XXXIX. ROČNÍK

ÚNOR 2016

11 Kč

Sloupek starostky
Od ledna tohoto roku zpracovává Vodohospodářské sdružení Turnov projektovou dokumentaci pro Optimalizaci
vodárenské soustavy města Jilemnice.
Projekt řeší úpravu tlakových pásem
a vybudování nových vodojemů s ohledem na stávající potřeby našeho města
i rozvojové bytové plochy.
3. února uplyne 120 let od narození spisovatele Jaroslava Havlíčka, který
je rodákem a čestným občanem města
Jilemnice. Význam spisovatele si připomeneme 3. února slavnostním večerem v městské knihovně, která nese jeho
jméno. 1. března slavnostně zahájíme
22. ročník přehlídky Březen – měsíc divadla hrou Petrolejové lampy v nastudování našeho Divadla v Roztocké.

Projekt Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka – I. etapa je ve fázi
stavebního povolení a tím i připraven
k realizaci. Financování této cca 50milionové stavby bude vícezdrojové. Město podalo žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve
výši 20 mil. Kč, dalších 20 mil. Kč je
připraveno v letošním rozpočtu města a 15 mil. Kč je odsouhlaseno zastupitelstvem Libereckého kraje. Pokud
se podaří získat dotaci z Ministerstva
školství, bude I. etapa projektu včetně biatlonové střelnice dokončena na
podzim tohoto roku. V současné době
město vypisuje veřejnou soutěž na realizaci díla.
Jana Čechová

Zdravé město – seriál – odpady
I v tomto čísle pokračuje náš seriál o nakládání s odpady. Minule jsme se zabývali deﬁnicí odpadu obecně, už víme, že
v domácnostech vzniká domovní odpad
a že ten se dále dělí podle charakteru
na jednotlivé skupiny. Dnes se tedy budeme blíže věnovat jednotlivým z nich.
1. Velkoobjemový odpad
Velkoobjemový odpad je odpad, který se pro svoje rozměry nebo hmotnost
nevejde do klasické nádoby na odpad.
Jedná se především o části nábytku,
podlahové krytiny, sanitární keramiku
a jiné rozměrné vybavení domácností. Jelikož se takový odpad nevejde do
běžné popelnice, kterou máte u domu
či do kontejneru na sídlišti, můžete ho
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bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře
města v Roztocké ulici.
Velkoobjemový odpad se zpravidla
dále neupravuje a ukládá se na skládky,
případně se odstraňuje ve spalovnách
komunálních odpadů. Ten náš jilemnický je z větší části odvážen na skládku
komunálních odpadů do Košťálova.
2. Nebezpečný odpad
Nebezpečný odpad je takový odpad,
který obsahuje jednu nebo více složek
nebezpečných pro lidské zdraví, životní prostředí nebo má alespoň jednu nebezpečnou vlastnost. Taková je deﬁnice
ze zákona a každý čtenář ví, co si pod
tím představit. Právě pro své nebezpečné vlastnosti a jejich dopad na životní

prostředí do budoucna, je nezbytně nutné takovéto odpady třídit z domovního
odpadu, likvidovat je ve speciálním režimu a v žádném případě by neměly být
odhazovány do popelnic. V případě, že
si nejste jistí, zda se jedná o nebezpečný odpad, můžete najít informace na
obalu výrobku (např. výrobci barev na
obalech uvádějí, jak s obalem nakládat),
nebo s předmětem jednejte, jako by to
nebezpečný odpad byl. Můžete tak zabránit případnému poškození zdraví,
nebo kontaminaci životního prostředí.
A přece jen pro představu uvedeme
namátkou některé nebezpečné odpady vznikající v domácnostech – barvy, laky a lepidla obsahující těžké kovy
a rozpouštědla a obaly od těchto látek,
prostředky domácí chemie nebo látky
na hubení škůdců či plevelů, minerální
oleje a tuky, provozní kapaliny z motorových vozidel, akumulátory a většina
baterií, zařízení s obsahem rtuti, nepoužité léky včetně mastí, kyseliny, fotochemikálie a další.
Nebezpečné odpady můžete opět
bezplatně odevzdat do sběrného dvora,
odtud jsou už specializovanou ﬁrmou
převezeny ke speciální likvidaci. Například použité minerální oleje se dají regenerovat např. na oleje topné. Většina
kapalných nebezpečných odpadů, léky,
materiály znečištěné nebezpečnými odpady se spalují ve spalovnách nebezpečných odpadů. Ostatní nebezpečné
odpady, které nelze žádným z výše uvedených způsobů zpracovat, či odstranit,
se ukládají na skládky nebezpečných
odpadů, což jsou zařízení, kde se přísně dohlíží na bezpečné uložení odpadu.
3. Využitelné složky odpadu
Využitelné složky odpadu jsou všechny odpady, které se dají nějak následně

využít, recyklovat, použít k získání stejného nebo podobného materiálu, nebo
výrobku. Je to vlastně onen „tříděný odpad“, který všichni znáte, tradičně se
sem řadí papír, sklo, plasty, kovy, nápojové kartony (krabice od nápojů, tetra-pack), textil... Technologie postupují
a je snaha recyklovat i další druhy odpadů.
Tyto druhy odpadů se sbírají do oddělených nádob nebo na sběrných místech, dále se upravují, třídí podle druhu
a kvality a teprve poté poslouží k výrobě
jiného výrobku či materiálu. Jakým způsobem je tento sběr zajištěn v Jilemnici
se dovíte v dalších dílech seriálu, kde se
budeme podrobně věnovat jednotlivým
komoditám.
4. Bioodpad
Od roku 2013 se ve městě sbírá i biologicky rozložitelný odpad z údržby zahrad a zeleně a je odvážen na městskou
kompostárnu. O systému svozu a dalšího zpracování bioodpadu si opět řekneme něco v některém z dalších dílů
seriálu.
5. Vyřazená elektrozařízení
Pod tímto pojmem si zjednodušeně
řečeno můžete představit všechny elektrospotřebiče běžné potřeby, které nám
už dosloužily. Tato část domovního odpadu je speciální kapitolou, protože podle platné legislativy se ani neřadí mezi
odpady. Jsou to vyřazené výrobky a jejich potenciál následného využití je obrovský. I jim se budeme podrobněji věnovat v některém z dalších dílů seriálu.
6. Směsný komunální odpad
A konečně jsme se dostali k objemově největší části běžného domovního
odpadu. Ptáte se proč, když je tohoto
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odpadu největší množství, se mu věnujeme až na závěr? Protože směsný komunální odpad je to, co vám zůstane
po vytřídění předchozích složek a končí v běžné popelnici a je odvážen na
skládky komunálních odpadů nebo
spalovny komunálních odpadů k energetickému využití. Z prováděných rozborů domovního odpadu však vyplývá, že průměrná popelnice obsahuje až
30 % objemu plastů, až 20 % objemu
papíru, téměř 8 % skla, velké množství
bioodpadu a také nebezpečné odpady.
Výjimkou nejsou ani vysloužilé drobné
elektrospotřebiče. Je tedy jasné, že pokud by se odpady doopravdy důsledně
třídily, nemohly by popelnice přetékat
odpady a popelnice by měly běžně každé rodině stačit.
V Jilemnici je svoz tohoto odpadu
opět zajištěn smluvně, a to ﬁrmou Severočeské komunální služby, s. r. o.,

Jablonec nad Nisou. Svozy probíhají
jednou týdně, a to v pondělí, kdy jsou
sváženy popelnice po celém městě,
a v úterý, kdy jsou sváženy kontejnery
ze sídliště Spořilov.
Nádoby na komunální odpad, tedy
popelnice, jsou přidělovány městem na
základě žádosti a velikostně podle počtu osob, které jí využívají. Pokud se
vám tato nádoba poškodí nebo je odcizena, obraťte se na městský úřad, situaci jistě vyřešíme. Kontakty najdete níže.
Výměna či oprava nádob je prováděna
v rámci poplatku za odpad, nehrozí vám
tedy žádné další výdaje.
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–

Aukce elektrické energie
V měsíci listopadu minulého roku byla
uzavřena smlouva s pražskou společností A-TENDER s. r. o., jejímž předmětem byla příprava, zajištění průběhu
a vyhodnocení nákupu silové elektřiny
formou elektronické aukce.
Po předání potřebných údajů ze strany města (data ukončení jednotlivých
smluv se současnými dodavateli, seznamy odběrných míst, spotřeby elektrické energie za tato odběrná místa)
a jejich vyhodnocení ze strany společnosti A-TENDER byla uzavřena příkazní smlouva. Úspora nákladů pro město
a zařazené příspěvkové organizace podle předběžné kalkulace byla odhadnuta na 32,4 %.
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Dne 8. 12. 2015 se uskutečnila aukce. Soutěžila se cena silové elektřiny na
období 2016–2017 a nabídku do aukce
podaly čtyři společnosti, z nichž jedna
se nakonec aukce nezúčastnila. Celkový objem dodávky elektřiny, o který se
soutěžilo, činil 1 875,977 MWh. Tento objem pokrývá spotřebu odběrných
míst městského úřadu, Základní školy
Komenského, Základní školy Harracha,
Základní umělecké školy, Sportovního
centra a Zásobování teplem s. r. o. Ostré kolo aukce proběhlo ve výše uvedený den mezi 10.00 a 11.30. Původní cena na zmíněné dvouleté období na
začátku aukce činila 2 520 189 Kč. Průběh aukce bylo možné sledovat online,

a ti zaměstnanci městského úřadu, kteří
této možnosti využili, se shodli, že se
jednalo o novou zkušenost a zajímavý
zážitek. Počáteční cena se totiž soutěžením účastníků snížila o 963 988 Kč
na konečných 1 556 201 Kč a výsledek
aukce přinesl městu a jeho příspěvkovým organizacím krásnou úsporu pro
příští dva roky 38,25 %, a výrazně tak
překročil původní odhad. Vítězem aukce se stala společnost E.ON Energie a. s.
Vzhledem k této kladné zkušenosti s touto formou nákupu elektrické energie i se společností A-TENDER
s. r. o. zvažuje město Jilemnice i další

možnost spolupráce. Tou by mohla být
aukce elektřiny pro zájemce z řad občanů města. Podle referencí společnosti A-TENDER jsou úspory dosahované
v těchto aukcích velmi zajímavé a mezi
obcemi je o tuto formu nákupu velký zájem, např. v Liberci se do aukce zapojily
tisíce domácností.
Vedení města bude občany o této
možnosti včas informovat. Bylo by chybou nevyužít současných nízkých cen
na trhu s elektrickou energií i prozatím
příznivého vývoje a neumožnit svým
občanům z této situace také proﬁtovat.
Vladimír Votoček, místostarosta

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

ZM schvaluje pravidla pro rozpočtové provizorium na období leden–březen 2016:
• čerpání běžných výdajů v období
leden–březen 2016 do výše 23 %
schváleného rozpočtu r. 2015
• 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 2016:
– Projekt Hraběnka
– Odkup budovy spořitelny

– Projektové práce pro plánované investice a opravy (ul. Žižkova, koupaliště, opravy budov škol)
– Stavební úpravy budovy C městského
úřadu
pro: 13, zdržel se: 1 (Malý)

ZM schvaluje prodej části ppč. 984/2
a 985/3 o výměře 1025 m² (dle vyhotoveného GP má nové označení
985/7) v k. ú. Jilemnice Jitce Honců Jeriové, Jeriova 990, Jilemnice a Zdeňkovi Honců, Mrklov 77,
za cenu 600 Kč za m², tj. celkem
615 000 Kč.

ZM bere na vědomí informace z Vodohospodářského sdružení Turnov.

ZM bere na vědomí termíny zasedání ZM pro 1. pololetí 2016: 27. 1.,
24. 2., 6. 4., 25. 5., 29. 6. (nestanoví-li
ze závažných důvodů starostka města
jinak).

RM schvaluje poskytnutí peněžního
daru ve výši 15 000 Kč Okresnímu
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sportovnímu a tělovýchovnému sdružení Semily, 3. května 327, 513 01
Semily, IČ: 68247931.

RM schvaluje poskytnutí ﬁnančního
daru na základě darovací smlouvy
Oblastní charitě Červený Kostelec,
středisku Hospic Anežky České –
8 000 Kč a Hospicové péči sv. Zdislavy, Liberec – 8 000 Kč.

RM schvaluje přímé zadání veřejné
zakázky malého rozsahu: 03P/Z/2015
s názvem „Letní koupaliště Jilemnice – zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení“.

RM schvaluje zadání zpracování návrhu parku na sídlišti Spořilov s participací veřejnosti a obyvatelů bydlících v daném prostoru.

RM schvaluje vítěze veřejné zakázky
č. 01/VZa/2015 s názvem „Dodávka
elektřiny pro město Jilemnice a příspěvkové organizace a společnosti,
ve kterých má město Jilemnice majetkový podíl v období od 1. 1. 2016 do
31. 12. 2017“ – E.ON Energie, a. s.,
České Budějovice, F. A. Gerstnera
2151/6.

RM schvaluje přímé zadání veřejné
zakázky malého rozsahu 1P/VZ/2016
na výkon autorského dozoru stavby
„Jilemnice – Všesportovní a volnočasový areál HRABĚNKA“ architektonickému atelieru TENET, spol. s r. o.,
Horská čp. 64, 541 01 Trutnov za
cenu dle předloženého návrhu.


RM odvolává Věru Kosovou z funkce
předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti na její vlastní žádost.

RM jmenuje Zuzanu Zelenkovou
předsedkyní Sboru pro občanské záležitosti.

RM schvaluje Koncepci organizačního uspořádání MěÚ Jilemnice dle
předloženého návrhu.
 RM ukládá na základě přijatých usnesení zajistit zapracování vyplývajících změn do základní organizační normy a do příslušných vnitřních
směrnic s účinností od 1. 4. 2016, vypsat příslušná výběrová řízení a provést veškeré související pracovně
právní úkony.
 RM bere na vědomí, že budou vypsána výběrová řízení na tyto funkce
vedoucích úředníků: vedoucí odboru
kancelář tajemníka, vedoucí odboru
rozvoje, investic a majetku, vedoucí
oddělení rozvoje a investic, vedoucí
oddělení majetku, vedoucí oddělení
malých technických služeb, vedoucí
živnostenského oddělení.
pro: 4, zdržel se: 1 (Vinklář)

RM bere na vědomí termíny schůzí rady města pro 1. pololetí 2016:
13. 1., 27. 1., 10. 2., 24. 2., 9. 3.,
23. 3., 6. 4., 20. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6.,
29. 6. (nestanoví-li ze závažných důvodů starostka města jinak).
–pf–

Poradna zdraví
Od září 2015 je v prostorách nefrologické ambulance Masarykovy městské
nemocnice v Jilemnici otevřena vždy
každou středu od 15 do 17 hodin pro
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občany Jilemnice Poradna zdraví. K otevření poradny nás inspirovala mnohaletá zkušenost s našimi pacienty, kdy vidíme, jak je třeba klást důraz na prevenci

a jak na to není při běžném chodu ambulance čas. Prevence je důležitá jak
u kardiovaskulárních onemocnění, tak
onkologických, ale současně i v případě nemocí psychických. Zejména ty se
dostávají stále více a více do popředí.
Může za to uspěchaná doba, která přináší každodenní stres…
Vyplněním jednoduchých testů lze
zjistit, jak moc Vás ohrožuje syndrom
vyhoření či deprese, jak moc jste odolní
vůči stresu, a můžeme Vám poradit, jak
na zvýšení odolnosti zapracovat.
Nechceme nahrazovat péči Vašich
praktických lékařů, nechceme Vás zahrnout ani novými léky ani metodami
alternativní medicíny. Na základě krátkého vyšetření a pohovoru chceme spolu s Vámi zjistit, co Vám hrozí a jak se
lze proti tomu bránit. V případě, že se již
s pro nějakou diagnózu léčíte, poradíme Vám, co ještě sami můžete vylepšit.
A zjistíme-li vážné ohrožení, poradíme Vám, jak postupovat dále.
Přidejte se i Vy k těm pár statečným,
kteří se v minulém roce rozhodli zjistit,
jak na tom jsou (převažovaly ženy a některé s sebou přivedly i své manžele…).
Přijďte Vy, kteří jste si dali novoroční
předsevzetí, že se svým životním stylem
něco uděláte!

Poradna je bezplatná, patří do projektu Zdravé město Jilemnice a zatím není
třeba se objednávat.
V Poradně zdraví se na Vás těší
za komisi Zdravého města a MA21
MUDr. Alexandra Opluštilová

Den ledvin v jilemnické nemocnici
Srdečně zveme všechny zájemce dne
10. března 2016 od 8.00 do 17.00 hod.
k návštěvě nefrologické ambulance jilemnické nemocnice za účelem vyšetření funkce ledvin v rámci Světového dne
ledvin 2016.
Všem zájemcům zdarma nabízíme
vyšetření, na jehož základě posoudíme
riziko onemocnění Vašich ledvin – například vyšetření moče, změření krevního tlaku a odběr krve (nemusíte být
nalačno).
O závěru laboratorního vyšetření budete informováni druhý den. V případě pozitivního nálezu budete pozvání
k dalšímu podrobnějšímu vyšetření.
Nefrologická ambulance se nachází
v prvním podlaží přístavby nemocnice,
vchod od školky. Prosíme, vezměte si
s sebou kartičku pojištěnce.
Těšíme se na Vás.
Prim. MUDr. Alexandra Opluštilová

Společenská rubrika
Životní jubilea – prosinec 2015
93 let
Jarmila Švarcová, Budovatelská 627
91 let
Marie Mašková, Luční 1011
89 let
Jaroslav Lukášek, Jeriova 992

87 let
Miluše Keršlágerová, Žižkova 351
86 let
Jaroslava Menčíková, Jana Buchara 985
85 let
František Hladík, Žižkova 358
Miluška Kubátová, Poštovní 477
Josef Tryzna, Krkonošská 722
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První občánek Jilemnice v roce 2016, Hubert Nesvadba.

80 let
Anna Lukešová, Žižkova 388
Jindřich Šenkýř, Budovatelská 621
75 let
František Hamáček, Jana Buchara 942
Ludmila Wiesnerová, Víchovská 826

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a hodně životní pohody do dalších let
Úmrtí – prosinec 2015
Rudolf Libnar (*1946)
Miloslava Soukupová (*1926)

Pozůstalým rodinám projevujeme
upřímnou soustrast.
Za SPOZ Jolana Kozáková

Poděkování
V sobotu 19. prosince 2015 proběhl
v SD Jilm Vánoční beneﬁční koncert,
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Archiv MěÚ Jilemnice

jehož výtěžek byl věnován Dětské onkologii v Motole.
Poděkování patří všem vystupujícím – folklornímu souboru Haverlanti, integrované taneční skupině PATZ
a T. I. K., tanečnicím tanečního oboru ZUŠ, učitelům J. Vávrové a J. Vávrovi a hlavně nejmladší tanečnici Aničce Uxové, která se role spícího Ježíška
zhostila na jedničku.
Díky Vám všem, kteří jste přispěli,
bylo vybráno a odesláno 11 202 Kč!
Mgr. Ilka Kulichová,
taneční skupina T. I. K.

První jilemnický občánek
Prvním jilemnickým občánkem, který bude mít v rodném listě letopočet
2016, se stal Hubert Nesvadba, syn Jitky a Petra Nesvadbových. Narodil se
dne 5. ledna 2016 v 11.45 hodin. Do
zdejší porodnice přišli chlapečka a jeho

maminku pozdravit také starostka města
Jilemnice ing. Jana Čechová spolu s místostarostou Vladimírem Vinklářem.
Blahopřejeme rodičům a miminku
přejeme do života hodně spokojených
úsměvů, nezdolné zdraví a kupu štěstí.

Charita děkuje…
V únoru 2016 to bude 18 měsíců, kdy
charitní šatník funguje v novém. Přestěhovali jsme se z kotelny kulturního
domu do přízemí bývalé polikliniky, šatník je pro příjem otevřen každý čtvrtek
od 15 od 17 hodin.
Za toto období jsme 5× naplnili nákladní auto broumovské diakonie. Při
každém odvozu dobrovolníci naložili
průměrně 60 pytlů a 50 krabic s ošacením, ložním prádlem, botami a dalšími
darovanými věcmi.
Jsme hrdi na to, že Charita je jedna z předních organizací, která pomáhá v tuzemsku i v zahraničí (pomoc po

přírodních katastrofách, obětem válek,
lidem v nouzi…).
Proto od nás přijměte velký dík za
vaše dary! Obnošené (ale mnohdy
i nové) oblečení či boty by mohly skončit v popelnici. Ale vy nám je nosíte
a tím velmi pomáháte.
V šatníku darované věci třídíme a některé oblečení (hlavně sezonní) necháváme lidem v hmotné nouzi z našeho
města a okolí. Z šatníku jsme mohli vybavit několik pacientů zdejší nemocnice oblečením i hygienickými potřebami.
Poděkování patří nemocnici, se kterou
dobře spolupracujeme. Dále jsme mohli
pomoci několika bezdomovcům a vězňům. Konkrétní pomoc nejpotřebnějším
směřovala také do uprchlického tábora
v Bělé pod Bezdězem.
Velké poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří s námi bezplatně spolupracují. V této uspěchané době si velmi
vážíme vaší práce.
Veronika Šnorbertová

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. Výstava potrvá do 13. března.
Výstava Z nových přírůstků Krkonošského muzea. Akce potrvá do 15. února.

Krkonošské muzeum v Jilemnici a ČKA – Klub Betanie srdečně zvou
na přednášku a besedu Karel IV. a jeho
místo v českých dějinách. Přednáší
doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
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Zvědavý měsíc
Jan Kubát
Zvědavý měsíc
se vyhoup’ nad Žalý
a vydal se znovu
na tu noční pouť
Pozdravil hvězdy
když na něj mrkaly
leč ze své kosmostrády
nesměly k němu odeplout…
Piju tu s tebou
to domácí vínko
a on nám zvědavě
nahlíží do oken
Hladím tvou ruku
sladká jeřabinko
a trochu se bojím
že je to jen sen
Měsíc se posunul
jak zákony mu velí
a jeho zrak již
oken nedosáh’
přihrál mi tvoji růž
a mé rty oněměly
v údolí lásky
jež bylo na dosah.

Pořad je připraven k 700. výročí narození našeho nejslavnějšího panovníka. Erbovní sál Krkonošského muzea

v Jilemnici ve čtvrtek dne 18. února
2016 v 19 hodin. Vstupné dobrovolné.

Městská knihovna J. Havlíčka
Vás zve na komorní výstavku z prozaické psychologické tvorby jilemnického rodáka a významného spisovatele
Jaroslava Havlíčka, od jehož narození
3. února uplyne 120 let.
U příležitosti tohoto výročí pro vás
připravujeme spuštění nové webové
stránky knihovny.
Další výročí měsíce patří tvůrci kreslených ﬁlmů, autorovi oblíbené postavičky Krtečka, ilustrátorovi Zdeňku Milerovi, kterého si s dětmi z mateřských
škol připomeneme v pravidelném pořadu KaMaRáDkA kNíŽkA.

T. J. Sokol Jilemnice zve děti na Maškarní rej do sokolovny. Akce se bude konat v neděli 14. 2. 2016 od 14.00 hodin.
Pro děti je připravena diskotéka a sportovní aktivity. Všechny srdečně zveme.

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 březnového čísla se koná
v pátek dne 5. února 2016.
Upozornění: Články do zpravodaje
zasílejte na e-mailovou adresu: zpravodaj@mesto.jilemnice.cz.

Jak ovlivňuje teplá zima ptáky?
Často se mě lidé ptají, jak reagují ptáci
na teplou zimu, jaký to má na ně dopad. Odpověď na poměrně jednoduchou otázku je široká, složitá a často
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druhově individuální. Pokusím se zde
ukázat jeden z aspektů.
Jako modelové druhy vezmeme třeba
sýkoru koňadru a lejska černohlavého.

S oběma druhy se můžeme v Jilemnici
setkat a to například v zámeckém parku
ve vyvěšených budkách.
Koňadra je stálý druh pěvce, který se
v zimě zdržuje na stejném místě, kde
hnízdí, nebo se případně přemisťuje
v rámci střední Evropy. Naopak lejsek
každý rok odlétá zimovat do subsaharské Afriky.
Jak je to ale s tou teplou zimou neboli s brzkým příchodem jara? Ptáci na
jaře tak trochu soutěží o to, kdo zahnízdí v nejlepší čas. Není vůbec snadné
načasovat hnízdění tak, aby při líhnutí
mláďat byl čas největší hojnosti potravy – v našem případě housenek (různé
druhy píďalek apod.). Jejich nástup je do
velké míry dán průběhem zimy a jara.
A jejich početnost kolísá ve vlnách. Cílem ptáků je tedy treﬁt se s hnízděním
tak, aby o mláďata pečovali v době nástupu „vlny“ housenek a dalšího hmyzu.
Pokud tedy bude zima teplá a jaro bez
mrazíků, budou housenky dříve. Odhadnout správně načasování nakladení
vajec, tedy 14 dní před časem největší
početnosti potravy, je pro sýkory těžký
úkol. Co když přijde déšť a vše se posune? Ale co teprve lejsek, který je celou
zimu v Africe?
Když zůstaneme u případů teplé
zimy a brzkého nástupu líhnutí housenek, tak sýkory začnou hnízdit poměrně
brzy (například v první polovině dubna).
Poznají to poměrně snadno podle toho,
že je teplo, dostatek světla, které řídí jejich aktivitu, a začíná být více dostupné
potravy. Lejsek na druhou stranu vůbec
neví, jaké je zde počasí, jaká byla zima,
a co ho potká na náročných asi třech
týdnech cesty z Afriky domů. Když přiletí ke konci dubna, je spousta atraktivních míst již obsazena sýkorami a jinými druhy, a tak má velké problémy najít

Lejsek černohlavý.

Foto L. Petrilák

si vůbec místo ke hnízdění. Sýkorám
se v tuto dobu začínají líhnout mláďata a shání pro ně potravu. Lejsek začíná
obhajovat svůj okrsek a lákat samičku,
je po náročné cestě a začíná stavět hnízdo. Ovšem obsadil ne příliš dobré místo
(jiné volné nebylo a silnější sýkory ho
nikam nepustí) a je zde obecně méně
potravy, které je také v tuto dobu méně,
protože byla mírná zima (hlavní vlna
housenek a larev hmyzu ustupuje), a tak
je dost pravděpodobné, že se hnízdění
nepodaří. Může se pak pokusit o druhé,
náhradní, ale to je také energeticky velmi náročné, a tak je tento rok pro lejska
velmi špatný.
Na tomto příkladu se dá ilustrovat, že
i když se teplá zima zdá pro ptáky přínosem – netrpí zimou a nestrádají tolik –
může být pro některé fatální. Všechny
procesy a změny jsou v přírodě velmi
provázané.
V poslední době jsme svědky různých extrémů počasí velmi pravděpodobně v důsledku globálního oteplování. Některé následky jsou zřejmé hned,
ale spousta z nich je na první pohled
skryta. Teplá zima je pro některé příjemnou posilou, pro jiné tragédií.
Mgr. Luděk Petrilák
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Jaroslav Havlíček stále aktuální
V letošním roce si připomínáme 120. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých meziválečných spisovatelů
Jaroslava Havlíčka. Jilemnice se hluboko
zapsala do jeho srdce a mysli a stala se
jeho nejvýznamnější inspiračním zdrojem. Do našeho města stále přichází
řada zájemců, kteří hledají místa spjatá
s Havlíčkovým životem a tvorbou. Také
stěžejní Havlíčkova díla (Neviditelný,
Petrolejové lampy) jsou znovu a znovu
vydávána a vždy rychle vyprodána, což
v současné době u klasické literatury
nebývá pravidlem.
I my se k Havlíčkovu odkazu rádi
a s chutí hlásíme. Krkonošské muzeum jej trvale připomíná ve svých expozicích, místní knihovna nese jeho
jméno. V loňském roce Matice česká

jako sekce Národního muzea v Praze
ve spolupráci s Krkonošským muzeem
a městem Jilemnice odhalila u Havlíčkova rodného domu působivý panel.
Nechybí ani řada dalších aktivit včetně
nastudování Petrolejových lamp místních divadelním souborem. O vztahu Jilemnice a Jaroslava Havlíčka se můžete
dočíst v publikaci Jilemnice – brána západních Krkonoš.
Spisovatelovo výročí si připomeneme 29. dubna položením květin na jeho
hrob na místním hřbitově. Od 19 hodin
se v Erbovním sále Krkonošského muzea uskuteční slavnostní večer, v němž
vystoupí řada zajímavých osobností
a umožní nám z nových úhlů nahlédnout do Havlíčkova nitra i jeho tvorby.
Jan Luštinec

Krkonošské muzeum v Jilemnici 2015
Muzeum je zařízením Správy Krkonošského národního parku, ﬁnančně se na
provozu podílí město Jilemnice.
Rok 2015 byl opět naplněn širokou
činností a muzeum prošlo řadou dalších významných proměn. Navštívilo jej
celkem zhruba 22 000 osob, což proti předchozímu roku představuje pokles
o přibližně tři tisíce návštěvníků. Způsobily to opakované vlny veder. Poprvé v dobách, kam naše paměť sahá, se
stalo, že řada skupin zejména starších
věkových kategorií pro panující horka
rušila zájezdy.
Periodickou revizí prošel fond Lyžařství. Restaurátorským zásahem prošel Božanův kancionál Slavíček rájský
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z roku 1719, graﬁcký list P. P. Rubense Vztyčování kříže a mohutná plastika
Krakonoše. Řada dalších předmětů prošla konzervátorským zásahem a běžným
ošetřením.
Získali jsme celkem 27 přírůstkových
čísel, za nimiž se skrývá cekem 75 předmětů. Mezi nejcennější přírůstky patří
výtvarně i technicky velmi kvalitní podlahové bicí čtvrťové hodiny, jež pocházejí z dílny jilemnického hodináře Františka Josefa Pochopa z doby kolem roku
1830 a jsou to jediné známé dochované
podlahové hodiny z 1. poloviny 19. století prokazatelně jilemnického původu.
Během pouhých jedenácti měsíců se podařilo ze sbírek shromáždit celou částku

na zakoupení hodin, tedy 132 000 Kč.
Za příspěvky všem dárcům ze srdce děkujeme. Hodiny dnes zdobí zámeckou
hraběcí jídelnu.
Dále jsme zakoupili velmi pěknou lidovou malovanou skříň na hodiny, malovaný porcelánový nočník, měděnou
formu na bábovku, kolorovaný graﬁcký
list s vyobrazením kočáru hrabat Harrachů a další předměty. Mezi dary musíme zmínit v prvé řadě kvalitní rozměrný
obraz Františka Kavána Noc na dědině,
jídelní porcelánový servis z počátku
20. století, litinový stojan na stromeček
atd. Zvláštní pozornosti se těší více jak
dvoumetrová ﬁgura Krakonoše z 30. let
20. století. Prošla restaurátorským zásahem a dnes je právem obdivována v naší
expozici.
Dlouhodobě nám byl zapůjčen mechanický betlém pana Jiřího Valeše.
Vznikl v 70. letech 20. století a patří
k nejpůvabnějším dílům svého druhu.

Návštěvníkům zůstane přístupný během
celého roku.
Výstavy uskutečněné v roce 2015:
Zámek:
– z roku 2014 přesáhla výstava Teplo
domova (do 8. 3.)
– Z historie místní dráhy Martinice
v Krkonoších – Jilemnice – Rokytnice nad Jizerou (od 13. 3. do 14. 6.)
– Sladké okouzlení (od 26. 6. do 22. 9.)
– Eva Hašková – graﬁka, známková
tvorba. Martin Říha – fotograﬁe (od
25. 9. do 1. 11.)
– Mezi Prahou, Vídní a Římem (od
12. 11. do 29. 2. 2016)
Čp. 1:
Malá výstavní síň
– z roku 2014 přesáhla výstava Hrací
stroje a strojky (do 22. 3.)
– Veselé Velikonoce (od 23. 3. do 5. 4.)
– Za krásou modrotisku (od 10. 4. do
29. 11.)

Z vernisáže výstavy Mezi Prahou, Vídní a Římem.

Archiv KM Jilemnice
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– Z depozitářů muzea, téma Vánoce
v Krkonoších (od 1. 12. do 31. 1.)
Erbovní sál:
– z roku 2014 přecházela výstava Jarmila Haldová – výběr z díla (do 8. 3.)
– Jilemnice na historických fotograﬁích II (od 13. 3. do 7. 6.)
– Jiří Bouda – výběr z díla (od 12. 6. do
6. 9.)
– Matice česká v průběhu dějin a Restaurování ve službách národního kulturního dědictví (od 11. 9. do
15. 11.)
– Jiří Škopek – poetická zastavení (od
27. 11. do 13. 3. 2016)
Výstavy konané mimo muzeum:
– Sloupový sál v čp. 1: výstava k 70. výročí konce 2. světové války (od 5. 5.
do 24. 5.)
V historickém areálu železniční stanice
Martinice v Krk.:
– výstava u příležitosti příjezdu repliky
Legiovlaku: I. světová válka (od 12. 6.
do 14. 6.)
Doprovodné akce konané v muzeu:
Uspořádali jsme nebo jsme se významnou měrou podíleli na 55 doprovodných
akcích. Jednalo se o přednášky, koncerty, uvedení výstav atd. Z toho 26 akcí se
konalo mimo muzeum a většinou také
mimo Jilemnici.
Spolupracovali jsme s mnoha organizacemi a umělci: Vyšší odborná škola graﬁcká Praha, Národní muzeum
Praha, Národní galerie Praha, Arcibiskupství pražské, Biskupství Hradec Králové, Benediktinské opatství Broumov,
Hrad Pecka, Státní zámek Hrádek u Nechanic, Regionální muzeum Náchod,
S. V. U. Mánes Praha, SOA Semily, Muzeum Českého ráje Turnov, Východočeské muzeum Pardubice, Regionální muzeum a galerie Jičín, Středisko volného
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J. Bouda v muzeu. Z archivu KM Jilemnice

času Trutnov, Městská galerie Hořice,
Muzeum východních Čech Hradec Králové, Galerie hlavního města Praha, Železniční modeláři Trutnov, UPM Česká
Skalice, NPÚ Praha, Poštovní muzeum
Praha, Klub dětem Hradec Králové, OÚ
Horní Branná a mnoha dalšími. Z předních umělců uveďme ak. malířku Evu
Haškovou, ak. malíře Jiřího Škopka,
a ak. malíře Jiřího Boudu. Při vernisáži
jsme netušili, že Mistr Bouda má v našem muzeu za svého života svou poslední výstavu, neboť během jejího trvání nečekaně zemřel.
Publikační činnost a spolupráce s tiskem, Českou televizí a rozhlasem dosáhla takového rozsahu, že ji nelze
na tomto malém prostoru vyjmenovat.
Z publikační činnosti připomeňme alespoň publikace Církevní památky Krkonoš a Historie lyžování v Krkonoších …
lyžování trochu jinak. Na textech jsme
pracovali zčásti již v předchozím roce.
Děkujeme návštěvníkům i všem, kteří
nám pomáhali, a těšíme se na milá setkání v letošním roce.
Jan Luštinec

Světoznámý vynálezce z Roztok
Je dobře, že se zajímáme o svůj původ,
chceme znát historii svého rodu, svého
domova, obce, ve které žijeme či jejího
okolí, významné rodáky nebo spoluobčany, kterými se můžeme doslova pyšnit, být na ně hrdí.
Z tohoto popudu získal náš zpravodaj
od pana Vlastimila Mendřického z Roztok rozsáhlý materiál pro sice jen velice
stručný medailon, ale zato o nezapomenutelné, výjimečné osobnosti Vladimíru
Svatém, CSc.
Narodil se 19. září 1919 v Roztokách
u Jilemnice do rodiny textilního podnikatele. Po čtyřech dcerách byl vítaným
přírůstkem do rodiny. Od malička byl
hloubavým klučinou s velmi dobrým
prospěchem po celou školní docházku,
až po maturitu v roce 1938 a cílevědomým zájmem o stroje a jejich konstrukci. Pracoval v otcově tkalcovně v Roztokách, kterou po jeho smrti v roce 1944
s matkou nadále řídil.
Již v roce 1947 podal návrh na udělení patentu na tryskový stav. Rokem
1948 skončil však rodinný podnik a Vladimír Svatý na dokončení a zdokonalení svého patentu pokračoval v národním

Tryskový stav

Vladimír Svatý

podniku Nopaka. Patent na jeho jméno
za symbolickou cenu jednu korunu byl
prodán do strojíren ve Zlíně. S modelem vzduchového tryskového stavu se
nakonec v roce 1951 dostal až do nově
vzniklého Výzkumného ústavu textilní technologie v Liberci. Tam se svým
týmem rozšířil výzkumy i na prohoz
vodním paprskem a stal se uznávanou
osobností v oboru textilního strojírenství. Princip tryskového stavu, vodního
i vzduchového, je v podstatě geniálně
jednoduchý – dle archivních záznamů:
„Místo těžkého člunku, který prolétává
osnovou z jedné strany na druhou, poháněn nákladně vysokou energií a za
strašlivého hluku vystřelovaného člunku s cívkou uprostřed a zachytávaného neméně hlučným mechanismem na
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straně druhé, unáší nit útku malý střik
vody nebo vzduchu z trysky.“
Prohoz útku proudem vzduchu byl
nahrazen prohozem pomocí kapky vody
a patentován v roce 1951. Sériová výroba hydraulických stavů začala v roce
1956 a v roce 1957 jako první na světě byla těmito stroji vybavena tkalcovna
v Semilech.
Dnes už nikdo nespočítá výši zisků
z prodeje tryskových stavů a licencí do
Velké Británie, USA, Japonska, SSSR…
Vladimír Svatý, CSc. přihlásil celkem
139 vynálezů a téměř na všechny mu
byla udělena autorská osvědčení, převážná část se realizovala v tuzemské či
zahraniční licenční výrobě.
Přes řadu životních úskalí (dvakrát zatčen), šikanu i podezřívání stále usilovně
pracoval, studoval, bádal a v roce 1968
získal akademickou hodnost kandidáta věd.
Odreagovávat od náročné duševní
práce mu pomáhal nejenom sport – byl

výborným tenistou, ale i hudba, divadlo
a poezie, sám dokonce verše psal. Ovládal pět světových jazyků.
V libereckém výzkumném ústavu působil Vladimír Svatý, CSc. až do konce
svého života. Za vynález nového typu
tkacího stavu mu byla v roce 1953 udělena státní cena. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci spolu s Výzkumným ústavem textilních strojů vytvořila
„Čestnou plaketu Vladimíra Svatého“,
která je udělována vynikajícím osobnostem v textilních vědách a textilním
strojírenství.
Zásluha větší publicity života a díla
Vladimíra Svatého, CSc. patří hlavně
prof. Ing. Miroslavu Václavíkovi, CSc.
Světoznámý vynálezce zemřel dne 2. 2.
1986 v Liberci. Jeho vzduchové nebo
vodní tryskové stavy vyrábějí dnes světoví výrobci tkací techniky od Japonska,
přes Itálii, Německo, Švýcarsko po Belgii.
Úcta a uznání mu jistě patří i od nás
všech.
J. Kunátová

Z činnosti hasičů v roce 2015
Pravidelně, vždy druhý lednový pátek
konají jilemničtí hasiči výroční valnou
hromadu. Bylo tomu tak i letos a jako
obvykle na ní hodnotili činnost za minulý rok a pokusili se nastínit plán na rok
letošní. To plánování je nutné brát spíše jen obrazně, protože těžiště činnosti jsou zásahy při nehodách, požárech
a podobně, a to se dost dobře předem
plánovat nedá. Jako zástupce města se
valné hromady zúčastnil člen městského
zastupitelstva, místostarosta p. Vladimír
Vinklář. – Ve stručnosti tedy jen několik informací o tom, jak rok občanského
sdružení i výjezdové jednotky probíhal.
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Rok nezačal příliš šťastně, protože
hned na konci ledna jsme museli zasahovat u těžké železniční nehody mezi
Horní Sytovou a Poniklou, kde osobní
vlak narazil do zřícené skály. Na místě
jsme pomáhali v nepřístupném terénu
s vyprošťováním zraněných. Nehoda si
naštěstí nevyžádala žádné lidské oběti.
Únor patřil přípravě a vlastnímu pořádání tradičního hasičského plesu. Ples
jsme však neměli jen my, ale i další organizace a spolky a u nich jsme zajišťovali požární asistenční hlídky. Mimo to
jsme zasahovali u požáru v Ambrožově ulici, kde v panelovém domě hořela

kuchyňská linka. Dále jsme pomáhali
u závažné dopravní nehody osobního
automobilu v Košťálově, který narazil
do stromu a poté se převrátil pod mez,
což se neobešlo bez těžkých zranění několika lidí.
Měsíc březen je již dlouhá léta měsícem požární ochrany. Naše mládež se
zapojila do soutěže „Požární ochrana
očima dětí“, kde každé dítě nakreslilo
obrázek, který nějak souvisel s požární ochranou. S nejlepšími obrázky děti
obsadily pěkná místa v rámci okresu Semily a jeden obrázek se umístil dokonce
i na krajské úrovni.
V dubnu zasahuje jednotka u požáru
sazí v komíně rodinného domu v Jilemnici Za Lázněmi. Děti a dorost se začínají na hřišti připravovat na celostátní
hasičskou soutěž Plamen.
V květnu byla naše jednotka povolána na zajištění technické pomoci při
úniku zemního plynu ve Štěpanické
Lhotě. A dále jsme zasahovali u řady dopravních nehod, např. v Horní Branné,
kde osobní automobil narazil do stromu, a v Hrabačově, kde došlo ke srážce dvou osobních vozidel. Začátkem
května jsme připravili pro děti víkendové soustředění. Nechyběli jsme ani na
tradičním jilemnickém jarním jarmarku
s pečením sejkor. Dospělí a dorost se
zúčastnili se čtyřmi družstvy okrskové
soutěže na Benecku a naše děti se zúčastnily okresního kola soutěže Plamen
v Nedaříži. Dorost se zúčastnil okresního kola soutěže dorostu v Poniklé,
kde družstvo dorostenek i družstvo dorostenců postoupilo do krajského kola
a v kategorii jednotlivců se umístila Lenka Prchlíková na 1. místě. Krajské kolo
této soutěže se potom konalo v červnu
v Semilech, kde Lenka Prchlíková zase
zvítězila a postoupila na mistrovství

České republiky do Prahy. To se potom
konalo v červenci a Lenka tam jako reprezentantka našeho sboru obsadila celkově 6. místo.
V červnu jsme zasahovali u požáru
bývalého hotelu Cedron v Hrabačově
a u srážky osobního automobilu s dodávkou v Martinicích. Koncem měsíce jsme se zúčastnili taktického cvičení
v Roztokách s námětem „požár ve ﬁrmě Tropico“.
O prázdninách zase pravidelně pořádáme letní dětský tábor. Tentokrát se
konal v Miletínských Lázních s celotáborovou hrou na téma „Utržené sluchátko“ (Mach a Šebestová). Akce je u dětí
velmi oblíbená a už se nemohou dočkat
dalšího pokračování o letošních prázdninách. Jeho námět je ale zatím tajný.
Pro záchrannou službu jsme ve spolupráci s policií násilně otevírali dva byty,
aby bylo možno ošetřit starší nemohoucí a dezorientované pacienty, kteří delší
dobu z bytu nevycházeli a nereagovali na vnější podněty. S naší historickou
parní stříkačkou jsme se pochlubili na
akci Nábřeží paromilů v Hradci Králové.
Podobnou, nikoliv parní, ale ruční stříkačku, kominičku, je možno si prohlédnout v předsálí Erbovního sálu v nedávno rekonstruované budově pivovaru při
akcích, které zde často probíhají.
V říjnu jsme připravili podzimní soustředění mládeže v Jilemnici na Hraběnce. Pro celý okres jsme při této příležitosti nachystali v Jilemnici závod
hasičské všestrannosti. I když nám počasí nepřálo, akce, které se zúčastnilo cca
750 dětí a dospělých, dopadla dobře.
V listopadu byla naše jednotka povolána do Peřimova, kde se konalo taktické cvičení – požár sušičky u kravína ve
Mříčné. Na Benecku jsme se účastnili
prověřovacího cvičení na téma dopravní
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nehoda osobního automobilu spadlého
z mostu do potoka se dvěma zraněnými
osobami. V rámci grantového programu
města Jilemnice jsme připravili v sokolovně v Jilemnici Hasičský víceboj. Jedná se o akci, která je určena pro širokou
veřejnost, a to jak pro děti, tak i dorost
a dospělé.
V prosinci jsme museli zasahovat až
v Turnově na Vesecku při požáru ve ﬁrmě Agba. U tohoto zásahu se pro náročnost a dlouhou dobu akce vystřídalo
46 jednotek hasičů z celého okresu Semily a několik jednotek ze sousedních
okresů.
S našimi tradičními sejkorami jsme
nechyběli ani na vánočním jarmarku
na náměstí. Naše děti navštívil i Mikuláš s čerty a s andělem a nadělili jim
drobnosti.
Statistika zásahů naší výjezdové jednotky, které proběhly v loňském roce,
vypadá následovně:
Požáry
Pomoc při dopravních nehodách
Likvidace ropných produktů
Technická pomoc
Taktická a prověřovací cvičení
Planý výjezd
Záloha na stanici

16×
11×
1×
7×
3×
1×
2×

Celkem tedy 41 zásahů. To je o 6 zásahů
více než v roce 2014.
Z uvedeného přehledu je vidět,
že v loňském roce byla většina zásahů u požárů a zbytek byl tvořen hlavně pomocí při dopravních nehodách
a technickými zásahy. I když jsou hasiči
k zásahům připraveni, přejí si, aby jich
napříště bylo co nejméně.
Hasičům je nutno projevit uznání
za jejich práci a za čas věnovaný této
práci. Díky patří i jejich rodinám za
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pochopení, že jim umožnily věnovat
mnoho hodin z vlastního volného času
náročné činnosti, která je důležitá pro
všechny občany našeho města a celé
společnosti.
Je nutno poděkovat i městu Jilemnice, které je zřizovatelem výjezdové
jednotky, za dobrou spolupráci a starost o jednotku. Stále máme veliké problémy s dosluhující cisternou CAS, která
byla vyrobena ještě na podvozku LIAZ
a koleduje si již pomalu o místo mezi
muzejními exponáty. Udržet ji v provozuschopném stavu je čím dál náročnější,
a to jak po materiální stránce, tak i z ﬁnančního hlediska. V loňském roce proto zastupitelstvo města schválilo nákup
nové cisterny CAS, pokud se nám podaří získat dotaci z ministerstva vnitra
pro rok 2016. Ta nám nakonec schválena nebyla, ale budeme žádat i na rok
2017 a mimo to zkoušíme i další možnosti získání dotace.
A co hasiče čeká v letošním roce
2016? Jednoduše to zaznělo v jednom
příspěvku na valné hromadě: Věřím, že
všichni budeme naplňovat společný, již
z historie daný cíl – „Bližnímu k ochraně a ku pomoci”. I nadále musíme pro
aktivní práci získávat ještě větší počet
členů, kteří se budou podílet na naší náročné činnosti. Díky velmi aktivní práci
s mládeží je již možno vidět její výsledky. Po ukončení práce v oddíle dorostu
se členové úspěšně zařazují mezi dospělé a lze je zařazovat i do výjezdové
jednotky.
Na závěr bych si ještě dovolil pozvat širokou veřejnost na náš tradiční
hasičský ples, který pořádáme v sobotu
13. února 2016 v prostorách Společenského domu Jilm.
Ing. Josef Cerman
velitel jednotky

Překvapení
Nadpis v sobě může skrývat konstatování, otázku, ale také údiv, záleží jen
na každém z nás, do které kategorie se
zařadí. Sám za sebe musím přiznat, že
patřím do všech tří. Konstatování – opakovaně naše škola informuje o tom, že
existuje a že v sobě spojuje více oborů.
Vedle klasického čtyřletého gymnázia,
čtyřletého gymnázia se sportovní přípravou a víceletého osmiletého gymnázia také maturitní obory střední odborné
školy, tj. informační technologie a veřejnosprávní činnost. Konstatujeme, ale…
Otázka – často se setkávám s otázkou: „A co tam vlastně učíte?“ Jsem určitě potěšen, že tazatel o nás ví, jen potřebuje další doplňující informace. Jsem
však zároveň překvapen, že toho o nás
vlastně moc neví…
Údiv – ano, jsem i u nás v Jilemnici
často udiven, že přes veškerou snahu
nás všech informovat veřejnost, mnoho
rodičů a dětí i ze škol z blízkého okolí a dokonce ani mnoha samotných „Jilemničáků“ neví, jaké obory zde v Jilemnici, tedy na „domácí střední škole“
nalezne. A tak se mi například stane,
že při burzách škol, kde probíhá nábor
žáků ke studiu na střední školy, které
pravidelně pořádají jilemnické základní školy, mne náborář ze školy, která učí
informatiku v Jičíně, osloví s dotazem,
proč náš žák z Jilemnice (a nejbližšího okolí) chce dojíždět raději do Jičína,
když by mohl zůstat doma.
Neznám přesnou odpověď. Mám dvě
možná vysvětlení. Pro SOŠ by to mohla být skutečnost, že ještě nejsme dostatečně zkušení, že za sebou nemáme
pro zmíněný obor dostatečnou historickou tradici. Ale vždyť teprve v tomto

roce budou na naší SOŠ skládat zkoušku
z dospělosti první studenti! Sázím tedy
spíše na druhou možnost, která souvisí,
ale platí obecněji: stále chybí dostatek
informací o naší škole.
Chybí nám NĚCO, co by naši školu
výrazněji zviditelnilo. Výborné výsledky našich sportovců, fakt, že studenti
jsou úspěšní u maturit (ve státních maturitách přes 90 %), že absolventi jsou
bez problémů přijímáni na vybrané vysoké školy (a téměř 90 % je také úspěšně
dokončí), zřejmě již nestačí. A informaci můžeme rozšířit: naši žáci se úspěšně účastní nejen klasických olympiád,
ale i mezinárodních soutěží, zapojují
se do dalších vzdělávacích programů,
žáci SOŠ mají velmi dobré hodnocení
z praxe…
Přesto stále platí, že jsme dostatečně nepronikli do povědomí našich spoluobčanů. Potřebujeme nové aktivní
žáky, kteří pomohou a v tom všem budou pokračovat a spolu s učiteli se jim
podaří spojit studium a práci s veřejným
životem tak, aby bylo naši školu více vidět i v samotné Jilemnici. Potřebujeme
žáky, kteří budou chtít jít vlastní cestou
a více se zapojit do programů, které by
škola mohla nabízet nad rámec běžné
výuky, například středoškolské odborné
činnosti, programy EU a podobně.
Nyní je příležitost hledat a nalézt právě takové žáky a studenty. Ve čtvrtek
25. února pořádá naše škola již tradiční Den otevřených dveří, tento den dopoledne také organizuje pro žáky okolních základních škol praktickou výuku
(pokusy) v předmětech fyzika, chemie
a biologie. Přijďte se podívat a dobře

19

vybírejte. Je tu příležitost, vždyť do
15. března podávají žáci, a to i žáci
nyní pátých ročníků přihlášky ke studiu na vybranou střední školu.

18. a 19. dubna se konají přijímací
zkoušky. Volte z oborů, které naše škola nabízí!
Václav Hartman, ředitel školy

Úvod lyžařské sezony
I přes sněhovou nepřízeň, která postihla střední Evropu koncem prosince a začátkem ledna, se závodníci ČKS SKI Jilemnice účastnili úspěšně řady závodů.
Sandra Schützová si na začátku ledna odbyla svou premiéru na závodech
Tour de Ski. Po celou dobu závodu se
výsledkově pohybovala mezi 40. a 50.
místem, což je vzhledem k mladému
věku, malým zkušenostem ze závodů
Světového poháru a nabité startovní listině velmi slušný výsledek. A doufejme
i příslib do příštích let. Další zastávkou

Jakub Pšenička na závodech v Číně.
Archiv ČKS SKI Jilemnice
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Sandry, která na jaře přestoupila z liberecké Dukly zpět do ČKS SKI Jilemnice,
byly závody SP v Planici a především na
„domácích“ tratích v Novém Městě na
Moravě.
Jakub Pšenička, Jiří Harcuba, spolu s dalším absolventem jilemnického
sportovního gymnázia, Matějem Kubinou, vyrazili za závody, sněhem a exotikou na Tour de China. Čínská obdoba
Tour de Ski a následně „čínský“ Vassův běh prověřili v 10 dnech trénovanost sportovců. Celá skupina závodníků se výsledkově pohybovala v druhé
desítce výsledkových listin. Množství
zážitků pochopitelně předčilo i kvalitní výsledky. Snad bude někdy příležitost povyprávět o rychle se rozvíjejícím
běhu na lyžích v zemi nám kulturně tolik vzdálené.
I v mládežnických kategoriích, o něž
jde v jilemnickém lyžování především,
se sportovcům dařilo. Krom startů na
závodech kontinentálního poháru v rakouském Hochﬁlzenu a slovinské Planici, odkud si Karel Macháč, Kateřina Janatová, Adam Matouš přivezli výborná
umístění okolo 10. místa, se uskutečnila nominace na Zimní Olympijské hry
mládeže (YOG), které pořádá na konci
února norský Lillehammer. Česká republika má kvótu jednoho sportovce mladšího 18 let a jedné jeho stejně staré „parťačky“. Adam Matouš, student druhého
ročníku místního gymnázia a závodník

ČKS SKI Jilemnice, má právo reprezentovat naši republiku na tomto důležitém
a prestižním podniku. Což je bezesporu
nejdůležitější výsledek úvodu lyžařské
sezony. — Věřme, že sněhu bude nadále dostatek a závodníkům se v průběhu

sezony bude dařit stejně dobře jako v jejím úvodu. V každém případě budeme
čtenáře nadále o výsledcích našich lyžařů informovat.
Václav Haman
vedoucí trenér SCM Jilemnice

Zprávy z biatlonu
III. kolo SP, Pokljuka,
17.–20.12. 2015
Před vánočními svátky ve čtvrtek dne
17. prosince bylo zahájeno 3. kolo SP
sprintem mužů. Druhý den byl na pořadu sprint žen, v sobotu stíhačka pro obě
kategorie a v neděli hromadný start pro
25 nejlepších žen i mužů podle bodů,
které získali v dosavadních kolech
a pět nejlepších z Pokljuky. Ve sprintu

Gabriela a Veronika při stíhačce.

se dařilo našim ženám, Veronika Vítková skončila čtvrtá a Gabriela Soukalová
pátá. Ve stíhacím závodě na 10 km se
vešly 3 naše ženy do první desítky. Gabriela byla stříbrná, 7. Veronika, 9. Eva
Puskarčíková a navíc 15. Lucie Charvátová, která si tímto výsledkem vybojovala účast v závodě s hromadným startem.
Ten byl pro naše ženy také úspěšný, poprvé v historii se čtyři naše ženy do tohoto závodu probojovaly.

Foto P. Slavík
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Adam Václavík ve sprintu.

V závodě s hromadným startem na
12,5 km zvítězila Kaisa Mäkäräinenová z Finska před naší Gabrielou Soukalovou, 4. byla Veronika Vítková. Velmi
dobře si vedla také 13. Eva Puskarčíková a 28. místo Lucie Charvátové mezi
třicítkou nejlepších žen světa je jistě
povzbuzením pro naši vynikající běžkyni. Byl to její první start v tomto závodě. V Pokljuce se zatím nedařilo našim mužům, nejlépe si vedli ve sprintu,
kde byl 19. Ondřej Moravec a 25. Jaroslav Soukup.

IV. kolo SP, Ruhpolding,
8.–10. 1. 2016
Pátek 8. ledna 2016 byl velkým dnem
v kariéře Adama Václavíka. Jedenadvacetiletý český mladík se poprvé v kariéře postavil na start závodu Světového
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Foto P. Slavík

poháru a stalo se tak v Mekkce tohoto
odvětví, německém Ruhpoldingu. „To
jsem si přál už od dětství. Je to splněný sen,“ říká odchovanec jilemnického
biatlonu. Proto snad ani není divu, že
jeho velkým vzorem byla vždy jilemnická legenda Zdeněk Vítek.
Adam na MEJ v Novém Městě na
Moravě v roce 2014 získal stříbrnou
a bronzovou medaili, při vrcholovém
sportu studuje druhý ročník oboru tělesná výchova a trenérství na Masarykově univerzitě v Brně, v IBU Cupu mu
v průběžné klasiﬁkaci patří devatenácté místo a nominace na SP znamenala
pro talentovaného závodníka dárek pod
stromeček.
Ve IV. kole SP se dařilo mužům i ženám. Ondřej Moravec byl stříbrný v závodě s hromadným startem, lepší byl jenom Martin Fourcade, Michal Šlesingr

bronzový ve stíhacím závodě a Gabriela
2× stříbrná ve sprintu i stíhacím závodě.
Lucie Charvátová ve stíhačce předběhla 22 soupeřek a obsadila 20. místo, 7. Gabriela Soukalová, 9. Veronika
Vítková a 18. Eva Puskarčíková – to je
velký úspěch našich žen – čtyři v první
dvacítce ze šedesáti startujících.

V. kolo SP, Ruhpolding,
13.–17. 1. 2016
Nevlídné počasí přivítalo účastníky pátého kola SP biatlonistů v německém
Ruhpoldingu. Na programu byly vytrvalostní a štafetové závody a 30 nejlepších čekaly závody s hromadným startem. Ve vytrvalostním závodě potvrdila
své kvality Gabriela Soukalová a získala
bronzovou medaili, velmi dobře si vedli také muži, Ondřej Moravec skončil
čtvrtý a Michal Krčmář desátý. V závodě s hromadným startem si své vedoucí
postavení ve světovém poháru upevnila

Gabriela Soukalová vítězstvím a nejlepšího výsledku ve své dosavadní kariéře
dosáhl vrchlabský rodák Michal Krčmář.
Skončil na pátém místě, Ondra Moravec byl sedmý. Obě naše štafety skončily
v první desítce, muži na osmém a ženy
i bez Gabriely Soukalové na šestém místě. Kolotoč světových pohárů je ve své
polovině a naši potvrzují svou dobrou
formu. Přejme jim, aby forma vydržela
do mistrovství světa, které bude zahájeno 2. března 2016 v norském Oslu na
Holmenkollenu.
Rekapitulace prvních pěti kol SP: dvě
zlaté, čtyři stříbrné a čtyři bronzové medaile. V každém kole stáli naši sportovci na stupních vítězů, Gabriela Soukalová udržela žlutý trikot a navíc jsme se
celkem 22× umístili v první desítce. Na
medailovém úspěchu mají podíl Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Ondřej
Moravec a Michal Šlesingr.
Josef Trojan

Společenský dům Jilm Vás zve…
Čtvrtek 4. 2. 2016, 18.45 hodin
Přímý přenos opery
Verdi – La Traviata
Vstupné 300 Kč
Neděle 7. 2. 2016, 15.00 hodin.
Rákosníček a hvězdy – Divadlo Ánfas Praha
Ve chvíli, kdy na rybník Brčálník
padá tma tmoucí a na hladině se zatřpytí první hvězdy, začíná podnikat veselý
neposedný skřítek Rákosníček svá nebeská dobrodružství. Co podivuhodného se může odehrávat na setmělé obloze s Velkým vozem, Střelcem, Drakem,

Orlem, Rakem, Vodnářem či s Polárkou,
vám už prozradí sám Rákosníček a jeho
hvězdy. Známá večerníčková postavička
ožije ve veselém představení a procestuje takřka celý vesmír.
Vstupné 60 Kč
Čtvrtek 11. 2. 2016, 19.00 hod.
Andělé v mém srdci – Léčivé divadlo
Gabriely Filippy
Divadelní představení podle bestselleru irské mystičky Lorny Byrne.
Uvidíte skutečné příběhy žen, které
od dětství komunikují s anděly a duchy
zemřelých. Skrze jejich dar můžeme
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Jáva – království sopek.
Foto T. Plecháč

nahlédnout do světa, který nás obklopuje, ale většině očí je neviditelný. Přesto máme každý své andělské pomocníky
a ochránce, kteří čekají na naše zavolání, na naši prosbu o radu či pomoc.
Stačí je jen požádat. Jedná se o prostý,
křehký a milý příběh, který se dotkne
Vašich srdcí. Toto monodrama je více
než jen představením. Prostřednictvím
emocionální cesty otevírá lidská srdce
a vede k transformaci vědomí. A anděly
se to při představení jen hemží – i když
jsou většině lidem zatím neviditelní…
Léčivé divadlo je autorským projektem Gabriely Filippi.
Vstupné 240/220 Kč
Pondělí 15. 2. 2016, 18.00 hod., Kino 70
Jáva – království sopek
Promítání Tomáše Plecháče o putování po nejlidnatějším ostrově světa vás
zavede do rušných velkoměst, starobylého buddhistického chrámu Borobudur,
největší mešity v jihovýchodní Asii, na
svahy nejaktivnějších indonéských vulkánů i za proslulými sběrači síry na plošině Kawah Ijen.
Vstupné 80 Kč
Čtvrtek 18. 2. 2016, 19.00 hod.
Vrátila se jednou v noci – Divadlo na
Vinohradech Praha
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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.
Přístavky v prodeji.
Vstupné 350/330 Kč
Sobota 20. 2. 2016, 17.00 hod
Smolíkovi – Studio Dva Praha
Vyprodáno.

Plesová sezona:
5. 2. Maturitní ples gymnázium 4.I/V
6. 2. Společenský večer Vavřineček
13. 2. Hasičský ples
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 (20:00–01:00) –
ukončení plesové sezony 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.

Březen – měsíc divadla 2016
Úterý 1. 3. 2016, 19.30 hod.
Petrolejové lampy – Divadlo V Roztocké Jilemnice
Co svedlo dohromady Štěpku Kiliánovou a Pavla Malinu? Co svedlo dohromady osoby, z nichž jedna se snaží
až křečovitě svůj život naplnit a druhá
vyprázdnit? Premiéra představení podle románu Jaroslava Havlíčka, jehož
120. výročí narození si letos připomínáme. V hl. rolích: Magda Jarošová a Tomáš Václ. Režie: Lucie Václová.
Vstupné 90/70 Kč
Čtvrtek 3. 3. 2016, 19.30 hod.
Poslední trik Georgese Meliese – Divadlo DRAK Hradec Králové
Jak se stát nesmrtelným? Existuje na
to trik! Divadelní představení, které je
poctou světu kouzel, ﬁlmu a imaginace.
Vstupné 100/80 Kč
Pátek 4. 3. 2016, 8.30 a 11.00 hod.
Poslední trik Georgese Meliese – Divadlo DRAK Hradec Králové
Představení pro 5.–9. ročník ZŠ, gymnázium a SŠ
Vstupné 60 Kč
Neděle 6. 3. 2016, 15.00 hod.
Zubatá story – DS Vojan Desná –
Mladý Haluz
Rozverná šou (chcete-li show) pro
malé i velké diváky o dění v ústech

Vrátila se jednou v noci.
Foto Ag. Hanzlíček

jednoho děvčete z pohledu zubů. Mimo
abonentní předplatné.
Vstupné 60 Kč
Úterý 8. 3. 2016, 19.30 hod.
Drůbeží nářez – Nakafráno Turnov
Realita je vždy trochu jiná, než představy z mládí… Autorská komedie sestavená z pěti samostatných příběhů.
Vstupné 100/80 Kč
Neděle 13. 3. 2016, 17 hod.
Zločin v Posázavském Paciﬁku – DS
Krakonoš Vysoké nad Jizerou
Hudební retrokomedie Ondřeje Havelky a Martina Vačkáře s početným hereckým i hudebním obsazením.
Vstupné 100/80 Kč
Čtvrtek 17. 3. 2016, 19.30 hod.
Úča musí pryč – Divadlo Verze Praha
Dynamická komedie s překvapivými
dějovými zvraty a brilantním slovním
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humorem, jež se týkají problému, který
znají snad všichni rodiče, totiž základní
školy. Hrají: Petra Špalková, Linda Rybová, Kateřina Winterová, Igor Chmela,
Jana Janěková ml., David Prachař.
Vstupné 350/330 Kč
Neděle 20. 3. 2016, 18.00 hod.
Víkend s Bohem – Divadlo Na Prádle Praha
Odkud přicházíme, proč jsme zde,
kam kráčíme, po čem toužíme, jakou
cestu si máme vybrat…
Hrají: Mario Kubec a Matouš Ruml
Vstupné 290/270 Kč
Pondělí 21. 3. 2016, 8.30 a 10.30 hod.
Krkonošské pohádky – Divadlo F. X.
Šaldy Liberec a Divadlo pohádek Praha
Trautenberk má své panství hned vedle Krakonošova a toť se ví, malý pán
a velký pán, to nikdy nedělá dobrotu…
Představení pro MŠ a 1.–4. ročník ZŠ
Vstupné 60 Kč
Úterý 22. 3. 2016, 19.30 hod.
Úžasná svatba – DS Vojan Desná –
Mladý Haluz
Úžasná komedie o tom, že pravá láska nakonec zvítězí, jenom se musí zjistit, která to je. Vstupné 90/70 Kč

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
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Středa 30. 3. 2016 v 19.30 hod.
Ondřej Havelka a Melody Makers
(házejí) dávají Perly swingu
Nejkrásnější hudební perly světového
swingu 30. a 40. let.
Přístavky v prodeji.
Vstupné 390 Kč
Předprodej abonentních vstupenek (1.
až 6. řada) od 11. 1. 2016 Abonentní
vstupenka zahrnuje 2 profesionální divadla a 5 amatérských představení.
Cena 1000/900 Kč studenti a důchodci.
Předprodej volných vstupenek od 8. 2.
2016 – Informační centrum Jilemnice,
tel.: 481 54 10 08
Vstupenky rezervujeme max. 5 dní.
Nevyzvednuté vstupenky systém sám
automaticky uvolní k dalšímu prodeji.
Zakoupené vstupenky lze vrátit nejpozději 3 dny před plánovanou akcí. V tomto případě bude osobě, která vstupenky
vrací, vráceno pouze 50 % z původní
ceny vstupného.
Vstupenky můžete přímo zakoupit v on-line prodeji, který bude spuštěn 8. 2.
2016 ve 12.00 hod. na www.sdjilm.cz.
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