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Rok poté
Tak to máme za sebou. Protože čtete tyto
řádky, tak již víte, že jsme přečkali údajný
konec světa. Rok se s rokem sešel a je tu
opět nový rok. Rok po konci světa, rok
poté. Můžeme si tedy dovolit zhodnotit
rok uplynulý.
Čím byl pro nás rok 2012? Dovolil
jsem si jej nazvat rokem parků. Podařilo se nám dokončit dva klíčové projekty,
jež se týkaly zeleně. I přes klesající daňové příjmy se nám podařilo udržet ﬁnancování provozu města pod kontrolou.
V dalším roce musíme opět sestavit rozpočet města tak, abychom neuváženými
kroky nezadlužili naši budoucnost. Bohužel (jako každý rok) bude rok 2013 i rokem zvyšování cen, chce-li někdo – rokem zdražování. S tím se budeme muset

Harrachovský interiér v jilemnickém zámku.
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vyrovnat, a to jak v „životě“ města, tak
i v osobním.
Co se všechno v roce 2012 podařilo? Projekt revitalizace významných částí
městské zeleně (tedy historického zámeckého parku, parku u nemocnice a doprovodné aleje) byl spoluﬁnancován z Operačního programu životního prostředí,
formálně bude zakončen počátkem roku
2013. Ve spolupráci s partnerskými městy
Karpacz a Kowary jsme z „přeshraniční“
spolupráce revitalizovali sokolský park.
Obdobně partnerská města renovovala
své parky. Obě akce a čtyři parky s doprovodnými prvky stály bezmála 18 mil.
Kč. To však nebyly jediné projekty, jež se
týkaly zeleně. Byli jsme úspěšní i v projektu zalesňování ploch městských lesů,
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které byly postiženy kalamitou. Dokončujeme projekt Jilemnice – město zeleně,
v rámci kterého se upravuje prostor kolem kostela. Oba projekty za 3,5 mil. Kč.
Pokračovali jsme v úpravě budovy školy ZŠ Komenského (památkově chráněný objekt), kde delší dobu postupně vyměňujeme okna a obnovujeme fasádu.
Předpokládáme, že bychom tyto úpravy
mohli v roce 2013 dokončit tak, že bychom celé budově vrátili původní vzhled.
V roce 2012 jsme zpracovali dokumentace k zateplení pěti objektů města,
podali jsme tyto projekty do výzvy na zateplování a ve všech pěti projektech jsme
byli úspěšní. Proto se rok 2013 stane rokem zateplování (byť je pravděpodobně
všechna nestihneme v roce 2013 zrealizovat, tedy dokončení by se týkalo i roku
2014). Se zateplováním našich objektů
máme již zkušenosti, přináší nám to ﬁnanční úspory v provozu našich zařízení.
Rok 2013 měl být rokem vyšších daňových příjmů do rozpočtu města. Původně ministerstvo ﬁnancí vyhlašovalo,
že pro Jilemnici by to znamenalo bezmála 15 mil. Kč. Skutečnost i s ohledem
na nižší výběr daní, na ekonomickou recesi a vlivem i dalších skutečností bude
o třetinu nižší. A bohužel nevyhlašovali
veřejně, že některé dotace (např. školství) město již nedostane, což je snížení
dalších příjmů o 3 mil. Kč. Celkový efekt
pro město tedy předpokládáme (z důvodů opatrnosti) kolem 5 mil. Kč. Tyto prostředky půjdou na investice a údržbu majetku města.
Rok 2013 bude též rokem, kdy město ve spolupráci s Jilemnickem – svazkem obcí „rozjede“ kompostárnu. Jdeme
do něčeho neznámého, ale jsme si jisti,
že třídění odpadů a ekologická likvidace bioodpadů patří mezi priority města.
I díky tomu, že občané města dobře třídí,

si můžeme dovolit „poplatek za odpad“
držet na nízké úrovni i přesto, že nás likvidace odpadů stojí více peněz, než se
vybere.
Již několik let usilujeme o dokumentaci k chodníku v ul. Čsl. legií. Dokumentace by měla být hotová v roce 2013
a záleží na dohodě s novou reprezentací
Libereckého kraje, zda bude pokračovat
v dohodnutých akcích.
Dalšími plánovanými akcemi jsou rekonstrukce tenisových kurtů, rekonstrukce hřiště za základní školou, generální
oprava střechy ve Společenském domě
Jilm, zahájíme digitalizaci kina, do bazénu pořídíme Kneippův chodník. V Masarykově městské nemocnici můžeme
zahájit výstavbu nové rehabilitace, kde
jsme v rámci Regionálního operačního
programu získali příslib poskytnutí dotace. Město též začne připravovat území
pro výstavbu domů a bytů v některých lokalitách, kde má své pozemky.
Rok 2012 i rok 2013 bychom mohli též nazvat rokem muzea. Krkonošské
muzeum v Jilemnici bylo ohroženo na
své existenci na základě rozhodnutí Správy KRNAP dále muzeum neprovozovat.
Po dlouhé sérii jednání, propočtů a různých návrhů jsme došli k dohodě o tom,
že Krkonošské muzeum v Jilemnici bude
zachováno v nezměněném rozsahu činnosti, že i nadále bude výkladní skříní Jilemnice. Město na provoz muzea přidá
příspěvek, který umožní bezproblémovou existenci tohoto zařízení.
Rok 2013 by měl být rokem volebním, měli bychom poprvé volit přímo
prezidenta. Bude to malá příprava před
„supervolebním“ rokem 2014, kdy v Jilemnici budou volby trojí. Věřme, že prezidentská volba bude důstojná a že vybereme prezidenta, který bude republiku
dobře reprezentovat.
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Co si přát v novém roce 2013? Standardně popřeji štěstí, zdraví, klid, pohodu, krásné chvíle strávené se svými blízkými, úspěchy, kopu událostí, které Vám
budou příjemné. Ať je chvil, které nejsou
příjemné, co nejméně, příp. na ně rychle
zapomenete. A také přeji, abyste u sebe

měli vždy někoho, na koho se můžete
spolehnout. A pochopitelně, abyste i Vy
byli touto osobou, na kterou někdo spoléhá. Ať se nám všem daří a můžeme se
za rok opět setkat při hodnocení roku
2013. Vše nej!
Mgr. Vladimír Richter, starosta

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

ZM schvaluje pravidla pro rozpočtové
provizorium na měsíce leden–březen
2013:
• čerpání běžných výdajů v období
1–3/2013 do výše 23 % schváleného
rozpočtu r. 2012,
• 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.),
• čerpání investičních prostředků a významných oprav na akce, na které
jsou uzavřeny smlouvy a jejichž ﬁnancování bude součástí rozpočtu města
na rok 2013: Zpracování dokumentace na zateplení objektů pro výběr dodavatele.
pro: 16, zdržel se: 1 (Seibert)

ZM schvaluje pokračování v projektech zateplení veřejných budov ve
vlastnictví města Jilemnice: budova ZŠ
Harracha (čp. 97), budova ZŠ Komenského (čp. 288), „Malé gymnázium“
(čp. 101), budova gymnázia (čp. 259)
a budova staré polikliniky (čp. 372).
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pro: 10, proti: 3 (Ott, Rezler, Seibert),
zdrželi se: 4 (Deml, Dvořák, Trýznová,
Válek)

ZM schvaluje upravený návrh smlouvy
o spolupráci při provozování Krkonošského muzea v Jilemnici.
pro: 16, podjatost: 1 (Luštinec)

ZM schvaluje prodej nemovitostí
čp. 150 na stpč. 131/2 a stpč. 131/2,
oboje v k. ú. Jilemnice, společnosti
Laušman a Malý, s. r. o., Zvědavá ul.
99, Jilemnice za cenu 1 702 300 Kč.
pro: 13, zdrželi se: 4 (Deml,
Kunátová, Vinklář, Zuzánková)

ZM bere na vědomí termíny zasedání
v 1. pololetí 2013 (30. 1., 20. 2., 3. 4.,
15. 5., 19. 6.), nestanoví-li ze závažných důvodů starosta města jinak.
pro: 16, nehlasoval: 1 (Seibert)

RM schvaluje pronájem restaurace ve
Společenském domě Jilm Radovanu
Menčíkovi, Pecka 161, s účinností od
3. 12. 2012 za podmínek dle předloženého návrhu.

RM neschvaluje snížení nájemného ve
smlouvě uzavřené mezi Sportovním
centrem a ﬁrmou Snowhill, a. s.

RM schvaluje pracovní skupinu pro
vyhodnocování žádostí o příspěvek
z Grantového programu města Jilemnice, jejíž funkční období bude trvat
1 rok ve složení: Josef Bažant, Jana

Čechová, Jaroslav Hornig, Jaroslav
Kandl, Václav Korbelář, Jan Luštinec,
Petra Novotná, Jiří Paulů, Alena Prchlíková, Lubomír Šnajdr.

RM jmenuje s účinností od 1. 12. 2012
Jaroslavu Kunátovou členem komise
rozvoje podnikání.

RM schvaluje vypsání veřejné zakázky
malého rozsahu na akci „Odstranění
objektu bývalé výtopny čp. 133“ dle
předloženého návrhu, seznam ﬁrem
k obeslání a seznam členů hodnoticí
komise.

RM schvaluje realizaci projektu „Nová
rehabilitace pro Jilemnici“.
pro: 4, podjatost: 1 (Kalenský)

RM schvaluje pronájem části podloubí budovy radnice čp. 82 na stpč. 1/1
v k. ú. Jilemnice o výměře cca 40 m²

společnosti J&J Hotels, s. r. o. za cenu
20 000 Kč ročně + DPH.

RM schvaluje prodloužení termínu provozování tržnice na stpč. 563
v k. ú. Jilemnice (majitel Marek Tůma,
Jilemnice, Budovatelská 628) ze 31.
12. 2012 na 31. 12. 2013 za podmínek dle předloženého návrhu.

RM ukládá zajistit podání podnětu
k odstranění dopravního značení před
prodejnou Jednoty SD v ulici Roztocká
(zákaz stání, zákaz zastavení).
pro: 4, proti: 1 (Vinklář)

RM bere na vědomí termíny schůzí
v 1. pololetí 2013 (9. 1., 30. 1., 20. 2.,
13. 3., 3. 4., 24. 4., 15. 5., 5. 6.,
19. 6.), nestanoví-li ze závažných důvodů starosta města jinak.
–pf–

Náklady na odpadlový systém města
Na jiném místě zpravodaje se dočtete faktické informace o výši poplatku za
odpady, kdo je povinen jej platit a jakým
způsobem tak může učinit. Je ale na místě, abychom vám objasnili, proč se vůbec
čas od času poplatek zvyšuje a z jakých
podkladů vzejde jeho konkrétní výše.
Legislativní předpisy hovoří o tom, že
výše poplatku by měla vycházet ze skutečných nákladů na odpadové hospodářství (dále jen OH) za poslední ukončený
kalendářní rok, tedy v případě poplatku
pro rok 2013 z nákladů roku 2011.
Pojďme si říct, co tedy tyto náklady
všechno zahrnují, na co tedy připlácíte
v rámci poplatku za odpad?
Skutečné náklady na provoz OH města
zahrnují položky výdajové ale i příjmové.
Obojí můžete ovlivnit a tím v konečném
důsledku určit konkrétní výši poplatku za

odpad. Výdajové položky zahrnují platby za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu, svoz a zpracování vytříděných složek komunálního odpadu,
provoz sběrného dvora, provozování systému zpětného odběru elektrozařízení,
svoz a likvidace odpadů z odpadkových
košů, náklady na pořízení a údržbu nádob na různé druhy odpadů, atd. Tyto
služby nám zajišťují různé ﬁrmy, které
byly vybrány na základě výběrových řízení. Výše nákladů se odvíjí od množství
vyprodukovaného odpadu (ročně kolem
1 200 t směsného komunálního odpadu) a odpovídá rozsahu služeb, které
jsou v našem městě poskytovány, Jilemnice patří v rámci kraje k městům s velmi dobře fungujícím OH (sběrný dvůr
v provozu šest dní v týdnu, poměrně hustá sít kontejnerů na tříděný odpad, místa
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zpětného odběru elektrozařízení). Dále
výši samotných cen za jednotlivé služby
ovlivňují inﬂace, poplatky za skládkování odpadu určené státem, výše DPH, kterou neovlivníme, proto se ceny navyšují.
Pro představu, v roce 2011 činily náklady
něco málo přes čtyři a půl milionu korun.
V OH máme i příjmové položky, ze
kterých je systém ﬁnancován. Největší
část je samotný poplatek od vás občanů za zajištění této služby (ročně se na
poplatcích vybere cca 2,7 mil. korun,
při dosavadních 500 Kč). Ale další částí
příjmů je tzv. odměna za tříděný odpad
a zpětný odběr elektrozařízení. Pro vaši
lepší představu – podle množství a druhu vytříděného odpadu dostáváme zpět
do městské pokladny peníze. Tedy každé
vytříděné kilo se počítá! A ta částka, která se nám takto dostane zpět, není malá,
v roce 2011 byla bez mála 900 000 Kč.
I přes výše uvedené zdroje příjmů jste
si jistě všimli, že nedosahují výše nákladů
a OH je dále dotováno z jiných kapitol
městského rozpočtu.
Kdybychom vzali skutečné náklady na
OH v roce 2011, postavili náklady proti příjmům, pak je rozpočítali na jednotlivé obyvatele, dostaneme se na částku
zmíněnou už v informacích na druhé

straně, tedy 861 Kč. Až takový bychom
tedy mohli stanovit poplatek za odpad
pro rok 2013.
Jenže to v žádném případě nechceme
a neuděláme a ani využití této možnosti
ze strany města nikdy nebylo zvažováno! Moc dobře si totiž uvědomujeme, že
díky vám a vašemu odpovědnému přístupu k třídění nejsou tyto náklady ještě vyšší!
Proto volíme cestu navýšení o 60 korun na osobu oproti loňskému poplatku,
abychom našli kompromis mezi zatěžováním vašich rodinných rozpočtů a naší
možností zajistit pro vás ty nejlepší služby.
Kdo pozorně četl, jistě už ví, že čím
více vytřídíme odpadu, tím více peněz se
nám vrátí zpět na odměnách do rozpočtu, tím méně vyprodukujeme odpadu,
který se sládkuje a budeme méně platit
za jeho likvidaci, snížíme tedy náklady
na provoz OH.
A v konečném důsledku můžeme
ovlivnit výši poplatku za odpad!
Děkujeme všem, kteří odpad třídí, děkujeme za zodpovědný přístup i za společnou snahu co nejvíce snížit náklady
na OH města, ku prospěchu to může být
nám všem! Vše je v našich rukou!
–ds–

Novinky o placení poplatku za odpady
Od ledna roku 2013 dochází k závažným
změnám pro poplatníky místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (poplatku za odpady).
Zejména se rozšiřuje okruh osob, které tomuto poplatku podléhají. To znamená, že nadále budou poplatek hradit
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všechny osoby s trvalým pobytem v Jilemnici (občané ČR i cizinci),

cizinci, kterým byl povolen přechodný
pobyt na dobu delší než 90 dnů,

občané EU, kteří na území České republiky pobývají přechodně po dobu
delší 3 měsíců,

cizinci, kterým byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana.

Poplatku za odpady podléhají všechny
fyzické osoby, ať již se zdržují v Jilemnici či nikoliv, pokud se na ně nevztahuje
úleva nebo osvobození uvedené ve vyhlášce o místních poplatcích č. 1/2011
v platném znění.

Důležitou změnou je také nově stanovená platební povinnost pro vlastníky (fyzické osoby) bytů nebo rodinných domů, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba, a to bez
ohledu, k jakému účelu je byt nebo
rodinný dům využíván.
Je tedy možné, že budete poplatníky
poplatku za odpady několikrát – z důvodu svého trvalého pobytu v Jilemnici
a také za každý byt nebo rodinný dům,
jehož jste vlastníkem a není v něm nikdo
přihlášen k pobytu.
Připomínáme, že všichni uvedení poplatníci mají ohlašovací povinnost. To
znamená, že jsou povinni ohlásit správci poplatku za odpady, že jim vznikla
povinnost poplatek za odpady hradit.
A nezapomínejte také ohlásit, když Vám
platební povinnost zanikne. Ohlašovací
povinnost je stanovena na 15 dnů. Proto upozorňujeme poplatníky, kterým poplatková povinnost vzniká již od 1. ledna
2013, že musí ohlašovací povinnost splnit
do 15. ledna 2013.
Pokud má k bytu nebo rodinnému
domu vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Tudíž jeden z vlastníků svým jménem splní ohlašovací povinnost a také
bude platit poplatek. Pokud se vlastníci
nedohodnou, určí odpovědnou osobu
správce poplatku.
Změny umožnila novela zákona
o místních poplatcích a novela obecně závazné vyhlášky města Jilemnice
o místních poplatcích č. 1/2012, která
byla schválena usnesením zastupitelstva

č. 49/2012 dne 21. 11. 2012, kde také
najdete všechno podrobně vypsané.
Se změnou vyhlášky souvisí nově stanovená sazba poplatku ve výši 560 Kč
na rok 2013 za jednoho poplatníka. Poplatek se stanovuje podle skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2011. Zákonem
povolená výše poplatku by pro Jilemnici
znamenala poplatek ve výši 861 Kč. Rozdíl mezi stanovenou výší poplatku a skutečnými náklady tak bude doplácet město Jilemnice ze svého rozpočtu.
Poplatek je splatný do 30. dubna
2013, případně může být zaplacen ve
dvou splátkách ve výši kalendářního pololetí, a to do 30. dubna a do 31. října
2013.
Poplatek můžete uhradit hotově
v centrální pokladně Městského úřadu
Jilemnice v budově u kostela, případně převodem na účet města Jilemnice
u České spořitelny a. s., číslo účtu 700171263091359/0800, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo poplatníka bez
lomítka. Pokud chcete poplatek hradit
společně za několik osob, musíte správci poplatku ohlásit jména a data narození osob, za které poplatek společně odvádíte.
Upozorňujeme poplatníky, kteří platí
poplatek převodem ze svého účtu, aby
si nezapomněli v bance změnit částku,
kterou budou v roce 2013 z účtu zasílat.
Vyhlášku o místních poplatcích naleznete na webových stránkách města
Jilemnice v sekci zastupitelstvo / vyhlášky města a v sekci ﬁnančního odboru najdete také tiskopisy, které Vám pomohou
splnit ohlašovací povinnost se všemi potřebnými údaji.
V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na správce místních poplatků paní
V. Štajnerovou, tel. 481 565 307.
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Rok 2012 v Informačním centru
Jilemnice patří již tradičně k vyhledávaným místům, kde turisté rádi tráví čas
dovolené. Je to především proto, že si
Jilemnice cení jako malebného města
v úpatí Krkonoš. Naše informační centrum navštívilo v loňském roce (počítáno do 30. 11. 2012) 16 162 návštěvníků.
K tomu, aby každý z návštěvníků odcházel z informačních center spokojen, slouží pravidelné kontroly.
I nás v průběhu loňského roku navštívila kontrola z centra CzechTourism,
která zaštiťuje Asociaci turistických informačních center, pod kterou spadá i Informační centrum Jilemnice. Kontroly
jsou nehlášené a jejich cílem je, aby byla
udržena určitá kvalita a úroveň v poskytování služeb oﬁciálními turistickými informačními centry. Naše „infocentrum“
získalo v prvním kole hodnocení 98 %.
Velmi nás potěšilo, když nám začátkem
prosince přišla podrobná zpráva o průběhu druhého kola, ve kterém jsme uspěli
s výsledkem 100 %.

Na tomto krásném výsledku máte zásluhu jistě i Vy, kteří navštěvujete naše
informační centrum a účastníte se akcí
„Léto na kole aneb prázdninové cyklovýlety“ a „Jilemnické poznávání“. Děkujeme Vám za Vaši přízeň, díky které se
stále snažíme zdokonalovat poskytování
našich služeb.
I v tomto roce Vám nabízíme: Kalendář akcí – možnost bezplatné propagace akcí konaných v Jilemnici. Bezplatná
inzerce v informačním centru – nabídka
pro všechny místní řemeslníky, podnikatele a poskytovatele služeb. Prezentace
Vašeho ubytovacího zařízení – nabídka
bezplatné prezentace na webu informačního centra, platná pro poskytovatele ubytování v Jilemnici a blízkém okolí.
Přejeme Vám, ať je pro Vás rok 2013
rokem šťastným, plným krásných zážitků a ať si v dnešní uspěchané době najdete čas na malé radosti, které přinášejí
i všední dny.
Tereza Ledlová a Petr Kosina, IC

Společenská rubrika
Životní jubilea – listopad 2012
95 let
Dagmar Šrámková, K Vodojemu 833,
Hrabačov
93 let
Václav Dvořák, Jaroslava Havlíčka 482
91 let
Jarmila Křelinová, Jana Weisse 999
89 let
Václav Mečíř, Dolení 64
88 let
8

Stanislav Ullman, Jaroslava Havlíčka 328
Josef Šorm, Jana Weisse 497
87 let
Emilie Lukešová, Jeriova 990
86 let
Jiří Polmann, Ambrožova 1213
Vlasta Ryplová, Poštovní 477
Františka Vejnarová, Jar. Havlíčka 482
Helena Papežová, Jana Buchara 991
85 let
Josef Tesař, Na Drahách 1136
Vlasta Pavlíčková, Komenského 69

80 let
Jiřinka Nosková, Poštovní 476
Anna Černá, Geologa Pošepného 289
75 let
Jarmila Ottová, Sportovní 901
Eva Vanclová, Jubilejní 447
Irena Procházková, Jeriova 989

Sňatky – listopad 2012
Marek Pochop, Dolní Štěpnice a Romana
Lukešová, Jestřábí v Krkonoších
Milan Havel, Studenec
a Ludmila Mochaňová, Jilemnice
Roman Ott, Mříčná
a Iveta Jirsová, Jilemnice

Úmrtí – říjen a listopad 2012
8. 10. Marie Zuzánková (*1943)
1. 11. Vladislav Tuláček (*1925)
8. 11. Miluše Vraštilová (*1942)
11. 11. Bohuslav Šír (*1923)
17. 11. Radomír Mendřický (*1928)
18. 11. Zdeněk Pírko (*1925)
23. 11. Matyáš Richter (*2010)
Za SPOZ Jolana Kozáková

Přání
Milý dědo, přejeme Ti k Tvému krásnému
životnímu jubileu hodně
zdraví, radosti
a mnoho dalších spokojených let. Děkujeme Ti za
to, jak velkou
oporou nám jsi a vždy byl.
S láskou a úctou dcera Gabriela
a vnučka Jitka

Poděkování
Chtěla bych jménem svým a jménem své
rodiny poděkovat personálu Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici a všem
dalším za péči, kterou všichni věnovali
léčbě mého tatínka. Pomáhali nejen při
léčbě přímo v nemocnici, ale i při péči
o něho v domácím prostředí.
Martina Richterová

Vánoční strom
Koncem každého roku se jilemnické náměstí a přilehlé ulice halí do vánoční atmosféry. Tomu napomáhá i vánoční výzdoba na sloupech veřejného osvětlení
a hlavně symbol Vánoc – vánoční strom.
Tyto Vánoce věnoval městu nádherný
stříbrný smrk pan Josef Brzybohatý z Jilemnice. Děkujeme!

Poděkování Sportovnímu centru
Jilemnice
Třída nejstarších dětí Mateřské školy Komenského Vrchlabí absolvovala jako každý rok plavecký výcvik v bazénu Sportovního centra Jilemnice. V deseti lekcích se
děti pod vedením instruktorky učily hravou formou základní prvky plavecké abecedy. Od vodních her a napodobování
vodních zvířátek v malém bazénku pokročily děti k opravdovému plavání v bazénu pro dospělé.
Po absolvování kurzu dostaly všechny tradičně diplomy, medaile a konečně
mohly také ochutnat pizzu, která vždy
lákavě voněla celým vestibulem při odchodu.
Navíc tento rok mohly sledovat při
poslední lekci v malém bazénku i plavbu dálkově ovládané plachetnice. Není
zcela jisté, kdo měl z plavby větší radost,
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zda náš pan ředitel – majitel plachetnice – nebo malí plavčíci. Každopádně všichni děkujeme vedení bazénu za
„zvláštní plavební povolení“, personálu

za péči a trpělivost, paní instruktorce za
laskavý a profesionální přístup při výuce.
MK, třída Sluníček
MŠ Komenského, Vrchlabí

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:
Ve všech výstavních prostorách a v zámecké expozici probíhá výstava Krkonošské Vánoce.

Letošní vánoční strom.
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Foto J. Füri

— Čp. 1:
Ve všech výstavních prostorách probíhá výstava Krkonošské Vánoce.
Rozsáhlá výstava zachycuje prostřednictvím stovek exponátů slavení těchto
svátků v lidovém, měšťanském, zámeckém i církevním prostředí našich nejvyšších hor. Ukazuje na řadu speciﬁk –
průběh a zvyky adventu i Vánoc, stravu
jednotlivých společenských vrstev, prostírání, zdobení stromků, hračky a jiné vánoční dárky.
Chybět nebudou samozřejmě ani slavné krkonošské betlémy s ukázkou postupu při řezbě ﬁgurek. Největším lákadlem
v této oblasti zůstane slavný a zcela ojedinělý ozvučený mechanický betlém Jáchyma Metelky, který v pravidelných intervalech a v plném lesku návštěvníkům
předvádíme.
Děti jistě upoutají také ﬁgury Mikuláše, anděla, čerta či Barbory, perníky s vánoční a novoroční tematikou a ukázky
vánoční čokolády.
Velkým magnetem bude samozřejmě
také vánočně vyzdobená a prostřená zámecká autentická jídelna hrabat Harrachů, prostřený měšťanský stůl a lidová
světnice.
Jako bonus pro návštěvníky bude vystaven Codex gigas („Ďáblova bible“ –
váží 76 kg) v kopii zhotovené vynikajícím
žambereckým uměleckým knihařstvím
pana Jiřího Fogla. Akce potrvá do 3. února 2013.

Sluníčka z MŠ Komenského ve Vrchlabí v jilemnickém bazénu.

— Připravujeme:
Dne 18. ledna v 17 h se v erbovním
sálu uskuteční beseda s mistrem Jiřím
Foglem o největší rukopisné knize na světě Codexu gigas (Ďáblově bibli) a vzniku
jeho kopie v jeho umělecké knihvazačské
dílně v Žamberku.
Pracovníci muzea přejí všem návštěvníkům vše dobré do nového roku 2013
a těší se na nová setkání.

Vážení rodiče, dovolujeme si Vám
oznámit, že zápis dětí do 1. tříd základních škol pro školní rok 2013/14 se koná
pro obě školy společně v pátek 8. února
2013 od 14 hodin do 18 hodin v nové
školní budově Scolarest. Ředitelství základních škol.

ČKA – Klub Betanie Vás srdečně zve
na pořad „Michelangelo“. Promítneme si
krátký ﬁlm italského klasika Michelangela

Archiv MŠ

Antonioniho o slavné soše Mojžíše od
Michelangela Buonarrotiho. Následuje debata o putování Ducha, myšlenek
a inspirací v průběhu staletí s populárním
televizním komentátorem Petrem Vaďurou. Přísálí Společenského domu Jilm ve
čtvrtek dne 17. 1. v 19 hodin. Vstupné
dobrovolné.

Turisté se sejdou v kolébce lyžování
v Čechách
Turisté a příznivci lyžařské turistiky
se sejdou ve dnech 7. 2. – 10. 2. 2013
v Jilemnici na XIII. Českém zimním srazu turistů. Akce se pořádá v rámci oslav
125. výročí vzniku KČT a 100. výročí tragédie Hanče a Vrbaty.
Město Jilemnice bylo vybráno právě
proto, že tu vznikla česká lyžařská turistika. Odbor KČT Jilemnice je jedním ze
čtyř nejstarších mimopražských odborů,
založených již v roce 1889.
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Z prosincové autogramiády knihy Václava Žmolíka v čp. 1.

Je to místo působení jednoho z nejvýraznějších funkcionářů KČT a zakladatele
lyžařské turistiky Jana Buchara. Právě to
bude při srazu připomínáno. Do Krkonoš
se zimní sraz vrací se po dlouhých padesáti letech. Pro účastníky bude připraven
bohatý turistický program, lyžařské trasy
vedoucí po hřebenech Krkonoš v délce
15–50 km, přejezd „Ve stopě první středoevropské padesátky“ z Vysokého do Jilemnice, pěší trasy s výstupem na Žalý,
oblíbené zimní táboření, třídenní přejezd Žacléř–Jilemnice, slaňování, stavění
soch ze sněhu a další akce. Připraven je
i zajímavý kulturní program v prostorách
Krkonošského muzea, v erbovním sále,
v kostele a ve Společenském domě Jilm.
Bližší informace na webových stránkách
www.kct-libereckykraj.cz.
Slavnostní zahájení celé akce se uskuteční ve čtvrtek 7. 2. 2013 od 19 hodin na náměstí v Jilemnici, na které Vás
všechny srdečně zveme.
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Za organizační štáb Zdeňka Marková,
předsedkyně KČT Ještědské oblasti

Zpravodaj si můžete předplatit
Je pro Vás obtížné sehnat zpravodaj? Rádi byste výtisky dostávali až do
Vaší poštovní schránky? Ozvěte se na
e-mail: zpravodaj@mesto.jilemnice.cz,
předplatné se skládá z ceny zpravodaje
11 Kč a poštovného ve výši 14 Kč. Celoroční předplatné činí 275 Kč – je možné se domluvit i na kratším předplatném.

Upozornění. Články do zpravodaje zasílejte na e-mailovou adresu: zpravodaj@
mesto.jilemnice.cz. 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 ve
středu 9. ledna 2013.

Zdravé město Jilemnice – seriál
Vážení čtenáři, s novým rokem Vám přinášíme nový seriál zdravého města. V letošním roce pro Vás připravujeme seriál
u příležitosti významného stého výročí od
založení Gymnázia a SOŠ Jilemnice. První díl pro Vás připravil ředitel Gymnázia
a SOŠ Jilemnice PaedDr. Václav Hartman.

České školství a Jilemnice aneb
100 let našeho gymnázia
Pro mnohé občany Jilemnice a širokého
okolí možná není novinkou, že jilemnická slovutná střední škola bude slavit okamžik, kdy „Jeho c. k. apoštol. Veličenstvo ráčil Nejvyšším rozhodnutím ze dne
24. 4. 1913 nejmilostivěji povoliti s výhradou ústavního schválení potřebného
nákladu, aby se zřídilo počátkem školního roku 1913/14 osmitřídní reálné gymnázium s českou vyučovací řečí v Jilemnici“.
Ano, naše jilemnická střední škola,
nyní gymnázium a střední odborná škola, bude slavit 100 let! Významné výročí
chceme oslavit vskutku důstojně a přípravy na vlastní slavnostní den a večer, tedy
sobotu 19. října 2013, již probíhají.
V zpravodaji budeme předkládat čtenářům pravidelné příspěvky, které budou
obsahovat nejen logo 100 let gymnázia,
ale budou také ve spolupráci s historikem
PaedDr. Janem Luštincem a ředitelkou
školy z let 1997–2005 Mgr. Helenou Henychovou, přehledem dějin školy, přehledem mnoha významných osobností školy. Stávající ředitel školy, PaedDr. Václav
Hartman, bude informovat o současném
stavu i plánech školy do dalších let.
Pro toto vydání našeho zpravodaje
a pro úvod našeho seriálu o Gymnáziu

Jilemnice použiji materiály, které jsou
uvedeny na webových stránkách školy
v kapitole historie školy (www.gymjil.cz).
Úvodní část nás zavádí do situace, která
předcházela vlastnímu „zahájení provozu školy“.
Snaha vybudovat v Jilemnici střední školu se zrodila již ve druhé polovině 19. století. Narážela však na nepřízeň nadřízených orgánů stejně jako na
nedostatek ﬁnančních zdrojů v místě.
Bezprostředním podnětem k založení
školy se stalo až roku 1909 zřízení reformovaného gymnázia typu A ve Vrchlabí.
Nejbližší česká gymnázia bychom tehdy
našli až v Jičíně a Hradci Králové a jistě
nemusíme zdůrazňovat, že studium v tak
vzdálených místech vyžadovalo značné
náklady a pro mnoho dětí bylo nedostupné. Německá vrchlabská škola nabízela mnohem výhodnější podmínky, ale
mohla se stát pro české Jilemnicko zdrojem germanizace. Proto na popud výboru Krkonošského okrsku Národní jednoty severočeské byla svolána manifestační
schůze do dvorany a zástupci českého
obyvatelstva v Podkrkonoší požadovali
zřízení střední školy. Dne 26. listopadu
1909 se na návrh městské rady usneslo
obecní zastupitelstvo na založení střední školy v Jilemnici, reálného gymnázia
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typu A s českou vyučovací řečí, s podmínkou, že bude hned prvním rokem
zestátněna, zatímco obec poskytne potřebnou budovu. Ještě téhož roku byla
odeslána žádost na ministerstvo kultu
a vyučování do Vídně. V lednu následujícího roku na návrh starosty města Františka X. Jerie přislíbil obecní výbor 100 000 K na stavbu nové budovy.
O rok později se deputace městské rady
pod vedením starosty odebrala do Vídně k ministrovi kultu a vyučování Karlu
hraběti Stúrghovi a sekčnímu šéfovi rytíři
Kaněrovi a dosáhla toho, že oba potřebu
střední školy uznali. Protože však stále
celá záležitost nepostupovala žádoucím
tempem, odebrala se v květnu 1912 do
Vídně další jilemnická deputace ve složení dr. K. Čermák, Fr. Mařatka a E. Metyš a intervenovala u agilního poslance

za náš kraj G. Maštálky. Český poslanecký klub na základě těchto jednání přislíbil podporu. Město v tlaku nepolevilo
ani v dalším roce, a tak 20. června 1913
nový starosta města JUDr. Karel Čermák
mohl podat Jilemnickým radostnou zprávu, která je uvedena v úvodu.
Vážení spoluobčané, zde přeruším
malý návrat k počátkům naší školy s ujištěním, že v dalších číslech naleznete pokračování. Spolu s přáním hodně dobrého, hlavně zdraví a osobní pohody do
roku 2013 předkládám na jiném místě
zpravodaje článek uvedený nejen logem
naší školy, ale také logy Evropské unie.
Článek již hovoří o současnosti, ale naznačuje i naši budoucnost.
Vstříc oslavám výročí 100 let jilemnického gymnázia.
PaedDr. Václav Hartman

Rozhovor s Barborou Špotákovou
Dne 18. listopadu do Jilemnice přijela na soukromou návštěvu dvojnásobná
olympijská vítězka, světová rekordmanka
a autorka mnoha dalších úspěchů v hodu
oštěpem Barbora Špotáková. Tak jsem využil situace a udělal s ní rozhovor…
Na internetu jsem viděl video, jak jste četla malým dětem. Vzpomínáte si, jakou jste
měla v dětství oblíbenou knihu?
Tak to už je docela dlouho, co jsem
četla těm malým dětem. Tenkrát tam se
mnou četl i pan prezident Havel. A já
jsem měla v dětství oblíbenou knížku,
která se myslím jmenovala Příběhy kocoura Modroočka a pak také knížku od
Ivana Olbrachta O mudrci Bidpajovi
a jeho zvířátkách. To jsou takové bajky.
V dětství jsem tedy četla docela dost.
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Do patnácti let jste bydlela v Jablonci,
který je proslulý bižuterií. Nosila jste někdy náhrdelník nebo náušnice právě odtud?
No jasně. Každý z Jablonce musí mít
doma nějakou „bižu“. Dokonce teď jsem
za OH v Londýně dostala od Preciosy takový kamínek na krk. To se mi i líbí...
Na školách je dosud hodně populární hod
„krikeťákem“, bylo na Vás už tehdy v dětství vidět, že budete mít s vrhačskými disciplínami leccos společného?
Moc ne, byla jsem třeba ve třídě třetí
z holek, ale když jsme pak dostali oštěp,
tak mi šel hned ze třídy nejlíp. Ten „krikeťák“ se totiž hází pokrčenou rukou
a musíš mít velkou sílu, ale oštěp je víc
o technice.

Letošní rok se Vám extrémně povedl, zvítězila jste na OH, vyhrála jste Diamantovou
ligu, získala jste medaili za zásluhy, vyhrála
jste Atleta roku. Může být vůbec některý
z následujících roků ještě úspěšnější?
Je fakt, že nic víc bych si asi přát nemohla. Jenom možná, že jsem chtěla hodit letos přes 70 metrů, ale to je takový
malý nedostatek.
Co doplňkové sporty během zimní přípravy, chodíte v zimě třeba na lyže nebo na
brusle?
Chodím. Ráda bruslím, ale nejraději
někde na přírodním ledě. Loni byly velké mrazy, tak jsme byli s Lukášem (její přítel) někde na přírodním jezeře u Kladna
bruslit. Jenom mám občas strach, jak ten
led křupe. Z toho nemám dobrý pocit.
A na sjezdovky jezdíme na týden do Itálie. Takže mám moc ráda zimní sporty, ale
raději mám ty letní.
Prý máte nějaký talisman, jaký?
Většinou vozím různé kamínky apod.,
které mi někdo předtím dal. Je to většinou něco menšího, protože velké talismany vozit nemůžu. Vozila jsem plyšového
lemura, který se mnou byl i v Londýně.
Neberu ho ale na plochu, většinou sedí
na pokoji. Jezdí se mnou tedy občas na
závody, ale někdy se mu nechce, protože
je už moc starý.
Nejvíce jste se před oštěpem věnovala
sedmiboji, která z disciplín v sedmiboji
Vás nejvíce bavila a naopak?
Nejvíce mne tenkrát bavily překážky
a skok do výšky. Je velmi zajímavé, že disciplíny, které mi šly před 10 lety, tak mi
jdou teď pořád stejně a naopak. Třeba
skok do dálky, ten mi stále nejde, i když
si myslím, že není nic těžkého na tom se
rozběhnou a pokusit se skočit co nejdál.

Kromě toho, že jste vynikající závodnice,
tak jste prý i trénovala svoji matku na ME
seniorů. Byla jste spokojena s výsledky
Vaší svěřenkyně?
Já jsem vůbec spokojena, že po šedesáti letech začala znovu dělat atletiku. To
protože je v důchodu a má mnohem víc
času. Jsem spokojena, že začala sportovat, a to, že závodí, to je jenom takový
bonus navíc. Je ale skvělé, že ji trénuji a že ode mne chce nějaké rady a pak
je použije. To je strašně důležité u jakéhokoliv sportu, když někomu dáváš rady
a on je zužitkuje. Je to důležité pro to,
aby se mohl člověk zlepšovat. Takže jsem
ráda, že u ní neplatí to pořekadlo „Starého psa novým kouskům nenaučíš“ a že
i v šedesáti letech se může člověk něco
naučit.
Je o Vás známo, že máte ráda skupinu
Tři sestry. Jakou jejich písničku máte nejraději, pokud tedy nepočítáme Čtvrtou
sestru?
Chodím s nimi občas zpívat refrén
písničky Aida. Tu mám docela ráda. Pak
mám ještě ráda písničku Život je takovej
nebo Stíny na duši. Já vždycky říkám, to
je ta moje, ale já mám moc oblíbených
písniček od Tří sester. Největší šlágr je ale
Život je takovej.
Když jste vyhrála OH v Pekingu, tak Vám
složily Tři sestry již zmiňovanou Čtvrtou
sestru, letos Vám složil písničku Ruda
z Ostravy, jak byste tyto dvě písně porovnala?
Tak ta písnička od toho Rudy z Ostravy byla podle mne výrazně slabší. Ale ta
Čtvrtá sestra, ta měla fakt náboj a moc
se povedla. Na to, že ji Tři sestry složily
za den, tak byla výborná. Ten Ruda se na
tom trochu svezl a ta písnička není moc
dobrá, ale jinak ho mám docela ráda.
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Prý velmi ráda ochutnáváte pivo. Během
Vaší dosavadní kariéry jste jistě procestovala různé kouty světa. Zbude Vám občas
před nebo po mítinku čas ochutnat místní
pivo? Popřípadě, ve které zemi Vám chutnalo nejvíce?
(smích) Většinou po závodě je čas si
pivo dát. Bohužel už jsou ale skoro všude v Evropě piva stejná, takže toho člověk moc nového nepozná.
Pro mne bylo třeba zajímavé, že když
jsme byli v Japonsku v Osace, tak tam
měli výborná piva. Prý je tam dělali i čeští sládci. Takže jakékoliv pivo jsem si tam
dala, tak mi chutnalo. V Japonsku bylo
tedy pivo nejlepší, ale třeba v Číně se to
pivo pít nedalo. To si ho pak raději nedám vůbec.
Váš přítel se věnuje požárnímu sportu,
zkoušela jste si někdy už požární útok
atd.?
Na útok jsem se hodně koukala, ale nikdy jsem ho nezkoušela. Zkoušela jsem
ale to, jak se leze po žebříku do třetího
podlaží. To je v požárním sportu skoro
nejtěžší disciplína, protože i někteří chlapi se tam strachy rozklepou. To totiž vysíš v jedenácti metrech jenom za hák na
žebříku. Takže já jsem tam vylezla a šlo
mi to, ale tuto disciplínu bohužel ženy
nedělají.
Dozvěděl jsem se, že velmi ráda jezdíte na
tobogánech, pamatuje si třeba, na kterém
tobogánu jste si jízdu nejvíce užila?
To je pravda, ale už mne to trochu
pustilo. Asi proto, že mám kvůli špatným
zkušenostem kamaráda strach. Nejvíce
jsem si ale jízdu užila, když jsem byla na
univerziádě v Turecku. My jsme tenkrát
jezdili na tobogánech pořád. To mě pak
všechno bolelo, ale závody se naštěstí povedly.
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Hodně lidí, když jezdí na tobogánech, při
jízdě hodně křičí. Křičíte také?
Jo, jo. Teď jsem si ještě vzpomněla,
kdy jsem křičela úplně šíleně. To jsme
byli s Lukášem v Řecku na dovolené
a tam byly takové ty nafukovací pneumatiky pro dva. Mně chvilkami i připadalo, že z té pneumatiky brzo vypadneme. To jsem teda křičela dost a sprostě,
ale dobré bylo, že tam byli samí Řekové
a ti nám nerozuměli.
Absolvovala jste vojenský výcvik v Přerově, jak takový vojenský výcvik vypadá?
Vojenský výcvik jsem absolvovala
v roce 2006 a byla to určitě dobrá zkušenost. Já mám s Lukášem stejný názor.
Mladí kluci by podle nás měli chodit na
vojnu. Alespoň na dva měsíce, protože
tím člověk získá nějaký řád. Musí vstávat,
nemůže se vymlouvat. Je tam za celou
četu, která musí fungovat společně. Nikoho tam nezajímá, kdo jsi a jak se jmenuješ, a pokud to zkazíš té četě, tak pak za
tebe mají trest všichni. Je to dobré proto,
že si uvědomíš tu zodpovědnost.
Prý dobře vaříte, dokonce jste byla i v nějakém pořadu Nadi Konvalinkové, jaké
jídlo nejraději vaříte?
Tak to moc není pravda, protože moc
dobře vařit neumím, nemám na to totiž dost času. Rozhodně to tedy není tak,
že se mi povede všechno, na co sáhnu.
Ale myslím si, že trochu umím maďarské
polévky po babičce. Ty dělám i ráda, jediný problém je, že se vaří třeba pět hodin. To abych na to vyšetřila celou neděli. A u Nadi Konvalinkové v tom pořadu
jsem byla proto, protože je to moje kamarádka. Jinak bych do žádného pořadu
nešla, protože bych se bála, že bych se
tam ztrapnila.
Tomáš Brož, žák 8.A ZŠ Komenského

Reakce na článek „Ztracené iluze II“
Vážená redakce,
reaguji na článek Ztracené iluze – II,
„údajně záhadně postavený řadový dům
v ulici Na Kozinci“, uveřejněný v prosincovém čísle jilemnického zpravodaje.
Tak jako všichni zájemci o bydlení
v lokalitě „Kozinec“ jsme já a můj manžel, rodilý „Jilemničák“, s nadšením a důvěrou „Jilemničákům“ vlastní, přivítali záměr jilemnické ﬁrmy Stavby SOS s. r. o.
a s důvěrou s ní uzavřeli v roce 2007
smlouvu.
Nebudu se rozepisovat o podrobnostech, které popisuje naprosto přesně pan
Kubát v minulých číslech, a ve zkratce
popíši pouze tu část, na kterou zřejmě
již ostatní zájemci neměli morál.
Po tom, co se ﬁrma Stavby SOS dostala
do ﬁnančních problémů a projekt odkoupila pražská ﬁrma Ing. Kovala, nám bylo
jasné, že námi vložené nemalé ﬁnanční
prostředky zpět již nikdy nezískáme a že

jediná možnost, jak zajistit naše bydlení, je u záměru setrvat a stavbu realizovat a dokončit.
Jak se dalo očekávat, spolupráce s panem Ing. Kovalem nebyla jednoduchá,
několikrát jsme se ocitli v nelehké situaci, která nás nutila dělat neustále nějaké
kompromisy. Jediným řešením, jak stavbu
nakonec dokončit, se ukázalo ﬁnancování jednotlivých stavebních úkonů a po
dokončení stavby do smluvně dohodnuté
fáze spolupráci ukončit.
Během léta 2012 jsme provedli svépomocí dokončovací práce v interiéru a terénní úpravy. V říjnu 2012 byla stavba
místním stavebním úřadem řádně zkolaudována, a to bez jakýchkoliv změn oproti
schválené projektové dokumentaci.
A tímto se vysvětluje údajná záhada,
jak se nám po 5 letech podařilo mít vlastní dům na 7. základové desce.
Kolínová Radka, Na Kozinci 1260

Služba e-UtilityReport
Svazek obcí Jilemnicko nabízí svým občanům novou bezplatnou službu mající za
cíl zjednodušit agendu spojenou s procesem „vyjádření k existenci sítí“.
Na webových stránkách města Jilemnice a Rokytnice nad Jizerou byl zřízen
odkaz pro přístup k aplikaci e-UtilityReport, kde je žadatel systematicky veden
k vyplnění formuláře pro vytvoření „Žádosti o vyjádření k existenci sítí“. Žadatel
na základě vyplněného formuláře rozešle
elektronickou žádost všem správcům inženýrských sítí, kteří jsou pro dané území aktivně zapojeni do služby. Pro ostatní

správce inženýrských sítí, kteří prozatím
neumožňují příjem žádostí touto formou, jsou vygenerovány pdf soubory pro
možnost vytištění a doručení svépomocí. Vytvořená žádost je v souladu s platnou legislativou. Ve spolupráci s provozovatelem služby (ﬁrma HRDLIČKA spol.
s r. o.) byl pro působnost stavebních úřadů Jilemnice a Rokytnice nad Jizerou sestaven tzv. registr správců, což je aktuální seznam správců sítí, jejichž inženýrské
sítě se na daném území vyskytují.
Služba e-UtilityReport je pro žadatele elegantní, rychlý a bezplatný způsob,
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jak podat žádost o vyjádření správcům
inženýrských sítí tak, aby žádný nebyl
opomenut a aby žádosti jednotlivým
správcům nebyly odesílány nadbytečně.
K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je jednoduché, intuitivní

a doplněno nápovědou pro jednotlivé
kroky.
Více informací o službě a dalších připojených městech se dozvíte na http://
zadost.mawis.eu.
e-UtilityReport – Elegantní řešení pro
podání žádosti o vyjádření k existenci sítí

Škola se mění…
Honba za známkami a pouhá vnější motivace by měly být nahrazeny vnitřními
podněty s pocitem a přesvědčením žáků
o efektivnosti učení a využitelnosti získaných dovedností a postojů v reálném životě. Dnes je nezbytná spolupráce rodičů se školou.
Není možné vyjmenovat vše, čím by
naše škola měla projít v přeměně výchovně vzdělávacího procesu, lze se však zastavit u akcí, kterými už naši učitelé vykročili novým směrem: 2 paní učitelky
vystudovaly a získaly kvaliﬁkaci jako
speciální pedagožky (logopedie – nauka
o nápravě vad řeči a výslovnosti; etopedie – nauka o výchově a vzdělávání sociálně narušené mládeže). 8 učitelů má
osvědčení z kurzu pro nápravu poruch
učení. Účelná je naše úzká spolupráce
s pedagogicko-psychologickou poradnou, která 2× v týdnu pracuje v učebně pro dyslektickou nápravu a logopedii.
Ke změně přispívají kolegyně, které se
zařadily do intenzivního kurzu Kritického
myšlení, jehož hlavní náplní je začleňování nových vyučovacích metod do vzdělávacího procesu, hledání vzájemných souvislostí a vytváření efektivní školy.
Čtyři učitelky se přidaly k projektu Evoluce, který mapuje nejzávažnější problémy současné společnosti a připravuje programy na hodiny zabývající
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se sociálními vztahy žáků, problematikou demokratické společnosti, mediální
výchovou, etikou, ﬁnanční gramotností,
otázkami globalizace či multikulturního
soužití.
Již tradičně při pracovních činnostech
manuálně zruční žáci využívají rozmanitých přírodnin ke kreativní tvorbě výrobků, které zdobí naši školu či jilemnický
jarmark. Každoročně získávají i výborná
umístění na soutěži Kašťaňák – KRNAP
Vrchlabí.
Dětem je svět přibližován z pohledu komunikace a dorozumívání. Pomocí paní učitelky, která pobývala 13 let
v USA, získalo jazykové vyučování kvalitnější a širší podobu a cenné zkušenosti obohatily metodiku vyučování. Učitelé
1. i 2. stupně prošli jazykovými lekcemi
CLIL – metodou přirozeného používání
cizího (anglického) jazyka napříč vyučovacími předměty. Je přirozeně zařazována a využívána hlavně v 1. a 2. ročníku
((Ma, Prv, Vv, Hv, Tv, apod.).
Již 5. rokem uskutečňujeme desetidenní výměnný program s holandskou
školou pro získání větší motivace učení
se cizímu jazyku. Skutečnost, že žáci jsou
ubytováváni v rodinách, umožňuje, aby
tato skvělá akce byla nabízena za ﬁnanční poplatek vhodný pro širokou skupinu
žáků.

Vedle počítačové gramotnosti učitelé získávají nové poznatky na seminářích čtenářské gramotnosti. Čtení s porozuměním je základem pro orientaci
v nadměrném přísunu informací, další studium i potřeby dalšího soukromého života. Společnost Devro společně
s rodičovskými příspěvky nám pomohly k zlepšení stavu naší knihovny, která
se postupně stává pro děti neodmyslitelnou součástí jejich vzdělávání (studovna,
učebna, zdroj literatury). Evropský projekt nám pomohl dovybavit i zmodernizovat školu moderními informačními
technologiemi – v mnoha třídách pracují
děti s interaktivními tabulemi, dataprojektory nebo hledají informace na nových počítačích.
Zdařilé písemné příběhy, veselé a zajímavé postřehy ze školního života jsou

sbírány do školního časopisu, který vychází 5krát ročně.
Před 40 lety byly na naší škole založeny sportovní třídy a v jejich duchu žije
škola i dále. Zkušení trenéři a nadšení tělocvikáři, uvědomující si důležitost
pohybu, nabízejí všem žákům různá odvětví – atletiku, hry, fotbal, ﬂorbal, bruslení, sjezdování i tradiční běh na lyžích.
Mladí sportovci získávají úspěchy na celorepublikové úrovni v lyžování, biatlonu
i atletice. Stonožka je nabídka pro naše
nejmladší žáky.
Vzdělávání je vlastně nikdy nekončí
proces, vyžadující velkou pružnost, nekonečné nadšení, vstřícnou ochotu komunikovat a pracovat společně, trpělivost a notnou dávku vzájemné tolerance.
Učitelé ZŠ Jilemnice Komenského

Výborné podmínky pro triatlon
Mou triatlonovou sezónu otevřel počátek
dubna, kdy jsem odstartovala na prvním
evropském poháru v triatlonu v portugalské Quarteiře. Koncem října ji v novozélandském Aucklandu ukončil závod
mistrovství světa. Této sezóně sice nepatří přívlastek ideální, byla ale plně prožitá
a náležitě bohatá na cenné zkušenosti.
V první řadě bych chtěla poděkovat jilemnickému sportovnímu centru a posilovně za přístup, ale hlavně jilemnickému
gymnáziu – především svým kantorům,
s jejichž ohleduplností k mému programu mám výborné studijní podmínky. Bez
těchto institucí bych rozhodně neměla
tak skvělé zázemí po celé přípravné i závodní období.
A co se odehrávalo od dubna do října?
Nedlouho po prvním evropském poháru

jsem startovala na mistrovství Evropy. Výkon, který jsem předvedla v Izraeli, si za
rámeček rozhodně dát nemůžu. S odstupem času ale hodnotím 25. místo jako
výbornou zkušenost. Bez dostatečné aklimatizace se nevyplatí investovat do závodů v odlišných klimatických podmínkách. Dále následovalo několik startů
(SP Gracia Orlová, SP Saransk), kde jsem
sice měla možnost v doplňkových sportech (cyklistika a chůze) nasát atmosféru
závodu se světovou špičkou, ale nehodnotím tento výběr úplně šťastným, protože jsem po příletu z Izraele nebyla v náležitém závodním rozpoložení. Poté, co
jsem se po rozpačitém začátku sezóny
dala dohromady, červen sliboval lepší vyhlídky. Výkon na EP ve Vídni byl z těch
kvalitnějších, ale zbrzdila mě hromadná
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kolize v cyklistice (obsadila jsem 11. místo), dále jsem získala dvě medaile z MČR
v atletice následující týden a ten další vyhrála ČP v triatlonu v Telči. Při tomto závodě jsem si přetrhala vazy v kotníku, což
mě vyřadilo na měsíc a půl ze závodního procesu. Tudíž jsem měla velice kvalitně načasovanou formu na rehabilitaci
po zranění (další zkušenost: formu je lepší časovat na závody).
Zpět k závodění jsem se vrátila v závěru srpna. Na začátku září na EP v Bledu
jsem sice nepředvedla žádný extra kousek, ale po dvou měsících pauzy byl návrat těsně za evropskou desítku solidním
výkonem.
Hned další víkend následovala bolestivá, ale opět přínosná zkušenost z přepáleného ústeckého půlmaratonu, kterou
si budu pamatovat asi dlouho. Jako závěr
sezóny jsem plánovala poslední EP v triatlonu v turecké Alanyi. S výkonem jsem
s odstupem času spokojená stejně jako
se 4. místem. Do Turecka jsem dostala

nabídku účastnit se MSJ na Aucklandu.
Samozřejmě jsem přijala, ale rychlý přelet z Turecka na Zéland po dvacetihodinové zastávce doma, byl asi pro moje
špatně se aklimatizující tělo trochu drsný. Z kolapsu po příletu jsem se sice do
závodu sebrala, ale ještě 4 dny před ním
jsem si nedokázala představit, že bych se
zvedla z postele, natož se postavila tváří v tvář světové konkurenci. Nakonec
jsem odstartovala a dokázala velice slušně absolvovat plaveckou část. Další část
závodu rozhodně nebyla z mého pohledu výstavní, ale 25. místem jsem ostudu
neudělala.
Když se podívám na ten výčet zkušeností, které nebyly sice vždy úplně příjemné, absolvovaných závodů, které sice
ne vždy dopadly podle představ a míst,
kde všude jsem startovala, myslím, že to
byla plnohodnotná sezóna. A to i díky jilemnickým podmínkám.
Linda Vítová, triatlonistka, studentka
jilemnického gymnázia

Krakonošova motocyklová sezona
S příchodem zimy je opět čas začít bilancovat a hodnotit právě uplynulou sezonu.
Objektivně řečeno, pro Autoklub Krakonoš Jilemnice byla nejúspěšnější v novodobé historii. Schválně, posuďte sami.
Pro závodní tým jsou prioritou motocyklové soutěže enduro a zde se letos
nadmíru dařilo. V Mezinárodním mistrovství ČR startoval pouze Lukáš Kučera. Během celé sezony dosáhl viditelného
zlepšení (přece jen jsou znát organizované tréninky sportovního centra juniorů). Nebýt zranění ke konci sezony, mohl
reálně pomýšlet na šesté místo v celkovém hodnocení. Protože ale nemohl
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absolvovat poslední soutěž, je z toho konečná devátá příčka. Velmi cenné zkušenosti nasbíral při účasti na ﬁnálovém
podniku Mistrovství Evropy, kde dokázal
výsledkově atakovat první desítku nejlepších juniorů třídy E2/E3. A nechybělo mnoho a mohl reprezentovat ČR na
Šestidenní v Německu! V příštím roce by
chtěl absolvovat více podniků ME, tak se
nechme překvapit.
Silnější zastoupení měl Autoklub Krakonoš v Přeboru ČR enduro. A právě
v přeboru byly letos dosaženy skvělé výsledky. Největším je prvenství v klubové
soutěži, kde trojice Matěj Hanuš, Honza

Nosek a Honza Balaš získala Pohár družstev Přeboru ČR! Vítězství bylo zcela zasloužené a naprosto bezkonkurenční.
Každý z trojice jezdců totiž dokázal po
oba dny zvítězit ve své objemové třídě.
A tento týmový úspěch je podpořen ještě
tituly v celkové klasiﬁkaci jednotlivců. Jak
Matěj Hanuš (třída E1), tak Honza Nosek
(E2) se mohou pyšnit tituly přeborníků republiky! Milan Macháček (E3) je celkově
druhý, čtvrtých míst dosáhli Vašek Bína
(E2) a Honza Balaš (E3), přičemž Honza
odjel pouze dvě poslední soutěže (vždy
ale vítězně).
A protože mladíci zaujali potřebné lidi
českého endura, čekala na Matěje Hanuše a Honzu Balaše pozvánka do Sportovního centra mládeže. Oba prošli vstupními testy a připojili se k Lukáši Kučerovi
do přípravy širší juniorské reprezentace.
Ve výčtu medailí schází ještě bronz,
který získal Michal Kava v celkové klasiﬁkaci republikového cross country třetí
výkonnostní kategorie třídy E3.
Mimo republikových soutěží obsazovali jezdci AK Krakonoš i různé regionální
podniky. Jednalo se především o závody
seriálu KTM enduro cross country. V týmové soutěži obsadil klub až páté místo,
což vzhledem k předsezónním očekáváním je nutno brát jako zklamání. Naopak
výborných výsledků dosahovali jezdci ve
třídě Licence B. Zcela suverénně ji ovládl
Honza Balaš, který za celou sezonu ztratil
pouze 3 body. O druhé místo až do posledního podniku bojovali Mirek Škaloud
a Matěj Hanuš. Souboj nakonec pro sebe
rozhodl prvně jmenovaný. To znamená,
že v této třídě obsadili jezdci Krakonoše všechna tři místa na stupních vítězů.
O celkové vítězství se rval ještě v posledním závodě i Adam Erlebach ve třídě E2.
Bohužel neúspěšně. Skončil celkově druhý. Co se nepovedlo Adamovi, to zvládl

Družstvo přeborníků ČR (zleva Matěj Hanuš, Honza Balaš a Honza Nosek).
Foto M. Macháček

Kája Šrytr v dětské kategorii do 65 ccm.
Celý rok se pohyboval na čele, a i když
mu poslední závod nevyšel, uhájil celkové první místo.
Mirek Škaloud se soustředil především
na motokros. Absolvoval téměř kompletní seriál Nova CUP, kde v silně obsazené
kategorii jezdců mezi 27 a 34 lety obsadil
výbornou třetí pozici. Bohužel mu chyběly body z jednoho podniku a na druhého
v pořadí ztratil pouhé 3 bodíky.
I letos se podařilo pořadatelskému
týmu AK Krakonoš uspořádat vlastní závody. Opět se jednalo o Memoriál Oldy
Nývlta zařazený do seriálu KTM enduro
cross country. Konal se 15.–16. září. Počasí nakonec celkem přálo, a tak si cestu
na start našlo 179 jezdců v sobotu, v neděli pak startovali 102 závodníci. Vedle
početné jezdecké účasti pořadatele potěšil i velký zájem diváků. Ti byli zvědaví
zejména na vloženou soutěž nazvanou
Skok do Krakonošova. Měřila se délka skoku na uměle vytvořeném skokánku a vítězové byli odměněni lahvinkami
dobrého moku. Jezdci si pochvalovali vyváženou trať, diváci potom, mimo dobré podívané, skvělé občerstvení a možnost „odložit“ své ratolesti do skákacího
hradu.
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Sezona tedy dopadla na jedničku.
Velký dík za to patří nejen jezdcům, ale
i pořadatelům a v neposlední řadě rovněž všem partnerům klubu, kteří svou

pomocí přispěli nemalou troškou k dosažení těchto výsledků. Takže díky a příští rok opět motocyklovému sportu zdar!
Tomáš Macháček

Valná hromada ČKS SKI Jilemnice
Ve čtvrtek 29. listopadu 2012 se ve Scolarestu uskutečnila valná hromada ČKS
SKI Jilemnice, které se zúčastnilo 53 občanů, mezi kterými byli nejen členové samotného spolku, ale i sponzoři a příznivci lyžování.
Hlavní částí programu byla zpráva
o činnosti klubu za minulé období, kterou přednesl předseda Stanislav Henych.
Z jeho obsáhlého referátu stojí za zmínku, že od minulé valné hromady se uskutečnilo 28 zasedání, na kterých se řešily

veškeré provozní věci a činnosti, záležitosti dalšího rozvoje a chodu spolku, který za dva roky oslaví stodvacáté výročí
svého založení.

Akce a závody
V loňském roce bylo uspořádáno pět
zimních a tři letní závody. Z velkých akcí
to byl předvánoční závod FIS na Horních
Mísečkách a 5. ročník Jilemnické 50 na
Benecku. Z důvodu nedostatku sněhu se

Výbor ČKS SKI Jilemnice (zleva M. Kučera, S. Henych, K. Král, A. Prokůpek). Archiv klubu
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nepodařilo uskutečnit žádný závod přímo
v Jilemnici, a tak i velmi úspěšné Mistrovství ČR dorostu bylo přesunuto poprvé
v dějinách do Vysokého nad Jizerou.

Materiál a budování
Úspěšná spolupráce ve vybavování oblečením závodníků i trenérů ﬁrmou Fischer
a s dalšími sponzory. V letním období
byly prováděny údržbové práce na Hraběnce a i na Benecku. Při všech akcích
v průběhu celého roku byla odpracována
spousta brigádnických hodin. V zimě to
bylo 791 a v létě 497 hodin. Hlavní zásluhu na těchto pracích mají páni Zdeněk Mádle a Vlastik Mendřický, ale dík
patří i dalším nejmenovaným brigádníkům, kteří se podíleli na budování a pomoci.

Sportovní výsledky závodníků ČKS SKI
Za připomenutí stojí opět výborné vystoupení žactva ve všech soutěžích, a to
nejen družstev, ale i jednotlivců. Výrazně
byly zlepšeny výsledky dorostu a prvenství v celostátní soutěži družstev. Za tím
také stojí perspektivní práce všech trenérů a je to také vidět ve zlepšení i v soutěži dospělých. Zásluhu na tom má také již
čtvrtým rokem fungující Sportovní středisko a Sportovní centrum mládeže. A to
také vede k dobré spolupráci se sportovním gymnáziem a podporuje to i jeho
stabilizaci, což má v konečném důsledku vliv na rozvoj veškerého sportu v Jilemnici. Zde je nutno připomenout, že
jilemnická veřejnost je pravidelně informována v našem zpravodaji o výsledcích
a umístění závodníků jak našich škol, tak
i ČKS SKI během zimní sezóny, a to především zásluhou Václava Korbeláře i Stanislava Henycha.

Historie
Velice kladně lze hodnotit archiv výsledků vedený nepřetržitě od roku 1954/55,
který zachycuje fotograﬁe a další dokumenty. Za zmínku stojí také to, že náš
spolek snad jako jediný lyžařský oddíl
v republice vlastní zápisové knihy o své
bohaté činnosti od svých počátků činnosti v roce 1894.
Předseda také připomněl, že již za dva
roky budeme slavit 120 let činnosti. K tomuto výročí bude vydána publikace, respektive kniha o počátcích lyžování v Jilemnici až do dnešních dnů. Příští rok,
vlastně již za čtyři měsíce, uplyne sto let
od tragédie Hanče a Vrbaty (24. března)
na Zlatém návrší. Při této připomínce
předseda požádal, zda by mohl někdo
pomoci s programem nebo nápadem na
akci k tomuto výročí, která se připravuje na sobotu 23. března 2013. Do programu této akce se počítá i s mistrovskou
padesátkou, kladením věnců, ukázkou
techniky horské služby a se slavnostním
večerem ve Společenském domě Jilm,
moderovaným Štěpánem Škorpilem.
V souvislosti s tímto výročím poděkoval
předseda panu Vlastimilu Mendřickému ze iniciativu a celkovou podporu generální opravy mohyly Hanče a Vrbaty
na Zlatém návrší, která byla kompletně
opravena.

Závěrečná část
V závěru svého vystoupení pohovořil o plánech a budoucnosti SKI klubu.
Je to především pokračování v budování areálu Hraběnka. Letos bylo získáno,
díky panu starostovi, 230 tisíc na studii
areálu a ve spolupráci s klubem biatlonu byla podána žádost o zařazení do rozpočtu částky 400 tisíc korun na projekt
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pro územní rozhodnutí a 1,1 milionu na
výkup pozemků pro tento všesportovní
areál. Dále pak probíhají intenzivní diskuze o podobě a uspořádání nového obslužného objektu.
Dále předseda poděkoval paní D. Stolínové za pomoc s agendou týkající se
písemností a zúřadování dokladů. Neopomněl také poděkovat všem závodníkům za dosažené výsledky, trenérům

za kvalitní práci, všem funkcionářům, činovníkům a rozhodčím za pomoc při organizaci závodů a všech ostatních společenských akcí. Zvláštního poděkování se
také dostalo všem sponzorům, městu Jilemnice a školám za spolupráci, ﬁnanční
a materiální pomoc. A autor článku děkuje za všechny přítomné také zaměstnancům Scolarestu za vzornou obsluhu
a chutné občerstvení.
Jan Kubát

Jilemnická 50 v roce 2013
Druhý závod seriálu lyžařských běžeckých závodů SkiTour 2013 pro vás připravujeme na víkend 19.–20. ledna 2013
v Jilemnici. Půjde o 6. 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 2013
má i letos v plánu pět závodů. Ke třem
tradičním (Jizerská 50, Jilemnická 50, Orlický maraton) přibyla ještě Karlovská 50
a závod v Kašperských horách. Oba posledně jmenované závody byly v seriálu
SkiTour již v minulých dvou letech, avšak
byly kvůli nedostatku sněhu jednou zrušeny. 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
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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
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.
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

Start Jilemnické 50 v roce 2012.

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

Archiv ČKS SKI Jilemnice

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.
Stanislav Henych,
předseda ČKS SKI Jilemnice

Krkonošské Vánoce
V pátek 30. listopadu 2012 otevřelo Krkonošské muzeum v Jilemnici výstavu Krkonošské Vánoce.
Výstavu zahájil v zaplněném velkém
muzejním sále ředitel muzea PaedDr. Jan
Luštinec uvítáním přítomných, mezi

nimiž byli i významní hosté, např. senátor Jaroslav Zeman, představitelé
řady významných kulturních institucí
a ThLic. Mgr. David Bouma, Th.D., který zasvěceně pohovořil o křesťanských
Vánocích. Ředitel muzea přiblížil slavení
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nejoblíbenějších svátků v historickém
přehledu.
Výstava probíhá ve třech výstavních
prostorách muzea a zachycuje zhruba
tisícovkou exponátů jejich slavení v lidovém, měšťanském, zámeckém i církevním prostředí našich hor. Jinými slovy
můžeme stručně říci, že je to dokument
o Vánocích chudých a bohatých.
Jako bonus je zde vystaven Codex gigas – „Ďáblova bible“, vážící 78 kg ve vynikající kopii žambereckého uměleckého
knihařství pana Jiřího Fogla. Celá výstava, vzhledem ke své náročnosti přípravy,
svědčí také o velice záslužné a jen těžko
ocenitelné práci všech, kteří se na ní podíleli a kterým také patří náš velký dík.
Doporučuji všem, kteří neměli možnost zúčastnit se zahájení této výstavy
a její prohlídky, aby využili možnosti její
návštěvy, neboť výstava potrvá do 2. února 2013.
Velice hodnotným doplňkem zahájení této výstavy bylo i velmi zdařilé
a kouzlo přicházejících Vánoc doplňující

Codex gigas.

Foto V. Kunát

vystoupení pěveckého sboru Camponotus pod vedením paní Evy Skalové-Procházkové.
Jan Kubát

Společenský dům Jilm Vás zve…
Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a my opět bilancujeme činnost Společenského domu
Jilm a připravujeme se na rok s číslovkou
2013.
Uplynulý rok byl z našeho pohledu velmi podařený, do našeho společenského
domu si cestu našlo více návštěvníků než
v roce minulém, což je pro nás velmi povzbuzující a zároveň zavazující. Před námi
jsou mnohé důležité úkoly, plány a očekávání. Jako Společenský dům Jilm pro
Vás samozřejmě a především chceme zabezpečit kvalitní a různorodou nabídku
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kulturních akcí, které by Vás měly vytrhnout z koloběhu všedních dní a připravit Vám příjemné chvíle, zajímavé zážitky
a kvalitní zábavu.
Věříme, že i v roce 2013 si najdete čas
a chuť k návštěvě našeho společenského
domu, a budeme se nadále potkávat na
našich kulturních pořadech.
Na závěr mi znovu dovolte připomenout, že veškeré aktuální i doplňkové informace o našich programech a plánovaných akcích naleznete na www.sdjilm.cz,
nebo v informačním centru na náměstí.
Jsme tu pro Vás.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme
se na viděnou.
Za kolektiv pracovníků SD Jilm a IC
Jilemnice Mgr. Jiří Paulů, ředitel SD Jilm
27. 11. 2012 – 18. 1. 2013
Galerie V Kotelně
Martin Čadan – Obrazy a fotograﬁe
Galerie je otevřena při kulturních akcích a na požádání v kanceláři SD Jilm.
Středa 2. 1. 2013 v 19 hod.
sloupový sál, čp. 1
Novoroční koncert
Hana Tauchmanová – zpěv
Filip Moravec – kytara
Vstupné 70/50 Kč
Úterý 8. 1. 2013 v 19 hod. vyprodáno
Divadlo Járy Cimrmana – Blaník
Vstupné 350/330 Kč
Pátek 11. 1. 2013 v 18 hod.
Eva a Vašek – nový koncertní pořad
plný písniček a vyprávění doplněný video-projekcí.
Vstupné 190 Kč
Sobota 12. 1. 2013 ve 20 hod.
10. Myslivecký ples
MS Les Jilemnice Vás srdečně zve na
výroční 10. Myslivecký ples, který se koná
v sobotu 12. 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.
Vstupné 120 Kč
Neděle 20. 1. 2013 ve 14.30 hod.
Na Paloučku
Loutková revue loutkoherecké skupiny
„LOUDADLO“, spolupracující s Českou

televizí Praha, na pořadech pro děti:
„Hřiště 7“ a „Studio kamarád“.
V představení se střídají komické dialogy, písničky, pohádky a soutěže, kterých se děti sami účastní. Ani ostatní
nezůstávají pouze diváky, ale naučí se
s námi zpívat naši pohádkovou písničku.
Zajímavostí této loutkové revue jsou
černo-divadelní scény a loutky v nadživotní velikosti, které uvádějí v úžas nejen děti, ale i dospělé diváky. Loutkoherci vytvořili skutečně unikátní představení,
což potvrzují pořadatelé z celé republiky.
Vstupné 100 Kč
Úterý 29. 1. 2013 v 18 hod.
Po stopách zlaté horečky
Kdo z vás by v mládí nečetl dobrodružné knihy J. Londona o drsném severu, kam touha po zbohatnutí hnala tisíce
mužů, kteří ze dne na den opustili svou
práci i rodiny, neboť vidina žlutého lesklého kovu jim zatemnila mysl… Bonanza, Eldorádo, Klondike… Ano, největší
a také nejznámější zlatá horečka, Gold
Rush, to je objev zlata r. 1896 na Yukonu.
Pojďme si tedy projít nesmírně náročnou pouť oněch dávných zlatokopů
od vyplutí z Friska přes Seattle, přechod
White Passu či obávaného Chilcootu
k Benetovu jezeru s další plavbou po
Yukonu přes obávané peřeje White Horse či Five Fingers do Mekky všech zlatokopů – kanadského Dawsonu. A nejen
to, ale i přiblížení drsné, ale krásné severské přírody z putování po kanadské a aljašské divočině. Slovem i obrazem Vás
provede Ing. Radko Chadima.
Vstupné 80 Kč

Připravujeme:
Neděle 3. 2. 2013 v 10.30 hod.
Zimní příhody včelích medvídků
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Víte, jak se Čmeláčci chystají na zimu?
Proč je podzim tak sladký? Kde spí v zimě
pavouk? Co dělají Čmeláčci o Vánocích?
To už uvidíte sami ve výpravném představení v nastudování profesionálního Divadla Krapet Praha.
Středa 6. 2. 2013 v 19.30 hod.
Soukromý skandál – Studio DVA Praha. Komedie o lásce v době ﬁnanční krize. Už jste někdy přemýšleli o tom, co
byste na sebe prozradili v záchvatu poruchy sebeovládání? Kdybyste najednou
byli k sobě i k ostatním naprosto upřímní? Hrají: K. Hádek, E. Holubová, M. Kramár, K. Fuitová Nováková, A. Hemala.
Autor a režie: P. Hartl (režie zde již uváděné hry Caveman)
Středa 13. 2. 2013 v 18.00 hod.
Od Karibiku k Mayským pyramidám
(Mexiko, Belize, Guatemala) – cestopisná přednáška
Čtvrtek 21. 2. 2013 v 18 hod.
Galerie V Kotelně
Obrazy duše – vernisáž výstavy fotograﬁí Josefa Fouska
Čtvrtek 21. 2. 2013 v 19.30 hod
Josef Fousek – Bez náhubku
Recitál svérázného básníka, písničkáře
a humoristy, cestovatele a fotografa Josefa Fouska, dlouholetého člena divadla Semafor a divadla Jiřího Grossmanna.

Plesová sezóna:

Sobota 12. 1. 2013 ve 20.00 hod. –
Myslivecký ples

Pátek 25. 1. 2013 v 19.30 hod. – Maturitní ples 4.A

Sobota 2. 2. 2013 v 19.00 hod. – Společenský večer Vavřineček
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Pátek 8. 2. 2013 v 19.30 hod. – Maturitní ples Oktáva

Sobota 16. 2. 2013 ve 20.00 hod. –
Hasičský ples

Sobota 9. 3. 2013 v 19.30 hod. – Maturitní ples 4.B

Pátek 12. 4. 2012 ve 20.00 hod. – Krakonošův bál

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.
Kurzy povedou:
Taneční mistři Radka a Jiří Paulů.
Termíny kurzů: 22. 2., 1. 3., 8. 3.,
15. 3., 5. 4. 2013
Krakonošův bál: pátek 12. 4. 2013
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 přijímáme pouze páry.
Cena celého kurzu: 700 Kč/os.
Vstup na jednotlivé lekce: 150 Kč/os.
Uzávěrka přihlášek 15. 2. 2013

19. ročník divadelního festivalu
Březen – měsíc divadla 2013
Předprodej abonentních vstupenek začíná 14. 1. 2013 v informačním středisku.
Ceny abonentek jsou: 900/750 důchodci, studenti (1.–6. řada). Volné vstupenky budou v předprodeji od 11. 2. 2013.

Kino 70 Jilemnice v lednu 2013
5
sobota
19.30 h

BOJOVNICE
Německá dívka Marisa nenávidí cizince, Židy, vojáky a každého, koho shledá
vinným za úpadek země. Provokuje, pije, bojuje a její další kérka bude portrét
Adolfa Hitlera. Jediné místo, kde se cítí doma, je neonacistický gang. Když se
k této skupině přidá Svenja, jeví se Marisa jako její idol: splňuje tu nejčistší představu o bojovnici bojující za ideály skupiny. Ale Marisina přesvědčení naberou
pomalu jiný směr, když náhodou potká mladého afgánského uprchlíka. Režie:
David Wnendt. Hrají: Alina Levshin, Jella Haase, Sayed Ahmad, Gerdy Zint. Německo – drama – titulky.
Do 12 let nevhodný — Vstupné 80 Kč

7
pondělí
19.30 h

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 2. ČÁST
Závěrečná část světoznámé upírské ságy nás naposledy zavede do světa, kde upíři a vlkodlaci bojují nejen o svou lásku, ale i o vlastní životy. Novorozená upírka
Bella a její manžel Edward mohou být konečně navždy spolu a šťastní, ale příchod jejich pozoruhodné dcery Renesmee uvede do pohybu řetězec událostí,
které pro ně mohou skončit katastrofou. Režie: Bill Condon. Hrají: Kristen Stewart, Robert Pattison, Maggie Grace, Taylor Leutner. USA – romantický/dobrodružný – titulky.
Do 12 let nevhodný — Vstupné 60 Kč

11
pátek
17.30 h

MADAGASKAR 3
V Africe se schovali celkem snadno, na civilizovaném světadíle jim poskytne
jediné maskování kočovný cirkus, který se po evropské šňůře chystá i do New
Yorku. Jenže staňte se cirkusáky, když nic zvláštního neumíte… Tenhle zpáteční
lístek vyjde Martyho, Melamana, Glorii a Alexe hodně draze. Režie: Eric Darnell. V českém znění: Filip Blažek, Miroslava Pleštilová, Filip Švarc, Václav Vydra.
USA – animovaný/rodinný – dabing.
Mládeži přístupný — Vstupné 60 Kč

13
neděle
14.30 h

SAMETKA
Zveme do kina naše nejmenší diváky na pásmo složené z pohádek: Sametka,
Příběh horského krále, Cvrček a slepice a další. ČR – animovaný.
Mládeži přístupný — Vstupné 40 Kč

15
úterý
19.30 h

SVATÁ ČTVEŘICE
Kolegové elektrikáři Ondra a Vítek dostanou nabídku na exotickou „brigádu“ na
karibském ostrově, kde hurikán poničil elektrické vedení. Ondra s Vítkem jsou
kamarádi a navíc sousedi z dvojdomku, ve kterém oni a jejich rodiny žijí v naprosté harmonii. Jejich manželky se mají rády, Ondrovi dospívající synové chodí
s Vítkovými dospívajícími dcerami, prostě všeobjímající idyla, kterou narušuje
jediná věc. V úvodu zmíněná postelová nuda. A právě tam, v exotickém ráji, se
v jejich hlavách zrodí plán, po kterém už jejich sexuální život nebude nikdy stejný. A nudný. Režie: Jan Hřebejk. Hrají: Hynek Čermák, Jiří Langmajer, Viktorie
Čermáková, Marika Procházková. ČR – komedie/romantický.
Do 15 let nevhodný — Vstupné 60 Kč
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22
úterý
19.30 h

CESTA NA MĚSÍC – PODIVUHODNÁ CESTA
Nikdo si nedokázal představit, že tento nejslavnější Mélièsův ﬁlm stále existuje v barevné verzi. Lobster Films, Nadace Gan Foundation pro kinematograﬁi
a Nadace Technicolor pro ﬁlmové dědictví zahájili v roce 2010 kompletní restauraci této kopie. Snímek Georgese Mélièse Cesta na Měsíc, natočený roku
1902 (6 let po vzniku ﬁlmu), se stal blockbusterem ve ﬁlmové historii, který byl
však zapomenut. Roku 1993 byla objevena barevná ﬁlmová kopie, a tak se rozjela jedna z nejdůmyslnějších a nenákladnějších restaurátorských akcí v historii
ﬁlmu. Režie: Géorges Méliès. Hrají: Géorges Méliès, Henri Delannoy, Bleuette
Bernon. Francie – sci-ﬁ.
Mládeži přístupný — Vstupné 80 Kč

25
pátek
17.30 h

REBELKA
Od pradávných dob se v drsném a tajemstvím opředeném Skotsku vyprávějí legendy o velkolepých bitvách a hrdinských skutcích. Jednou takovou legendou je
i příběh odvážné princezny Meridy, která se vzepře tradici a vezme svůj osud do
vlastních rukou. Se svéhlavou Meridou mají rodiče král Fergus a královna Elinor
plné ruce práce, protože rusovlasá princezna je odhodlána jít si v životě svou
cestou a vzepře se starým zvykům i třem váženým lordům. Merida svými činy
nechtěně rozpoutá v království zmatek a požádá o pomoc tajemnou čarodějnici,
která její přání sice vyplní, bohužel však po svém. Merida tak musí využít všechny
své schopnosti i pomoc přátel, aby zlomila děsivou kletbu, než bude příliš pozdě. Režie: Mark Andrews, Branda Chapmen. V českém znění: Barbora Šedivá,
Simona Postlerová, Karel Heřmánek. USA – animovaný – dabing.
Mládeži přístupný — Vstupné 70 Kč

Informace SD Jilm
Změna programu kina a výše vstupného
je vyhrazena. K základnímu vstupnému
je připočítán poplatek 1 Kč ve prospěch
Státního fondu pro rozvoj české kinematograﬁe. Objednané vstupenky na programy Kina 70 a SD Jilm si vyzvedněte do
5 dní od zámluvy, poté budou dány do
volného prodeje. Adresa kina: Kino 70,
Roztocká 500, 514 01 Jilemnice. Telefonní číslo – kancelář: 481 544 070, pokladna: 481 545 040. Předprodej vstupenek
v pokladně kina půl hodiny před a čtvrt
hodiny po zahájení projekce.
Obálka: Titulní strana – vánoční jarmark
2012, foto V. Myslivec. Zadní strana –
Zvědavá ulička, archiv MěÚ.
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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, Jan Kubát, Karel Kupka,
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město Jilemnice, Masarykovo náměstí
čp. 82, 514 01 Jilemnice, IČO 275808,
periodicita: vychází měsíčně, den vydání: k 1. příslušného měsíce. Počet výtisků: 1050 ks. Povoleno odborem kultury
Okr. ú. Semily: ev. č. 14/89. Cena 11 Kč.
Uzávěrka únorového čísla: 9. ledna.

VNRN
FQUX÷VC
SRêËWDêĎ

,KNGOPKEG

èUNNGIKÊ
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Foto V. Kunát
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Redakce přeje úspěšný vstup do nového roku 2013!

