Bylo vidět, že mají
zájem veřejné akce podporovat.
Kolem 17. hodiny už zněly vánoční
koledy, poletoval sníh a lidé se scházeli. Atmosféra úplně ideální. Najednou
se ozvala úvodní znělka z Krkonošských
pohádek a od hor přicházel vládce hor
Krakonoš se sojkou na rameni.
Děti byly ohromeny a udiveny. Krakonoš se s dětmi pozdravil, svojí kouzelnou holí vánoční strom rozsvítil a dětem
nadělil perníčky.
Děti z mateřské školky v Hrabačově mu poděkovaly krásným a milým
vystoupením, zazpívaly několik koled
a dvě Aničky zahrály koledy na saxofon.

Foto z rodinného archivu

Děti si také mohly vánoční strom zkrášlit
připravenými ozdobami.
A myslelo se i na občerstvení!
Byl zde stánek s teplým čajem pro
děti, dospěláci se zase mohli zahřát „svařákem“ a pravou medovinou a všichni si
pochutnávali na dobrotách připravených
hrabačovskými hospodyňkami.
Byli jsme moc rádi, že mezi nás přišla
i naše starostka.
A co říct závěrem? Děkujeme všem
„Hrabačovákům“, kteří přispěli na osvětlení, na občerstvení anebo se podíleli na
organizaci celé akce. Dětem vyčarovala
úsměv na tváři a dospělí byli spokojeni
a naladěni na předvánoční čas.
Bylo by hezké, kdyby se z této akce
stala každoroční tradice.
I v Hrabačově se něco děje!
Klára Hančová
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Krátké zprávy a oznámení

Krkonošské muzeum v Jilemnici
(Správa KRNAP). Otevřeno denně od 8
do 12 a od 13 do 16 hodin mimo pondělí.
Výstavy:
— Zámek
Výstava Mezi Prahou, Vídní a Římem. Kardinál Arnošt Vojtěch Harrach,
arcibiskup pražský (1598–1667). Záštitu nad výstavou převzal J. E. Dominik
kardinál Duka OP, arcibiskup pražský
a primas český. Velmi rozsáhlá a velmi
navštěvovaná výstava s řadou unikátních
exponátů potrvá do 29. února.
— Čp. 1
Výstava Jiří Škopek – výběr z malířské a graﬁcké tvorby. Po několika letech
se opět setkáváme s neobyčejně poetickými díly tohoto znamenitého umělce. Nechybí ani jeho vyhledávané pohlednice a betlémy. Výstava potrvá do
13. března.
Výstava Z nových přírůstků Krkonošského muzea je tentokrát zaměřena především na vánoční tematiku. Akce potrvá do 15. února.

Měsícem lednem začínáme novinkou na webových stránkách knihovnajilemnice.wz.cz, kde Vás upozorníme na
nový titul měsíce, který by rozhodně neměl ujít Vaší pozornosti při volbě knih.

ČKA – Klub Betanie Vás srdečně zve
na pořad Cestou v polích. V literárně-hudebním pásmu zazní výňatky z Kavánovy korespondence a hudba českých
mistrů. Účinkují ing. Tomáš Hájek, Radek Hanuš a Jan Luštinec. Erbovní sál
Krkonošského muzea v Jilemnici ve
čtvrtek dne 21. ledna 2016 v 19 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Pracovníci Krkonošského muzea přejí
svým návštěvníkům a příznivcům vše
nejlepší do nového roku a těší se na
nová setkání.

Městská knihovna J. Havlíčka…
V pravidelném pořadu KaMaRáDkA
kNíŽkA se společně s dětmi seznámíme s knihami pohádek a příběhů, které
našli naši nejmenší čtenáři pod stromečkem. — Všem návštěvníkům dětského
oddělení je určena výstavka Nejlepší
knihy dětem s výběrem českých knih
pro děti a mládež.

10

Výraznou dominantou jilemnického náměstí o svátcích byl nádherný vánoční strom.
Překrásný stříbrný smrk věnoval městu pan
Jakoubek z Víchové nad Jizerou. Za strom,
který byl o vánočních svátcích ozdobou náměstí a navodil tu správnou vánoční pohodu, panu Jakoubkovi děkujeme. Foto J. Füri.

Touto akcí zahájíme Rok Františka
Kavána, neboť v letošním roce uplyne
150 let od Mistrova narození a 75 let
od jeho úmrtí. Zároveň si připomínáme
60 let od založení naší Kavánovy galerie.
Řada akcí se uskuteční v Jilemnici, Praze, Jičíně i na další místech naší vlasti.

Quadrille ve Sloupové síni v neděli
10. 1. 2016 v 17 hodin
Quadrille, komorní ansámbl všestranných hudebníků, se chystá v dobré společnosti provětrat nejlepší kousky ze
svého repertoáru. Hraje ve složení, které umožňuje velké žánrové rozpětí, aby
si každý posluchač našel to své. Klasická
kytara Filipa Moravce se nejlépe uplatní v latinskoamerickém rytmu, případně
si ráda zaswinguje. Klavír Aničky Hejralové spolehlivě podpoří starou hudbu
a se soudobou drží krok. Basa, pardon
violoncello tvrdí muziku, ale pod smyčcem Jitky Schůrkové vymáčkne v romantickém kousku slzu i z nejotrlejšího
oka. Flétnový vánek způsobený Hanou
Friede nejen případnou slzu osuší, ale
probudí všechny spáče. Korunu všemu
úsilí nasadí šťavnatý soprán Tiny Friede.
Srdečně vás zveme a těšíme se.
Vaše Quadrille

Zápis dětí. Vážení rodiče, dovolujeme si Vám oznámit, že zápis dětí do
1. tříd základních škol pro školní rok
2016/2017 se koná pro obě školy společně v pátek 22. ledna 2016 od 14 hodin do 18 hodin v nové školní budově
Scolarest. Více informací bude uveřejněno v příštím čísle.
Ředitelství základních škol

Výzva Zdravého města Jilemnice
Zdravé město Jilemnice zdvořile
žádá své občany, aby zapátrali ve svých

Náš Krakonoš
Jan Kubát
Ledový mráz
štípe do tváří
a do oken
nám kreslí značky
Zima dál do zásoby
sníh naváží
Krakonoš u kašny
si prosí o kozačky
Za parkování
nic neplatí
od úřadu má
stálou slevu
Musí však hlídat
každé přehřátí
a dávat také
pozor na oblevu
Svou pohádkovou postavou
vesele baví děti i dospělé
každého, kdo tu
před ním stál
Jen jednu starost
stále v mysli má
aby tu náhodou
předčasně neroztál…

archivech, zda náhodou neobjeví fotograﬁe sněhového Krakonoše na jilemnickém náměstí. Sháníme fotograﬁe
současné i z dob minulých. Najdete-li
nějaké, doneste je prosím Kateřině Jiroušové z odboru rozvoje a místního hospodářství (po jejich naskenování Vám
budou vráceny), případně je naskenované pošlete na adresu jirousova@mesto.jilemnice.cz. Důvodem této výzvy je
lepší zdokumentování této více jak stoleté tradice.
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Předvánoční posezení s pacienty –
Scolarest
V předvánoční přátelské atmosféře se
dne 9. prosince konalo již tradiční setkání současných i bývalých klientů Hemodialyzačního oddělení MMN v Jilemnici s personálem a zástupci nemocnice.
Všichni účastníci se připojili k akci
Česko zpívá koledy a přesně v 18 hodin se sálem Scolarestu rozeznělo „Nesem Vám noviny…“. To vše za doprovodu hudby – manželů Fajtových.
Sponzorům a hudbě upřímně děkujeme a všem přejeme pevné zdraví a hodně radosti ze života a nejpozději za rok
zase na shledanou!

My zdravotníci potřebujeme vidět, že
naše práce má smysl, že naše klienty život baví! To je velká obrana proti vyhoření zdravotnického personálu!
Za kolektiv HDO
MUDr. A. Opluštilová

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 neděli 10. ledna 2016. Upozornění:
Články zasílejte na e-mailovou adresu:
zpravodaj@mesto.jilemnice.cz

Sokolové v Jilemnici
Veškeré tradiční sokolské akce jsou široké veřejnosti známé a jsou hojně navštěvované rodinami s malými dětmi,
ale i prarodiči a přáteli. Ráda bych se
proto zmínila i o našich netradičních
aktivitách.
Letošní červnové setkání sokolů
v Brně bylo pod blankytně modrou oblohou naplněno radostí a sokolskou pospolitostí. Zúčastnily jsme se skladbou
pro ženy Koncert autorky Jariny Žitné.

Z archivu T. J. Sokol Jilemnice
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Skladbu jsme si také zacvičily v červenci na Krakonošových letních podvečerech u nás v Jilemnici.
Premiérou byla v září celostátní Noc
sokoloven. Za účasti sokolů i veřejnosti jsme představili historické i současné kroje a cvičební úbory. K nahlédnutí byly fotograﬁe z dávné minulosti až
po současnost, zájemci si zacvičili na
velkých míčích, pro mládež byl k dispozici velký sál a nemohlo chybět ani
pohoštění.
Každoročně dostávají naši nejmenší
cvičenci mikulášskou nadílku. Letos ji
dostali přímo z rukou Mikuláše, v doprovodu malého čertíka a roztomilého
andílka. Touto cestou bych ráda poděkovala všem, kteří pomáhají akce pro širokou veřejnost organizovat, ale i těm, kteří tyto akce navštěvují. Přeji nám všem
do dalšího roku hodně štěstí, zdraví
a elánu.
Majka Vaňková, náčelnice

Přikrmování ptáků na krmítku
Krmit ptáky alespoň v zimním období
je už asi tradiční záležitostí pro mnoho lidí. Sledovat různé druhy ptáků, jak
louskají slunečnicová semínka je velmi
atraktivní jak pro malé děti, tak pro starší generace. Ptákům tak přitom můžeme pomoci v době nouze a posílit je na
jejich zimním putování. Mnoho ptáků
na našem krmítku není místních, řada
z nich, třeba i běžných sýkor, je ze severní části Evropy. Přikrmovat můžeme dokonce i celoročně, a podpořit tak
ptačí rodiče při jejich vyčerpávající péči
o mláďata.
Při krmení ptáků bychom však měli
dbát i na určitá pravidla. Krmítko by
mělo být čisté a bez zkažené potravy.
Ptáky bychom měli pozorovat pravidelně ne jen kvůli našemu zájmu, ale také
zda se na krmítku nevyskytne nemocný
jedinec. Přikrmování je velmi prospěšná
činnost, zároveň však vytváříme v přírodě trochu nestandartní situaci – místo s trvalým zdrojem potravy. Dochází
zde k setkávání mnoha jedinců různých
druhů po dlouhou dobu. Je proto žádoucí krmítko občas sledovat a při výskytu nemocného či nalezení uhynulého jedince přestat přikrmovat alespoň
na týden (lépe 14 dní), krmítko vyčistit
a vysušit. Možná si někteří pamatují, že
před 3 roky se do Evropy začala šířit nemoc trichomonóza přezdívaná „krmítková nemoc“. S tímto onemocněním
způsobeným prvokem bičenkou drůbeží (Trichomonas gallinae) se můžeme
stále setkat. I tuto zimu jsou zaznamenány případy přímo z Jilemnice. Nejčastěji bývají postiženi zvonci obecní
a další pěnkavovití ptáci. Nemocní ptáci
se vyznačují netečností, načepýřeným

peřím a menší únikovou vzdáleností.
Často mají kolem zobáku sliny, těžce
polykají, vyplivují potravu a obtížně se
jim dýchá. Onemocnění se týká pouze ptáků a není přenosné na savce, tedy
ani na člověka.
Mezi další pravidla přikrmování patří
složení nabízené potravy. Měli bychom
se vyvarovat kořeněným a slaným potravinám, těstovinám, uzeným výrobkům,
vepřovému sádlu, margarínu či přepálenému loji. Sůl je pro některé druhy ptáků dokonce toxická a stačí malé množství k jejich úmrtí. Vhodné suroviny na
krmítko jsou například slunečnice, ovesné vločky, oříšky, proso, strouhaná houska či mrkev, mák, řepka, různé přírodní
plody (bobule, šípky, bez černý).
Mgr. Luděk Petrilák

Foto L. Petrilák
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Jilemničtí turisté
Náš jilemnický odbor KČT patří svými
necelými 40 členy do skupiny menších
organizací. Můžeme se však pochlubit
dlouhou historií a aktivní činností. Naše
činnost spočívá v pořádání pochodů –
výletů do sousedních odborů KČT na jejich akce nebo vycházíme od „kašny“
do blízkého okolí.
Pochody a výlety jsou vždy měsíčně
zveřejňovány v naší skříňce v Radniční
ulici, dále pak v jilemnickém zpravodaji – v přehledu kulturních a sportovních
akcí, na internetu a našich facebookových stránkách. Tyto akce jsou vždy pořádány v sobotu. Od jara roku 2016 se
akce rozšíří i na neděli a čtvrtek. Tímto
bychom chtěli uspokojit i pracující, kteří
chodí do práce i vsobotu.
Tento rok jsme se zúčastnili pochodů v Trutnově, Hostinném, Lomnici nad
Popelkou, Žacléři, Jablonci nad Jizerou,
Kacanovech, Nové Pace a dalších. Vlastní pochody a výlety směřovaly po hřebenech Krkonoš, Českého ráje a okolí
Jilemnice. Někteří z nás absolvovali celostátní akci „Za posledním puchýřem“,
která se konala 13. listopadu ve Znojmě.
Na členské schůzi, konané dne
11. 11., byla také zvolena nová předsedkyně KČT v Jilemnici Regina Černá
a nový výbor na pětileté funkční období.
Volba proběhla veřejným hlasováním
a předsedkyně a členové výboru byli
zvoleni všemi hlasy, nikdo nebyl proti
a nikdo se nezdržel hlasování. Naší zástupkyní na krajskou konferenci, která
se bude konat v únoru 2016, byla zvolena předsedkyně odboru Regina Černá.
Dále bych Vám chtěla představit návrh rámcového programu činnosti KČT
v Jilemnici pro rok 2016:
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– Leden – 17. setkání turistů ve Františkově
– Duben – Dobrošov – mimořádně otevřená vojenská pevnost pro veřejnost
– Květen – sokolský výstup na Žalý, zájezd pro seniory do Prahy
– Červen – autokarové zájezdy k moři
ve spolupráci s CK T Split Tour Trutnov
– Srpen – vysokohorská turistika – seznámení s pohybem a jištěním v horách
v terénu Riegrovy stezky na Ferratě
– Září – 28. ročník pochodu Jana Buchara – 10. září
– Listopad – „Za posledním puchýřem“, v termínu 17.–20. listopadu –
Lázně Bělohrad
– Prosinec – Vánoční pochod – Nová
Paka
Dále se jedná o jednodenní zájezd
s Hoška Tour dle katalogu.
Do tohoto ročního rámcového programu činnosti budou dodatečně zařazeny akce z celostátního a oblastního
kalendáře KČT, doplněné místními akcemi „od kašny“.
Na závěr mi dovolte, abych za celý
odbor KČT upřímně poděkovala bývalému předsedovi KČT Jilemnice panu
Vlastíku Mejsnarovi za dlouholeté a příkladné vedení.
Pokud chcete i vy udělat něco pro své
zdraví, připojte se k nám! Nemusíte být
našimi členy, můžete s námi absolvovat
pár pochodů „od kašny“ nebo výjezd
k našim sousedním turistickým odborům. Když se Vám mezi námi bude líbit, rádi Vás mezi sebe přijmeme.
Kontakt na odbor KČT – Jilemnice:
slunce.45@seznam.cz, tel.: 721 737 844,
facebook: KČT.Jilemnice
Regina Černá, předsedkyně odboru

Z jilemnických škol
Na pohádky do školy…
Základní škola Jilemnice, Komenského
288 již pátým rokem úzce spolupracuje s Mateřskou školou Kamarádka. Každý školní rok připravují školáci pro své
malé kamarády ze školky několik aktivit: osmáci připravují na školním hřišti
dopoledne plné sportovních aktivit; šesťáci chystají ekologicky laděnou zábavu
oslavující Den Země; deváťáci asistují
paním učitelkám při oslavách Dne Dětí;
sedmáci nacvičují dramatizaci pohádek,
které doplňují výtvarné dílničky; členové dramatického kroužku dětem ve školce na začátku ledna připomínají legendu o Třech králích.
V úterý 2. prosince jsme opět přivítali děti ze školky v budově naší školy.

Na pohádky do školy…

Sedmáci si pro ně letos připravili pásmo
veršovaných pohádek Františka Hrubína. Děti mohly obdivovat chytrou a nebojácnou Karkulku, šibala Honzu, který princezně přinesl brambory místo
korálků, kůzlátka, která odehnala vlka,
Smolíčka, který nesedl na lep jezinkám
a zasmát se loupežníkům, které vylekala
unavená zvířátka. Divadlo bylo doplněno dílničkami. Žáčci ze školky si zkusili
zdobit papírové perníčky a bramborovými tiskátky vykouzlili na papíře poztrácené korálky pro princeznu.
Projekt ukazuje cestu, jak vytvářet
příjemné vztahy mezi různě starými
dětmi, přináší příjemný pocit uspokojení z možnosti přinášet radost druhým.
Předškoláky zbavuje obav ze vstupu
do školy. Už vědí, že tu najdou mnoho

Foto Š. Richtrová
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starších kamarádů, ochránců a pomocníků.
Za tým spolupracujících učitelů
sepsala Štěpánka Richtrová

Podporujeme výuku cizích jazyků
Na základě dlouhodobé spolupráce s nizozemskou školou a zajišťování
vzájemných výměnných pobytů našich
žáků v zahraničí opakovaně zjišťujeme
důležitost a potřebnost komunikačních
dovedností dětí v cizích jazycích. Podle
našich zkušeností si to postupně uvědomují i děti a jejich rodiče. Co jsme pro
zlepšení výuky cizích jazyků udělali
my – učitelé cizích jazyků na ZŠ Jilemnice, Komenského?
Od letošního záři jsme rozjeli výuku
„angličtinky hravou formou“ pro děti
z prvních a druhých tříd. Paní učitelka
navazuje na výuku anglického jazyka,
kterou prochází mnohé děti již v mateřských školách a připravuje je zábavnou
formou na zavedení povinné výuky anglického jazyka dle školských programů
od 3. do 9. ročníku. Od 7. do 9. ročníku
si potom děti přidávají do výuky i druhý
cizí jazyk, u nás na škole se jedná o německý jazyk. Protože si uvědomujeme,
že důležitá při výuce cizího jazyka je
komunikační stránka, snažíme se děti
rozdělovat do méně početných skupin
a využívat takové formy a metody práce, abychom všechny děti do výuky co
nejvíce zapojovali.
Navíc pro zájemce v odpoledních
hodinách organizujeme volitelné kroužky s výukou ruského a španělského jazyka. A zájemci se najdou. Oba kroužky
navštěvuje přes 20 dětí.
Za velmi důležitou podporu při výuce cizích jazyků považujeme i zapojení naší školy do evropského projektu
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vyhlašovaného MŠMT, tzv. Výzvy 57.
Cílem je rozvoj komunikačních dovedností žáků formou tzv. „blended learningu“. Jedná se o kombinaci několika
forem studia: e-learningu, prezenční výuky a samostudia.
Žáci druhého stupně včetně pátých
tříd tak již dva měsíce pracují na svých
kurzech (jazykové úrovně A1, A2, B1),
nejen během školní výuky, ale především doma v rámci samostudia. Všichni
se postupně zbavili ostychu, naučili se
používat sluchátka s mikrofonem a nahrávat své projevy v angličtině i využívat
pomoci lektorů online. Žákům, kteří nemají technické zázemí nebo pravidelný
přístup k internetu, otevíráme v odpoledních hodinách naši školní počítačovou učebnu.
Začátkem prosince jsme také využili
předvánoční nabídky a objednali nově
vyvinuté začátečnické online kurzy
úrovně A0 i pro naše žáky 3. a 4. třídy.
I když kurzy jsme pro naše žáky zakoupili pouze na jeden školní rok, věříme, že i tento způsob výuky si najde
své příznivce a celý projekt nám pomůže zkvalitnit jazykové dovednosti našich
žáků a motivovat je k dalšímu studiu.
Tým učitelů cizích jazyků na
ZŠ Jilemnice, Komenského 288

Velký den Juvenes Translatores
26. listopad 2015 byl významný pro
pět žáků našeho gymnázia. Konkrétně
pro Elišku Holubcovou, Annu Chlumovou, Kláru Gazdovou, Marka Gernerta
a Annu Urbancovou. Proč? Svůj překladatelský um využili v prestižní mezinárodní soutěži Juvenes Translatores.
Chvíle napětí, uvolnění a tužka se
rozlétla po papíře. A pak už s úsměvem
překlad odevzdat a netrpělivě čekat na

únorový výrok renomovaných překladatelů Evropské komise, kdo bude nejlepší.
Vítěze čeká velkolepé předávání cen
v Bruselu.
Nataša Nováková

Eliška Fáborská postupuje
do okresního kola dějepisné
olympiády
Tematické zaměření letošního ročníku
Dějepisné olympiády nadchlo. „Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou“ se vypravilo hned několik soutěžících.
Vítězkou školního kola se stala Eliška Fáborská a automaticky postupuje do
okresního kola. Na druhém místě stanula Hana Šťastná, na třetím Jiřina Kynčlová a na čtvrtém Pavlína Kadavá, které jako úspěšné řešitelky mají naději, že
i jim organizátor umožní účast v okresním kole. S radostí lze konstatovat, že
i další soutěžící – Marek Malina, Michal
Richter a Matěj Budina se stali úspěšnými řešiteli. Blahopřejeme!
Nataša Nováková

Jilemničtí na Dějepisné soutěži
v Chebu
Poslední listopadový týden je svátkem
všech milovníků historie. Ptáte se proč?
Již po čtyřiadvacáté se sešlo více než
dvě stě mladých dějepisců v Chebu, aby
poměřili své znalosti z česko-slovenské
minulosti. Naše gymnázium mělo svou
premiéru.
Chebské klání, které pořádá zdejší gymnázium, se stalo největší soutěží
studentů gymnázií u nás i na Slovensku.
Co je příčinou takového zájmu ze strany žáků? Předně oceňujeme perfektní

organizaci soutěže, kterou nese na
svých bedrech pan magistr Miroslav Stulák z pořadatelské školy. Prestiž a úroveň soutěže podtrhuje skutečnost, že jejími garanty jsou renomované kapacity,
např. profesor Petr Čornej z Filozoﬁcké
fakulty UK, historik Jan Rychlík z Ústavu českých dějin Filozoﬁcké fakulty
UK, profesor Roman Holec ze Slovenské akademie věd, nebo známý publicista a spisovatel Stanislav Motl. Podporou
a sponzorstvím přispívá řada osobností
veřejného života, jsou jimi pražský arcibiskup Dominik Duka, členové vlád
ČR a SR, např. ministr zahraničních věcí
Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních
věcí SR Martin Glváč, desítky poslanců a senátorů Parlamentu ČR a Národní rady SR, generálporučík Josef Bečvář,
náčelník Generálního štábu AČR a řada
dalších. Svou podporu soutěži vyjadřují
i samosprávné celky – Karlovarský kraj
a desítky obcí, včetně města Jilemnice.
Mimořádnost celého setkání umocňuje přítomnost pamětnic hrůz období
nesvobody – paní Marie Doležalové Šupíkové, jež je jednou z lidických dětí,
a MUDr. Jarmily Weinbergerové, bývalé
vězeňkyně KT Terezín, Osvětim a Bergen-Belsen.
Ačkoli je soutěž mimořádně náročná, zájem o ni mezi mladými dějepisci
každoročně roste. Tuto skutečnost dosvědčují již dubnová krajská kola, jichž
se účastnilo na 263 gymnázií. Tým jilemnického gymnázia ve složení Vojtěch Libnar, Jakub Veselý a Štěpán Boukal uspěl a druhé místo v kraji mu bylo
vstupenkou do chebského ﬁnále. Konečně se jilemničtí podívají do Chebu
a prověří své vědomosti s dalšími sedmdesáti čtyřmi týmy z ČR a SR.
Ještě před zahájením čtyřkolového
klání vystupuje prof. Rychlík se slovy,

17

která mnoho žáků nepotěší: „Soutěžní
otázky daleko přesahují vědomosti vysokoškolské.“ Avšak motivace uspět je
veliká. Kromě hodnotných věcných cen
mají studenti z prvních deseti míst zajištěno přijetí na Filozoﬁckou fakultu UK.
Již první kolo s padesáti otázkami
a jen s dvacetiminutovou dotací dává
soutěžícím zabrat. Pauza na oddech
a již přichází druhé kolo, tentokrát doplňovací test. Před třetím kolem vystupuje vzácný host – předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch. Slova
povzbuzení dodávají všem naději na
úspěch a sílu vytrvat v nelehkém zápolení. Třetí část však opět zamotává soutěžícím hlavu, a to doslova, neboť čtyřicet procent všech testových otázek je
ve slovenštině. Videoukázky s kulturní
a historickou tematikou jsou obsahem
závěrečného kola.
Ačkoli naši žáci nezískali v silné konkurenci vavříny, bylo chebské ﬁnále vrcholem jejich jinak velmi úspěšné dějepisné sezóny. Nabyté zkušenosti jistě
zúročí v krajském kole na jaře.
Za ﬁnanční podporu náleží poděkování městu Jilemnice, dále pak vedení

Tým jilemnických účastníků na dějepisné
soutěži v Chebu. Foto Zdeněk Novák

školy a PaedDr. Nataše Novákové, která je gestorkou soutěže na jilemnickém
gymnáziu.
Mgr. Zdeněk Novák

Slavnostní vyhlášení KTM ECC 2015
Na závěr loňské sezony se Autoklubu
Krakonoš dostalo pocty uspořádat slavnostní vyhlášení seriálu KTM ECC. Po
počátečním zvažování, kde se akce
uskuteční, nakonec zvítězil Společenský
dům JILM v Jilemnici. Slavnostní večer
se odehrál v sobotu 7. listopadu.
Od začátku bylo pořadatelům jasné,
že alespoň vyrovnat se kvalitě a provedení programu z posledního vyhlášení
ve Vysokém nad Jizerou, bude nesmírně
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náročné. Nicméně jilemničtí vymysleli
a připravili atraktivní program a ve výsledku to, podle ohlasů zúčastněných,
dopadlo na výbornou. A jak to celé
vlastně probíhalo?
Neoﬁciální začátek byl v 18:00 hodin, kdy se promítala videa. O to první se postaral pan Mgr. Král, který se
svým týmem z Televize Krkonoše připravil dokument z MMČR endurosprint
v Jilemnici, resp. Mříčné pořádaného

Autoklubem Krakonoš. Dále následoval sestřih z ročníku 2015 seriálu KTM
ECC od Zdeňka Novotného.
Krátce po 19. hodině již začala oﬁciální část programu. Mikrofonu se opět
chopil seriálový komentátor Luboš Kučera. Jen v ojedinělých okamžicích jej střídal „předseda“ jilemnických endurářů
Tomáš Macháček. Po jejich společném
přivítání zazněla seriálová hymna, kterou zazpívala Kristýna Václavíková, zpěvačka skupiny S(nad)váhou. Následovalo
video mapující celý ročník seriálu, tentokrát od Pavla Davida. Pak přišly ke slovu děti. Pro celkem 12 odvážlivců byla
připravena soutěž. Malí závodníci byli
rozděleni do dvou skupin, v nichž absolvovali paralelní štafetový slalom mezi
kuželkami na odrážedlech. Po soutěži následovalo vyhlášení první pětice
v obou dětských seriálových třídách.
Odměněna byla samozřejmě první
pětka ve všech kategoriích seriálu, přičemž první tři jezdci dostali i památeční dres seriálu i se svou jmenovkou.
Jednotlivá dekorování byla proložena
dalším programem. Ke „slovu“ tak přišly tanečnice ze skupiny Roprachtická
poupata nebo videa z kreslených vtipů
o tom, jak se Krakonoš zasloužil o rozvoj motorismu a motocyklů na našich
horách. Autorem vtípků nebyl nikdo
jiný než Miroslav Urbanec, jenž byl, byť
za své nepřítomnosti, obecenstvu také
představen. Dále se děkovalo členům
zdravotnického dozoru, časoměřičům
i seriálovým fotografům.
Týden před samotným slavnostním
večerem probíhalo na webových stránkách AK Krakonoš Jilemnice hlasování o nej foto seriálu. A vězte, že vítězkou se stala Martina Hlavová z Loukova.
Jako sladkou odměnu získala dort ve
tvaru fotoaparátu.

Přímo v sále pak probíhala dražba
nových motocyklových brýlí. Výtěžek
AK Krakonoš použije na rozvoj motocyklové mládeže.
Chybět nemohla ani tradiční soutěž předsedů jednotlivých klubů, kteří
se účastnili týmové soutěže. Proti sobě
se postavily dvojice, jejíž členové museli mimo rychlosti v pití piva předvést
i zručnost při výměně zadního kola motocyklu. Nejlépe si vedli zástupci Motosportu Lhotka.
V programu se našla i chvilka pro
vzpomínku na zesnulého významného
člena jilemnického klubu Tomáše Kubáta.
Pořadatelé večera si připravili překvapení také pro moderátora. Aby si i on
vyzkoušel pozici závodníka, byl mu zapůjčen reprezentační dres ČR (od Lukáše Kučery, reprezentanta z letošní Šestidenní) a připravena náročná trať, kterou
musel absolvovat na mikrobiku. Sice
na první překážce z pneumatik „hodil
záda“, ale do cíle se dostal. Za svůj výkon byl vyhlášen vítězem a na stupních
vítězů převzal pohár.
Nechybělo ani představení nové
koordinátorky celého seriálu. Markétu Skrbkovou střídá v čele seriálu další žena, opět Markéta, ale tentokrát Josífková.
Když program gradoval, bylo v sále
odhadem něco přes 300 lidí! Takže na
nezájem si pořadatelé večera stěžovat
nemohli.
Po skončení oﬁciálního programu se
dostal ke slovu DJ Martin Saska, který
na pozadí diskotéky ještě promítal fotograﬁe a videa z jednotlivých dílů seriálu.
Celou akci zakončilo lehké představení
především pro pány, ale to už bylo hluboko po půlnoci.
Tomáš Macháček
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Úprava lyžařských stop v Jilemnici
Tak jako všechno, tak i úprava lyžařských stop se postupně vyvíjela. Turisté měli vždy touhu poznávat své okolí
i v zimním období, protože díky sněhové pokrývce se dostali do míst, kam
to v létě není možné, a tím objevovali
nové krásné pohledy na krajinu. Postupně se vyvinuly i zimní turistické mapy,
které byly odlišné od těch letních.
I tady v Jilemnici se tato tradice rozvíjela a rodinné výlety na lyžích byly ve
velké oblibě. V počátcích se lidé brouzdali volnou krajinou zcela bez označení a hlubokým sněhem. Ale postupně
lidé našli nejkrásnější trasy pro výlety,
ale také trasy, které sloužily jako cesty
do zaměstnání. Postupně, jak se rozvíjelo sportovní lyžování, se začaly vytvářet
sportovní okruhy pro závody a trénink
v okolí Jilemnice.
V poválečné době se zde lyžařský
klub dobře vyvíjel a s rozvojem začal
pořádat závody a vychovávat mládež.
Závodní tratě se upravovaly tím, že ředitelé základních škol půjčili celou třídu
a všichni šli šlapat křížem předem vytyčenou trasu. Následně jeli dva až tři
zkušení lyžaři, kteří najeli stopu. A takto se upravovaly tratě dlouhá léta. Až
v roce 1974 zajistil trenér Václav Mečíř,
že jsme v Jilemnici dostali první sněžný
skútr na úpravu lyžařských tratí. Jednalo se o švédský skútr Snow Trick. To bylo
slávy, když pan Václav Obešlo s ním poprvé vyjel. A tím začala nová éra strojové úpravy lyžařských tratí i v Jilemnici.
Postupně přibyly dva skútry Buran
a v roce 1985 zajistilo sportovní gymnázium nový pásový stroj Lavina, vyrobený speciálně se zařízením na úpravu
lyžařských tratí a s radlicí na odhrnování
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sněhu. Tento stroj sloužil až do roku
2010. Od tohoto roku, díky žádosti ČKS
SKI Jilemnice na MŠMT, jsme získali
prostředky na nákup nového moderního stroje na úpravu lyžařských tratí a tras
po okolí Kässbohrer Pisten bully 100.
V současné době upravujeme lyžařské závodní tratě a turistické trasy
v okolí Jilemnice – oblíbenou trať „Buď
ﬁt“ – a ve spolupráci s okolními obcemi upravujeme tratě směrem ke Mříčné, Roztokám a Kruhu. Pokud je sníh,
tak celková délka těchto tras je okolo
45 kilometrů.
S úpravou tratí jsou samozřejmě také
spojeny nemalé ﬁnanční náklady, jako
jsou pohonné hmoty, příprava tratí v letním období, kudy se bude jezdit, úprava přejezdů potůčků, potřeba udělat
můstky a místy prořezat větve. Je také
třeba vytvořit a vyrobit mapy a značení
tratí. Samozřejmě se musí také jednat
s vlastníky pozemků, kudy trasy vedou.
V našem případě jde hlavně o jednání s ﬁrmou Agrojilm a pány Milanem
Soukupem, otcem a synem. Již od roku
2004 s nimi podepisujeme smlouvu
o spolupráci. Nyní se jedná o rozšíření
této smlouvy i o městu jako třetí straně
spolupráce. Je to nezbytně nutné, protože mohou vznikat škody na porostech
a plodinách, které je následně potřeba
zhodnotit a uhradit. Taková situace většího rozsahu vznikla na jaře roku 2011,
kdy bylo nutné tyto škody většího rozsahu vyhodnotit, vyčíslit a uhradit. Tímto bychom chtěli poděkovat jménem
všech lyžařů, lyžující veřejnosti a turistů za vstřícnou spolupráci a za všestrannou podporu městu Jilemnice.
Mgr. Stanislav Henych, předseda SKI

Jilemnická 50
Na poslední lednový víkend (30.–31.)
roku 2016 připravujeme 9. ročník Jilemnické 50 ZP MC ČR. Půjde o první velký závod seriálu ČUS Stopa pro život
2016, který odstartoval nově prologem
na kratší trati v Novém Městě na Moravě
27. prosince 2015.
Jedná se o seriál dálkových běhů na
lyžích pro veřejnost, obdoba letního seriálu MTB maratonů Kolo pro život. Do
Jilemnice každoročně na tento závod
přijedou stovky účastníků z řad závodníků i hobby sportovců. I letos připravujeme 3 hlavní závody. V sobotu odpoledne se pojede 25 km volně a v neděli
pak 25 km a 50 km klasicky. Novinkou
pro letošní ročník budou i závody pro
děti v sobotu dopoledne.
Závody bychom stejně jako v roce
2015 rádi uspořádali na tratích v okolí
Jilemnice. V případě nedostatku sněhu
máme připravenu novinku. Náhradní tratě připravujeme v oblasti Roudnice, Aldrova a Jestřebí v Krkonoších. Tento prostor umožní lepší zázemí pro závodníky

a ukáže pro většinu účastníků neznámá
místa Krkonoš. Původní alternativu na
Benecku jsme museli opustit z důvodu rozhodnutí KRNAPu, který vytvořil
v zimním období zóny klidu, a tím nám
neumožnil jet trasu horní Velbloudkou
směrem na Herlíkovice a jinou alternativu se nám nepodařilo najít. V Jilemnici
i na Roudnici připravujeme okruh dlouhý 25 km. Pro závodníky bude připraveno zázemí vytápěných stanů s možností převléknutí, občerstvení, úschovnou
věcí a s mazacím servisem.
Další zimní akce, které pořádá ČKS
SKI Jilemnice v roce 2016: 28. února
proběhnou tradiční Lízátkové závody
pro nejmenší, 5.–6. března pořádáme
celostátní závod pro mladší a starší žactvo Hledáme nové talenty, 18.–19. března bude Mistrovství ČR dorostu ve sprintu a štafetách a 19.–20. března sezona
vyvrcholí Mistrovstvím ČR dospělých ve
štafetách a běhu na 50 km – Hančovým
memoriálem.
Výbor ČKS SKI Jilemnice

Úvod zimní sezóny opět v Alpách
Přestože v roce 2015 se zima přihlásila na hřebenech Krkonoš již na přelomu listopadu a prosince, odjela skupina
sportovců z ČKS SKI Jilemnice tradičně
na soustředění na „prvním sněhu“ do
italského Livigna. Po celou dobu zde
sice lyžovali na umělém sněhu (čtenáři
si jistě vzpomenou na záběry z dálkového běhu LaSgambeda), podmínky byly
díky soustředěné a cílevědomé práci italských mistrů zasněžování takřka ideální.

Závodníci se krom lyžování věnovali posilování, pilovali techniku a jednou
dokonce vyrazili na túru na nedaleký vrchol Il Motto, který se nad městem tyčí
do výšky 2741 metrů nad mořem. Protože všichni sportovci jsou zároveň pilnými žáky jilemnického gymnázia, nezapomínali se samozřejmě denně učit, což
udělalo po návratu radost zejména pedagogickému sboru. Na konci soustředění se skupina rozdělila na dvě části.
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Dorostenci odjeli domů a příprava probíhala již dle plánu na Horních Mísečkách. Výběr starších dorostenců a junioři doplnění již o reprezentantku Sandru
Schützovou, která se na místě připravovala na svůj start na SP v Toblachu, se
přesunuli do nedalekého střediska Santa Caterina Valfurva kde se účastnili ve
dnech 4.–6. 12. závodů FIS Coppa Italia.
Závody se jely taktéž na umělém
sněhu na okruzích do 3,3 km za konkurence závodníků z Itálie, Kazachstánu,
Ruska, Švýcarska a dokonce lyžařsky
exotických Chile a Číny. Po pátečním

sprintu, který byl vypsán pouze pro dospělou kategorii, a výborném výsledku
Sandry Schützové (6. místo, účast ve
ﬁnále) a Kateřiny Janatové (12. místo)
se během víkendu závodilo již v juniorských kategoriích. V sobotu 5/10 km
klasickou technikou a v neděli stíhací
závod na 7,5, respektive 10 km. Výsledky byly „na rozjezd“ do sezony a po třítýdenním soustředění nad očekávání výborné. Nejlépe závodili Karel Macháč
(4. a 8. místo), Adam Matouš (8. a 13.
místo) a Kateřina Janatová (2× 9. místo).
Václav Haman, ČKS SKI Jilemnice

Zprávy z biatlonu
1. kolo SP v biatlonu
Östersund, 29. 11. – 6. 12. 2015
Naši biatlonoví reprezentanti zahájili
novou sezonu velmi dobře. Ze švédského Östersundu si přivezli zlatou a bronzovou medaili.
Závod, na který jsme netrpělivě čekali, přišel až za tmy. Vždyť smíšená štafeta je disciplínou, ve které jsou čeští
biatlonisté mistry světa! Na druhou stranu v Östersundu doběhli loni až devátí!
Letos se však ve Švédsku Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Michal Šlesingr
a Ondřej Moravec opět vrátili na stupně
vítězů, když vybojovali třetí místo za vítěznými Nory a druhými Němci.
Velkou radost pak českým biatlonovým příznivcům připravila Gabriela Soukalová, která vyhrála závod ve sprintu na
7,5 kilometru a připsala si svůj devátý
triumf ve světovém poháru. Po tomto vítězství se dostala do čela světového poháru. Potvrdila, že má v úvodu sezony vynikající formu, a vynahradila si zklamání
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z vytrvalostního závodu, kde pokazila
poslední ránu a klesla na 5. místo.
Po prvním kole světového poháru je
v celkovém hodnocení Gabriela Soukalová první a jilemnická rodačka Veronika Vítková devátá. Naše dvě hvězdy stále září!

2. kolo SP v biatlonu
Hochfilzen, 11.–13. 12. 2015
Rakouský Hochﬁlzen přivítal více než
200 biatlonistů, kteří měli před sebou
závody ve sprintu, stíhačce a s velkým
zájmem byl očekáván nedělní závod štafet žen i mužů. Ve sprintu se dařilo opět
našim ženám, skvělý životní výkon podala Lucie Charvátová. Čtvrtým nejrychlejším během s jednou chybou na střelnici vleže obsadila páté místo, běžecky
porazila o 4 vteřiny i Gabrielu Soukalovou, která rovněž s jednou chybou
skončila osmá. Na body dosáhla také
na 24. místě Eva Puskarčíková a 32. Veronika Vítková. Mužům se opět nedařilo.

Stíhací závod žen se povedl Gábině,
postoupila z osmého místa na stupně vítězů a uhájila prvenství ve světovém poháru. Lucka naopak klesla na 22. místo
horší střelbou, ale i tak to jsou nadějné výsledky, které ji řadí na 30. místo
ve světovém poháru a důrazně si řekla
o místo v nedělní štafetě žen. Nejlepší
z mužů byl na 20. místě Ondřej Moravec, 40. byl Jaroslav Soukup. Nikdo další se mezi 60 nejlepších mužů ze sprintu
nedostal. V nedělních štafetách muži neuspěli, ženy obsadily 6. místo. Premiéru
ve štafetě měla Lucie Charvátová, nepovedla se jí položka vstoje, musela na
jedno trestné kolo. Rozhodnutí trenérů
o jejím nasazení však bylo správné, je
to nadějná mladá biatlonistka a výborná po běžecké stránce.
A ještě stručně k Evropskému poháru. Ve švédském Idre skončila Jesica Jislová ve sprintu na šestém místě, Adam
Václavík na sedmém. Ve druhém kole EP
v italském Ridnaun výborného výsledku
dosáhl ve sprintu Lukáš Kristejn, obsadil čtvrté místo, Barbora Tomešová byla
osmá a Lída Horká jedenáctá. Výsledky
mladých jsou příslibem pro budoucnost,
držme jim palce.
Co říci na úvod nového roku 2016.
Známé jsou již výsledky třetích kol SP

i EP, která byla po uzávěrce zpravodaje,
a tak mi dovolte popřát našim reprezentantům, ať se jim v tomto roce daří. Jistě
budeme se zájmem sledovat další kola.
V „A“ týmu jsou odchovanci z Jilemnice Veronika Vítková, Lucie Charvátová
a Jaroslav Soukup, v „B“ týmu Ludmila Horká, Adam Václavík a Tomáš Vojík.

MS, MSJ a světové poháry biatlonu
sezony 2015–2016
– 4. kolo SP, 7.–10. 1. 2016, Oberhof,
Německo
– 5. kolo SP, 13.–17. 1. 2016, Ruhpolding, Německo
– 6. kolo SP, 21.–24. 1. 2016, Antholz-Anterselva, Itálie
– MSJ, 26. 1. 2016, Cheile Gradistei,
Rumunsko
– 7. kolo SP, 4.–7. 2. 2016, Canmore,
Kanada
– 8. kolo SP, 11.–14. 2. 2016, Presque
Isle, USA
– MS, 3.–13. 3. 2016, Oslo, Norsko
– 9. kolo SP, 17.–20. 3. 2016, Chanty-Mansijsk, Rusko
– Čtvrté kolo Evropského poháru bude
8. ledna 2016 v Novém Městě na
Moravě.
Josef Trojan

Ohlédnutí za vernisáží
Jako jeden z předvánočních dárků nám
Krkonošské muzeum v Jilemnici připravilo poetickou výstavu „Jiří Škopek – výběr z tvorby“.
Na vernisáži této výstavy byl přítomen i malíř sám. S jeho obrazy, které
mám ráda, bude tak trvale spojeno i mé
osobní setkání s ním.

Jiří Škopek se narodil v roce 1933 ve
Velimi. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě a VŠ uměleckoprůmyslovou
v Praze. Vzpomínal, že právě v Železném Brodě prožil svá nejhezčí léta života. Byl okouzlen okolní krajinou,
kopcovitým Podkrkonoším, roubenými
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chaloupkami i prostými betlémy zdejších chudých lidí.
To okouzlení bylo silné a trvalé, celoživotní a ovlivnilo jeho tvorbu. Vy, kteří
žijete v tomto kraji celý život, můžete
přijímat jeho krásu jako samozřejmost.
Mně, Moravačce, se ale vybavil můj
vlastní pocit okouzlení – hory, údolí,
skály a ty úžasné pruhované chaloupky
zasazené tak přirozeně v krajině, jako
by tam byly odjakživa…
Až půjdete na výlet k prameni Labe
a budete obdivovat reliéf řeky spolu se znaky měst, kterými Labe protéká, vězte, že autorem je právě pan Jiří
Škopek. A vytvořil dílo dokonalé, které

nenarušuje okolní krajinu a odolává počasí i lidem.
Obrazy a pohlednice pana Jiřího
Škopka jsou důvěrně známé a blízké,
zachycují místa našeho kraje, namátkou
zvonici v Železném Brodě, most v Libštátě, náměstí v Trutnově… Nechybí ani
půvabné obrazy Jilemnice, do které se
malíř rád vrací. Najdete-li si čas výstavu navštívit, určitě tam bude obraz, který jako by byl namalován právě pro vás.
Postůjte, nechejte na sebe působit jeho
vnitřní kouzlo, klid, krásu a přirozenost,
že všechno je tak, jak má být. Kéž by to
šlo, přenést se do obrázku…
–HJ–

Společenský dům Jilm Vás zve…
Vážení spoluobčané,
je za námi rok 2015, 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 program letních akcí, které jsme pro Vás spolu s městem Jilemnice připravili na jilemnickém náměstí
a v zámeckém parku. Premiérově jsme
letos zařadili přímé přenosy ze světových operních scén v Kině 70, znovuobnovili jsme přenosy z hokejového
mistrovství světa. Velký úspěch u Vás
měly i letní cyklovýlety, které pořádalo informační centrum. Připomeňme
si i některá skvělá divadelní představení, jako například Pátá dohoda Jaroslava Duška, Tři muže na špatné adrese, nebo překládanou Minipárty Karla
Šípa. V letošním roce se podařily také
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hudební produkce, v Jilemnici jsme přivítali Michala Horáčka, 4TET nebo Spirituál kvintet. Svými příspěvky Vás jistě
potěšili i místní smíšené pěvecké sbory
Camponotus a Octopus nebo ochotníci
z Divadla v Roztocké.
Do roku 2016 vstupujeme s mnoha
dalšími plány a vizemi. Již od 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 2016 si najdete
čas a chuť k návštěvě našeho Společenského domu JILM nebo Kina 70 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

Sobota 2. 1., 16.00 hod.
Libor Fišer „Live“
Narozeninový koncert Libora Fišera a jeho hostů: Petr Dvorský – kontrabas, Petr Saidl – kytara, Alexander Blume – klavír (SNR), Jiří Jelínek – kytara,
Jiří Horčička – klavír. Stolová úprava
s možností občerstvení. Vstupné 100 Kč.
Pondělí 18. 1., 18.00 hod., Kino 70
Nepál – cestopisné promítání Radky
Tkáčikové. Vstupné 80 Kč.
Sobota 30. 1., 14.00 hod
Cirkus bude!
Artistická skupina Mistral
Hra „Cirkus bude“ spojuje umění
našich artistů do jednoho komplexního
představení. Můžete se těšit na všechny naše hlavní členy, kteří Vás zabaví
na více než hodinu. 75 minut (s přestávkou). Vstupné 100 Kč.
Akce: jeden platí, druhý jde zdarma!
Na akci je možné zakoupit občerstvení.
Neděle 31. 1., 17.00 hod.
Duo Adamis
Po roce opět v Jilemnici. Duo Adamis z Volfartic u České Lípy tvoří Adéla a Milan Suchých – dvojice zkušených
muzikantů, kteří spolu hrají a zpívají již
téměř 20 let. Vstupné 190 Kč.

Připravujeme:
Čtvrtek 4. 2., 18.45 hodin
Přímý přenos opery
Verdi: La Traviata
Vstupné 300 Kč
Neděle 7. 2., 15.00 hodin.
Rákosníček a hvězdy – Divadlo Ánfas
Praha. Známá večerníčková postavička

ožije ve veselém představení a procestuje takřka celý vesmír. Vstupné 60 Kč.
Čtvrtek 11. 2., 19.00 hod.
Andělé v mém srdci – Léčivé divadlo
Gabriely Filippi
Divadelní představení podle bestselleru Irské mystičky Lorny Byrne.
Vstupné 240/220 Kč
Pondělí 15. 2., 18.00 hod., Kino 70
Jáva – království sopek. Cestopisné
promítání Tomáše Plecháče.
Vstupné 80 Kč
Čtvrtek 18. 2., 19.00 hod.
Vrátila se jednou v noci – Divadlo na
Vinohradech Praha
Brilantně napsaná komedie, která
úspěšně obletěla celý svět a dočkala se
mnoha prestižních ocenění. Hrají: Václav Vydra, Libuše Švormová, Jana Malá,
Libor Hruška, Martin Zahálka, Marcela
Peňázová nebo Kateřina Seidlová, Ladislav Trojan nebo Miloš Hlavica.
Vstupné 350/330 Kč
Sobota 20. 2., 17.00 hod
Smolíkovi – Studio Dva Praha
Vyprodáno.
Středa 30. 3., 19.30 hod.
Ondřej Havelka a Melody Makers
(házejí) dávají Perly swingu
Nejkrásnější hudební perly světového swingu 30. a 40. let. Vstupné 390 Kč.

Plesová sezona:
16. 1. Myslivecký ples
29. 1. Maturitní ples Vysoké nad Jizerou
5. 2. Maturitní ples Gymnázium 4.I V
6. 2. Společenský večer Vavřineček
13. 2. Hasičský ples
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19. 2. Maturitní ples Gymnázium 8.O
1. 4. Maturitní ples Gymnázium 4.A/B

Páteční taneční večery s výukou
V letošním roce se SD Jilm rozhodl kurzy tance pro dospělé a pokročilé nahradit jinou taneční formou. Zmíněné kurzy
transformujeme ve společenské taneční
večery s výukou.
V průběhu večera si budete moci
zatančit všechny tance ve volných tanečních sériích, které budou doplňovat vstupy tanečních lektorů ke dvěma
předem zvoleným tancům. Výuka bude
vedena od základních kroků až po pokročilé ﬁgurace. Samozřejmostí bude
stolová úprava a otevřený bar na přísálí.
– 12. 2. – waltz a salsa (19:30–23:00)
– 26. 2. – polka a rumba (19:30–23:00)
– 11. 3. – tango a chacha (19:30–23:00)
– 18. 3. – blues a jive (19:30–23:00)
– 8. 4. – valčík a discoswing (19:30–23:00)
– 15. 4. – Krakonošův bál (20:00 až
01:00) – ukončení plesové sezóny
s živou hudbou v Jilemnici
Vstupné na jeden večer 100 Kč, Krakonošův bál 120 Kč. Cena celého bloku
večerů 500 Kč + vstupné na Krakonošův
bál zdarma.

Obsah příspěvků nemusí být totožný
s názorem redakce.
Jilemnice zpravodaj města.
Odpovědný redaktor Jan Luštinec. Redakční rada: Josef Cerman, Jana Čechová, Leoš Erben, Petr Faistauer, Jakub Hála, Hana Jakouběová, Kateřina
Jiroušová, Jan Kubát, Karel Kupka,
Dagmar Stolínová. Sazba a zlom: P3K
(www.p3k.cz). Tisk – obálka: ZAMA
s. r. o., vnitřní strany: A90 PRESS-FOTO

26

Březen – měsíc divadla
Předprodej Abonentních vstupenek na
22. ročník přehlídky Březen – měsíc
divadla začíná v pondělí 11. 1. 2016
v Informačním centru. Ceny abonentek
jsou: 1000/900 Kč důchodci, studenti.
Záruka stabilního místa dle vašeho výběru po celou dobu přehlídky.
Abonentní vstupenka platí na 4 amatérská a 3 profesionální představení.
Volné vstupenky budou v předprodeji od 8. 2. v informačním centru a bude
též spuštěn online prodej vstupenek.
Můžete se těšit na kvalitní divadelní
představení: Petrolejové lampy – Divadlo V Roztocké Jilemnice, Poslední trik
Georgese Meliese – Divadlo DRAK Hradec Králové, Zubatá story – DS Vojan
Desná – Mladá haluz, Drůbeží nářez –
DS Nakafráno Turnov, Zločin v Posázavském Paciﬁku – DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou, Úča musí pryč – Divadlo
Verze Praha, Úžasná svatba – DS Vojan
Desná – Mladá haluz, Víkend s Bohem –
Divadlo Na Prádle Praha.
Na přání Vám zhotovíme dárkový
poukaz na jakoukoliv uvedenou kulturní
akci. Podrobné informace k jednotlivým
titulům naleznete na www.sdjilm.cz.

Jilemnice 500. Vydavatel: město Jilemnice, Masarykovo náměstí čp. 82, 514 01
Jilemnice, IČO 275808, periodicita: vychází měsíčně, den vydání: k 1. příslušného měsíce. Počet výtisků: 1 000 ks.
Povoleno odborem kultury Okr. ú. Semily: ev. č. 14/89. Cena 11 Kč. Uzávěrka únorového čísla: 10. 1. 2016.
Obálka: Pohled na Jilemnici ze Žalého.
Foto B. Horáčková. Zadní strana: Na
Hraběnce. Z archivu ČKS SKI Jilemnice.
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Redakce přeje úspěšný vstup do nového roku 2016!

