XXXIX. ROČNÍK

DUBEN 2016

11 Kč

Sloupek starostky
Staré české přísloví praví: „Březen za
kamna vlezem, duben ještě tam budem!“ V našem městě tomu může být
ovšem i jinak! Vždyť tento jarní měsíc je
spojen nejen s mnoha tradičními aktivitami ve městě, ale opět přibyly i nové.
Každoročně se s vámi občany scházíme na Veřejném fóru Zdravého města
Jilemnice. I letos tomu nebude jinak,
jen změníme místo setkání na Erbovní
sál. Ještě ten samý večer ve Společenském domě Jilm vzdáme poctu Jaroslavu
Ježkovi, který by se letos dožil 100 let.
Koncem měsíce si slavnostním večerem v Krkonošském muzeu připomeneme dílo spisovatele Jaroslava Havlíčka,

který je naším rodákem. Ani letos nezapomínáme na naši planetu, takže již tradičně podpoříme Den Země. Premiéru
bude mít v Jilemnici festival Dech hor
a věřím, že osloví nejen mnoho přívrženců, ale stane se pro Jilemnici tradicí.
Masarykovo náměstí opět ožívá pátečními farmářskými trhy. V dubnu Vodohospodářské sdružení Turnov zahájí investiční akci na ulici Čsl. Legií, která potrvá
do června. Při stavbě dojde k omezení
průjezdu na této komunikaci, ale věřím,
že shovívavost občanů, řidičů a profesionální vedení stavby předejde větším
problémům.
Jana Čechová

Zdravé město – seriál – odpady
V tomto díle našeho seriálu se budeme více věnovat sběru a recyklaci plastů. Sami víte, že plastů různých druhů
máte kolem sebe v běžném životě velké množství. Jsou i nejčastějším druhem
obalů na potraviny a různé zboží. Když
doslouží, všechny se stávají odpadem.
Co tedy s ním?
Jak se postupně zvyšoval výskyt plastových materiálů v domovních odpadech, začal se zavádět sběr a třídění
plastů. Třídění plastů je ale velmi náročné na kvalitu sběru, protože znečištění zbytky potravin, oleji a mechanickými nečistotami může recyklaci plastů
úplně znemožnit a plasty nelze nadále
využívat ke zpracování.
V Jilemnici se sbírá směsný plast
do plastových kontejnerů žluté barvy
o objemu 1100 l, s horním výsypem
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a odklopným víkem, do kterých patří
pouze sešlápnuté a čisté láhve od nápojů nebo kosmetiky, čisté fólie, plastové výrobky, kelímky od potravin apod.
Sešlapáváním plastových láhví výrazně
ušetříte místo v kontejneru, přibližně třikrát. Pro orientaci, hmotnost plastového
odpadu v kontejneru typu, jaké běžně
vidíte po městě, je něco kolem 25 kilogramů. Do kontejnerů rozhodně nepatří
plasty znečištěné chemikáliemi, blátem,
oleji, novodurové trubky, linolea a jiné
výrobky z PVC.
Plasty se odvážejí k dotřídění jako celek, a to na ruční třídící linku v Nové
Pace. Ze směsi plastů se na třídící lince
vybírají PET láhve a ty se ještě rozdělují
podle barev, polyetylenové fólie a lahvičky, případně pěnový polystyren. PET
láhve se dotřídí, slisují do balíků a pak

následně expedují buď do ﬁrem, kde se
z nich vyrábějí netkané textilie, vlákna
a pásky nebo do jiných ﬁrem, které se
zabývají vývozem PET lahví do zahraničí, kde se z láhví vyrábí totéž. Mezi
technologiemi na zpracování PET lahví
se objevují ve světě i některé novinky,
například výroba nových láhví ze starých.
Použité fólie se vytřídí podle materiálu a barev a předávají se k opětovnému zpracování na výrobu granulátu pro
výrobu fólií. Pěnový polystyren se přidává do betonu při výrobě speciálních
tvárnic s vysokou izolační schopností.
Ostatní plasty se mohou dále třídit dle
zájmu zpracovatelů, většinou se však
zbylá směs používá na výrobu zahradního nábytku, zámkové dlažby, nebo
obrubníků. Někdy se směs plastů používá na výrobu tzv. alternativního paliva pro cementárny, kde slouží k výrobě
cementu. Obecně je recyklace vytříděných plastů velmi náročná, zejména na

čistotu, a proto je nezbytně nutné dodržovat správné zásady třídění.
V Jilemnici je v současné době nádob
na sběr plastů celkem 49 na 32 stanovištích. Odpad sváží ﬁrma Severočeské
komunální služby spol. s r. o. Jablonec
nad Nisou vozidlem s presem bílé barvy
a to jednou týdně, každou středu. Plasty předává na již výše zmíněnou vlastní
třídící linku v Nové Pace, kde plasty třídí podle druhu, PET lahve jsou slisovány bodle barev do balíků a expedovány
k dalšímu zpracování podle momentální poptávky na trhu s využitelnými surovinami.
O sběru a následném využití skla se
dočtete v pokračování našeho seriálu.
Odpadový systém města má na starost
odbor rozvoje a místního hospodářství našeho městského úřadu. Konkrétní dotazy a připomínky můžete uplatnit
u Dagmar Stolínové, tel.: 481 565 206,
e-mail: stolinova@mesto.jilemnice.cz.
–ds–

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

ZM schvaluje rozpočet města Jilemnice na rok 2016 v členění dle předloženého návrhu.
pro: 10, proti: 0, zdrželi se: 5
(Kalenský, Luštinec, Malý, Richter,
Sucharda)

ZM schvaluje v rámci schváleného
rozpočtu na rok 2016 poskytnutí dotací těmto právnickým subjektům:
1. Neinvestiční dotaci ve výši povinného
podílu k úrokům 105 559 Kč k projektu „Čistá Jizera I“ Vodohospodářskému

sdružení Turnov – DSO, A. Dvořáka
287, Turnov
2. Neinvestiční dotaci ve výši 1 200 000
Kč na provoz Krkonošského muzea
v Jilemnici Správě KRNAP, Dobrovského 3, Vrchlabí
3. Neinvestiční dotaci ve výši 426 412,43
Kč na provoz kompostárny svazku Jilemnicko-svazek obcí, Masarykovo
náměstí 82, Jilemnice

ZM schvaluje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2016 poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních
smluv na poskytnutí těchto dotací
těmto právnickým subjektům:
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1. Neinvestiční dotaci ve výši 494 910
Kč na zajištění dopravní obslužnosti Libereckému kraji, U Jezu 642/2a,
Liberec
2. Neinvestiční dotaci ve výši 45 000 Kč
na úpravu lyžařských tratí ČKS SKI Jilemnice, o. s., K Břízkám 51, Jilemnice
3. Investiční dotaci ve výši 1 580 000 Kč
na realizaci investiční akce „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Jilemnice, ulice Čsl. Legií“ Vodohospodářskému sdružení Turnov – DSO,
A. Dvořáka 287, Turnov
4. Neinvestiční dotaci ve výši 100 000
Kč na úhradu vlastního podílu k dotaci od MŠMT „Podpora informačních
center pro mládež v roce 2016“ CMJ,
z. s., Roztocká 500, Jilemnice

ZM schvaluje přiznání dotace z rozpočtu města – ﬁnančního příspěvku
v rámci povinného spoluﬁnancování
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2016:
– Římskokatolické farnosti, Komenského 3, Jilemnice, IČO: 15045790, ve
výši 31 000 Kč na obnovu kulturní
památky: kostel sv. Vavřince, na pozemku: st. p. č. 12 v k. ú. Jilemnice,
rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR 46451/62579,
– Janě Suchardové, K Břízkám čp. 121,
Jilemnice, rok narození: 1975, ve
výši 100 000 Kč na obnovu kulturní
památky: chalupa čp. 118, Zvědavá
ulička, obec Jilemnice, na pozemku:
stavební parcela číslo 622 v katastrálním území Jilemnice, rejstříkové číslo
Ústředního seznamu kulturních památek ČR 30730/6-2619.
pro: 15, proti: 0, zdržel se: 1
(Sucharda)
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ZM schvaluje úhradu mimořádného členského příspěvku Jilemnicku –
svazku obcí určeného na podporu
Místní akční skupiny „Přiďte pobejt!“, z. s. v souvislosti s realizací Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje v letech 2016–2023, a to ve
výši 10 Kč/obyvatele/rok v období
2016–2023.

RM schvaluje Program prevence kriminality na rok 2016 a podání žádosti v rámci Programu prevence
kriminality na rok 2016 pro město Jilemnice (název projektu: Město
Jilemnice – technické zhodnocení
městského kamerového dohlížecího
systému) a souhlasí se spoluúčastí ve
výši min. 10 % na realizaci tohoto
projektu.

RM zřizuje hodnotící skupinu k posouzení a vyhodnocení žádostí Grantového programu města pro rok 2016
ve složení: předseda – Vladimír Votoček, členové – Jana Čechová, Vladimír Horáček, Jaroslav Hornig, Kateřina Jandurová, Jan Luštinec, Petra
Novotná, Jiří Paulů, Alena Prchlíková,
Jan Sucharda, Lubomír Šnajdr, Jindřiška Vébrová, Vladimír Vinklář.

RM schvaluje vítěze veřejné zakázky č. 01/VZ/2016 s názvem „Rekonstrukce vnitřních rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace – objekty B,
SK, HP – MŠ Spořilovská čp. 994, Jilemnice“: KAMPA-MARYNKA, s. r. o.,
Jilemnice, Lesní 1060.

RM jmenuje zástupce zřizovatele do
školské rady ZŠ Komenského Vladimíra Votočka.

RM schvaluje vypsání veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací na stavbu: Jilemnice – všesportovní a volnočasový areál Hraběnka dle
předložených materiálů.


RM schvaluje uzavření nájemní
smlouvy k části ppč. 462 v k. ú. Jilemnice o výměře cca 223 m² s Julianou Kostečkovou, J. Weisse 998,
Jilemnice za cenu nájmu 300 Kč za

jeden den konání trhu na dobu určitou do 31. 12. 2016. Zároveň RM
uděluje souhlas s podnájmem pro
jednotlivé trhovce.
–pf–

Dotace na obnovu kulturních památek
Zastupitelstvo města schválilo na svém
únorovém zasedání usnesením č. 15/16
Program na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice (dále jen
„program“). Celková částka, která může
být v letošním roce v rámci programu
rozdělena, je 300 tis. Kč, nejvyšší možná výše dotace je 75 tis. Kč, minimální
výše dotace je 5 tis. Kč.
Podrobná pravidla programu a výzva
k podávání žádostí jsou zveřejněny na
webových stránkách města a na úřední desce.
Termín pro podávání žádostí je stanoven od 1. 4. 2016 do 29. 4. 2016. Připravovat a konzultovat žádosti je možné již nyní.
Dotaci je možné poskytnout na práce spojené s údržbou, opravami, stavebními nebo jinými úpravami nemovitosti
nebo objektu nebo jejich prostředí, které se nachází na území města Jilemnice, tzn. v katastrálním území Jilemnice
nebo v katastrálním území Hrabačov.
Dotace je určena zejména na práce,
které
– budou realizovány na kulturní památce,
– budou realizovány na území památkové zóny Jilemnice,
– vedou k záchraně kulturní památky,
nemovitosti nebo objektu, předcházejí jejich

– poškození nebo významně přispívají
k zachování jejich historické hodnoty
nebo vedou k jejich obnově,
– jsou realizovány v exteriéru nemovitostí.
Minimální ﬁnanční podíl žadatele musí
činit 40 % z celkových nákladů. Podané
žádosti posuzuje pracovní skupina pro
program regenerace městské památkové zóny, která rovněž navrhuje rozdělení a výši dotací. Žádosti jsou posuzovány na základě hodnotících kritérií a výše
dotace je navrhována dle dosaženého
bodového hodnocení žádosti. Hodnotící kritéria a bodové ohodnocení jednotlivých kritérií jsou součástí pravidel
programu. Konečné rozhodnutí o poskytnutí dotace a její výši přísluší zastupitelstvu města. Na dotaci není právní
nárok a může být i nižší, než bylo požadováno.
Žadatel je povinen předložit jeden
podepsaný originál žádosti spolu se
všemi předepsanými přílohami, kterými mimo jiné jsou:
– kopie závazného stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče
vztahující se k akci, na niž je dotace požadována, pokud se předmětná
nemovitost nachází na území památkové zóny, nebo pokud je předmětná
nemovitost kulturní památkou prohlášenou ve smyslu zákona č. 20/1987
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Sb., o státní památkové péči, v platném znění,
– kopie smlouvy o zřízení běžného
účtu žadatele v některém z peněžních ústavů,
– jednoduchý položkový rozpočet.
Dovolujeme si upozornit případné žadatele o dotaci, že řízení ve věci vydání závazného stanoviska může trvat až
30 dnů, proto o jeho vydání požádejte v dostatečném předstihu. Pokud jsou
žádosti o závazné stanovisko doručovány krátce před termínem pro podání
žádostí o dotaci z rozpočtu města, není

možné administrativně vyřídit všechny
žádosti včas.
Všechny související informace a potřebné formuláře k žádosti o závazné stanovisko i pro zpracování žádostí
o poskytnutí dotace je možné získat na
MěÚ Jilemnice, odboru rozvoje a místního hospodářství, oddělení památkové
péče, kontaktní osoba Martina Housová, tel.: 481 565 135, e-mail: housova@
mesto.jilmenice.cz a na internetových
stránkách města Jilemnice http://www.
mestojilemnice.cz. Na příslušném odboru lze též konzultovat již rozpracované žádosti.

Chystané akce v ulici Čsl. Legií
Příprava stavby: silnice II/293 –
chodník a humanizace
Město Jilemnice v současné době intenzivně pracuje na přípravě realizace
stavby „Silnice II/293 – chodník a humanizace“. Projekt je připravován do
výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (do speciﬁckého
cíle: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy). Navržena je komplexní přestavba ul. Čsl. Legií včetně napojení ul. Nádražní, ul. Strmé (spojka ul.
Čsl. Legií a ul. V Jilmu – schody) a stezky k vlakovému nádraží. Součástí stavby je kompletní rekonstrukce vozovky
včetně částečného snížení její nivelety,
chodník pro pěší v celé délce od kruhového objezdu u drogerie až po křižovatku s ul. Branská, parkovací zálivy,
přechody pro chodce, dělící ostrůvky,
opěrné zdi, podezdívky, zábradlí, oplocení a dešťová kanalizace. Dále bude
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provedena přeložka stávajícího plynovodu, vodovodu, nově část kanalizace,
přeložka vrchního elektrického vedení
a pokládka nové části, montáž veřejného osvětlení včetně nasvícení přechodů
pro chodce, nové autobusové zastávky
a doprovodná uliční zeleň.
Již v roce 2015 byla realizována podmiňující část stavby související s ochranou památné jilmové aleje – tzv. „kořenová clona“, která oddělila stávající
hliněné podloží stromů od budoucí konstrukce vozovky (umístění svislé izolace
a provedení zásypu ze speciálního substrátu). Následně bylo provedeno ošetření korunové části stromů, tj. odborný
prořez.
V jarních měsících 2016 zahájí VHS
Turnov pokládku vodovodu v celé délce trasy včetně nového úseku splaškové
kanalizace. Následně bude ČEZ provádět přeložku vrchního vedení NN od ul.
Branská včetně propojení se zemní sítí
směrem do centra.

Realizace hlavní stavby – silnice,
chodníky, opěrné zdi, ul. Strmá a stezka
k nádraží ČD je plánována na rok 2017,
ve stejném roce je plánováno i dokončení. V případě, že město bude úspěšné se
svojí žádostí o podporu, může z Evropského fondu pro regionální rozvoj obdržet dotaci až 85 %, ze státního rozpočtu
pak dalších 5 %. Termín pro předkládání žádostí je do 29. 4. 2016, o výsledku
hodnocení pak bude město informováno zhruba v listopadu tohoto roku.
Navržená stavba je z dopravně urbanistického hlediska souborem opatření,
která zajistí vysokou míru bezpečnosti a plynulosti dopravy, vytvoří estetickou hodnotu území a také celkově zvýší kvalitu životního prostředí podél této
silnice.
František Augustin, referent odboru
rozvoje a MH MěÚ Jilemnice

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Jilemnice, ulice Čsl. Legií
Dovolujeme si obyvatelům města představit letošní největší investiční akci VHS
Turnov v Jilemnici. Jde rozsáhlou a náročnou rekonstrukci vodohospodářských sítí ve velice frekventované ulici
Čsl. Legií, a to od křižovatky s ulicí Nádražní po křižovatku s ulicí Branskou.
Akce představuje výměnu jednotné kanalizace v délce 120 m z kameniny
v dimenzi DN 400 a výměnu vodovodu v délce 680 m z litiny v dimenzi DN
100. K oběma řadům bude obnoveno,
nebo nově realizováno zhruba 35 přípojek.
Na základě výběrového řízení na dodavatele stavby, kterého se zúčastnilo
9 uchazečů, byla na základě podání nejvhodnější cenové nabídky vybrána ﬁrma Stavoka Kosice, a. s., středisko Jičín.

Technický dozor stavby bude zajišťovat pan Jaroslav Kosáček z Jilemnice.
Za VHS Turnov bude za akci odpovědný
Bc. Ondřej Šimůnek – tel. 725 058 980.
Pokusíme se řešit každý Váš podnět.
Termín očekávaného zahájení stavebních prací byl dohodnut na 11. 4. 2016,
ukončení stavebních prací je smluvně
uzavřeno maximálně do 30. 6. 2016.
Nabídnutá cena je skvělá – je hluboko
pod projekčními cenami a navíc dodavatel akceptoval náš požadavek na rychlý termín realizace. Teď už zbývá jen to,
aby akce byla realizována tak dobře, jak
je nyní připravena.
Tato akce je dlouhodobě připravovaná ve spolupráci s městem a Libereckým krajem. Je součástí projektu „Silnice
II/293 v Jilemnici – chodník a humanizace“ a navazuje na první etapu realizovanou před několika lety. Spolupráce je podobná jako jinde. My ve VHS
projektujeme své sítě a také je stavíme.
Město projektuje podle svých potřeb obnovu silnice a chodníků a při realizaci
přispívá na tuto část dohodnutý podíl.
Kraj celé navržené řešení na své silnici
schvaluje, realizuje a platí s pomocí dotačních prostředků EU. Město ještě bude
příští rok platit podíl na nové dešťové kanalizaci, která bude sloužit potřebnému
vylepšení odvodnění silnice a také sousední lokality města.
Dlouhodobým cílem všech tří stran
bylo kompletní obnovu sítí i komunikace realizovat letos najednou. Bohužel se
aktuálně mění dotační prostředí peněz
z Evropské unie na komunikace, což
přineslo Libereckému kraji určité časové
komplikace. Toho využilo i nové dnešní vedení města a mírně reviduje projekční záměr obnovy komunikace. Jedině VHS Turnov tak svůj časový závazek
splnilo a akci dokončíme podle plánu
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na počátku léta. Obnova silnice tedy přijde na pořad až příští rok. Výhodou rozložení dvou let je vyšší jistota rovinatosti
budoucího řešení – výkopy po sítích zakryté provizorním asfaltem budou dlouhé měsíce podrobeny zimě a dopravní
zátěži. Nevýhodou je pak samozřejmě
skutečnost, že se rekonstrukce protáhne do dvou let a bude zatěžovat město
pocitově déle. Z nadčasového pohledu
života města však platí jediné – hlavní
je, že se přeměna klíčového úseku centrální městské silnice po mnohaleté přípravě vůbec začne. Je to velký úspěch
města a všech jeho partnerů.
Celková cena akce rekonstrukce vodovodu a kanalizace činí 4 287 tis. Kč.
U takto rozsáhlých staveb musí přispět
členská města VHS Turnov dle schválených pravidel minimálně 20 % z ceny
na obnovu sítí a aktuálně celou částku

na provizorní povrch. Celkový příspěvek města Jilemnice na letošních pracích
proto činí 1 580 tis. Kč. Zbytek bude platit VHS Turnov ze svých prostředků –
z výtěžku vodného a stočného.
Záměrem ﬁrmy je obtěžovat řidiče
objízdnými trasami co nejméně a stavbu řešit většinově na semafory. Uvidíme
však, co přinese jednání s dopravní policií a skutečná realita rozsáhlého stavebního zásahu.
A ještě bychom chtěli uvést jednu pozitivní věc nakonec: tato akce by měla
sloužit jako příprava na podobně procesně uskutečněnou celkovou přeměnu
Žižkovy ulice v letech 2017/2018 a na
celkovou rekonstrukci ulice Na Drahách
připravovanou VHS a městem pro roky
2018/2019.
Ing. Milan Hejduk,
předseda VHS Turnov

Poplatek za odpady
Upozorňujeme všechny poplatníky poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, že
do konce dubna 2016 je potřeba zaplatit
poplatek za odpady. Poplatky je možné
hradit hotově, případně platební kartou
v centrální pokladně městského úřadu
v budově u kostela, nebo na účet města
Jilemnice č. 70017-1263091359/0800
u České spořitelny, a. s. Poplatek na rok
2016 zůstal stejný jako již několik minulých let a to 560 Kč. Pokud bude poplatníkem uhrazen poplatek pouze ve výši
jednoho pololetí, je druhá část poplatku
splatná do 31. října 2016. Při neuhrazení poplatku včas, může správce poplatku poplatek navýšit až na trojnásobek.
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Poplatek hradí všechny osoby přihlášené k pobytu v Jilemnici, a to občané
ČR i cizinci a také všichni cizinci, kteří se zde pouze zdržují nebo jsou zde
přihlášeni k přechodnému pobytu více
než 90 dnů. Tyto osoby mají ohlašovací
povinnost. To znamená, že musí správci
místních poplatků MěÚ Jilemnice oznámit, že jim vznikla poplatková povinnost
a zároveň sdělit všechny potřebné údaje uvedené ve vyhlášce města Jilemnice
o místních poplatcích.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů musí platit též fyzická osoba,
která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo

rodinný dům, ve kterých není přihlášena k pobytu žádná osoba a není rozhodné, zda v daném místě nějaký odpad vyprodukuje či se vůbec v dané
nemovitosti zdržuje. I tyto osoby mají
ohlašovací povinnost vůči správci místních poplatků.
V letošním roce došlo ke změně zákona o místních poplatcích týkající se nezletilých poplatníků a poplatníků omezených ve svéprávnosti. Vznikne-li těmto
osobám ke dni splatnosti nedoplatek na

poplatku, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na jeho zákonného zástupce nebo na opatrovníka.
Upozorňujeme poplatníky, že mimo
povinnost ohlásit správci poplatku, že
jim vznikla povinnost hradit poplatek,
mají také povinnost nahlásit správci
poplatku, že již jim poplatková povinnost zanikla, a to v obou případech do
15 dnů.
Zpracovala V. Štajnerová,
správce místních poplatků

Urbanistická konference v Jilemnici
Město Jilemnice uspořádalo společně
s odbornou organizací CI2, o. p. s., ve
dnech 9.–10. 3. 2016 v SD Jilm tematickou konferenci zaměřenou na možnosti
a strategii udržitelného rozvoje území
menších měst. Na konferenci byly představeny výstupy projektu Jilemnice –
udržitelná, které vznikly ve spolupráci
města s urbanisty a architekty z Centra
kvality bydlení a Atelieru/L, a také další příklady a témata důležitá pro rozvoj
města. Na padesát účastníků, mezi nimiž byli zástupci veřejné správy z menších měst, nezávislí odborníci, občané
Jilemnice i zástupci její samosprávy, si
z konference odneslo řadu poznatků
a zajímavých návrhů, které jsou současně cennými podněty k možnostem
budoucího rozvoje Jilemnice. Ve druhém dnu programu při exkurzi po městě účastníci viděli a diskutovali předložené návrhy přímo na sídlišti Spořilov
a dalších vybraných lokalitách v našem
městě.
Konference je úspěšným završením
projektu Jilemnice – udržitelná, který byl
podpořen z Programu švýcarsko-české

spolupráce a Jilemnici přinesl např. řadu
zajímavých akcí pro veřejnost či možnost pokračovat ve sledování ukazatelů udržitelného rozvoje. Více o projektu a souhrn jeho výstupů je přístupný na
webu města Jilemnice, zkrácený odkaz:
http://bit.ly/Jilemnice-udrzitelna.
Dlouhodobou hodnotou z projektu
a příležitostí pro Jilemnici pak jsou zejména dvě nové, ve srovnání s českou
praxí a možnostmi menších měst ojediněle kvalitní urbanistické studie k možnostem budoucího rozvoje územního
obvodu města Jilemnice. Urbanistickou
studii sídliště Spořilov a Celkovou urbanistickou vizi města připravovaly od jara
2015 odborné týmy urbanistů, architektů a dalších odborníků. Na vzniku obou
studií se při plánovacích setkáních podíleli také zájemci z řad jilemnické veřejnosti, pracovníci městského úřadu, zastupitelé a další zástupci měst.
Všem patří dík za zapojení a odvedenou práci, jejíž výstupy vzbudily oprávněný zájem i za hranicemi našeho regionu.
Petr Pavelčík
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Cena vodného a stočného 2016
Dohoda měst a obcí o financování
VHS, cena vodného a stočného 2016
a letošní aktivity v Jilemnici
Dovolujeme si čtenáře informovat o důležitých loňských rozhodnutích přijatých starosty na jednání Vodohospodářského sdružení Turnov, které mají přímý
vliv na život Vašeho krásného města.
Výstupem z mnoha diskusí bylo zakončení víceletého jednání o ﬁnancování VHS Turnov. Dřívější starostové i ti
nově zvolení diskutovali základní otázku: jak zvýšit ﬁnanční investiční schopnost sdružení, tedy jak dostat do VHS
Turnov více peněz? Důvod je stále shodný – obnova zanedbaného majetku je
i přes maximální úsilí pracovníků VHS
a vedení měst i obcí stále nedostatečná. Zastaralý a dožilý majetek tak každým rokem postupně stárne dále, i když
se maximálně snažíme získávat dotace
a řešit jednu věc za druhou. Pokud tenhle trend nezastavíme, tak na příští dvě
generace našich dětí a vnoučat předáme
již skoro neřešitelnou otázku. Jenže ta
by určitě měla, bohužel, přímý každodenní negativní dopad na život obyvatel
našich měst a obcí.
Dohoda měst a obcí byla tedy uzavřena a my ji velmi vítáme, protože je
výsledkem dlouho hledaného konsenzu,
je tedy dlouhodobě přijatelná pro všechny. Vedle peněz na zmiňovanou potřebnou obnovu jsou prioritními úkoly naše
vlastnická povinnost zabezpečit provozovateli bezproblémový stav majetku k jeho každodennímu provozování,
využití dotační politiky státu, EU a Libereckého kraje, potřebná spolupráce
s Libereckým krajem jako vlastníkem
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klíčových silnic, nebo s městy či obcemi jako vlastníky zbylých komunikací.
Bohužel se však cena vodného a stočného v posledních letech navyšovala
méně, než bylo potřeba a než schválili starostové v roce 2010 jako svůj závazný výhled na další roky. Ve VHS díky
tomu postupně začaly chybět peníze na
potřebné akce. Muselo se proto znovu
stanovit, jaký díl potřebných prostředků na obnovu vodohospodářského majetku a nové investice mají zaplatit zákazníci ve vodném a stočném a jaký díl
obecní nebo městské rozpočty. Současně starostové řešili úvěrové zatížení VHS
Turnov – zda mohou města a obce svoji
organizaci oddlužit, čímž by se uvolnily v rozpočtu VHS peníze na potřebné
investice, nebo zda naopak nemá VHS
přijímat další úvěry pro získání potřebných ﬁnančních prostředků.
Mezi nejdůležitější uzavřené dohody
patří zejména:
– Přestože není celkové zadlužení VHS
a jeho struktura pro banky nijak konﬂiktní, tak musí VHS na základě doporučení auditorů postupně pokračovat ve snižování své zadluženosti
z minulých dotačních období, kdy
každá získaná dotace zároveň přinesla velký podíl spoluﬁnancování
z peněz VHS.
– Nové úvěry se budou moci v budoucnu přijímat jen na největší dotované
akce, a to za současného splnění další podmínky, že každý rok bude větší
objem splátek úvěrů než čerpání nových.
– Města nemají politickou ani ﬁnanční
možnost jednorázově oddlužit VHS
a tím místo každoročních splátek

–

–

–

–

–

úvěrů získat víc peněz pro investice
a opravy.
Města i obce budou přidávat zásadně
větší podíl na nutnou obnovu komunikací po vodohospodářské investici.
Města i obce budou také ve shodné
80% výši jako doposud přispívat na
nové investice do nově vybudovaného majetku.
Naopak i nadále nebudou přispívat
na vlastní běžnou obnovu majetku
VHS, protože ta bude prováděna z výtěžku vodného a stočného a s maximální snahou o dotační pomoc.
Mimořádný příspěvek měst na vodohospodářskou část bude jen na
vyjmenované mimořádně náročné
akce – rekonstrukce ČOV, proměna
krajských komunikací apod.
Byl dohodnut každoroční nárůst ceny
vodného a stočného na hranici okolo

Kurz plavání MŠ Zámecká.

hodnoty 4,5 %, pokud se nezvýší
požadavky státu na vyšší poplatky
a daně, či se jinak zásadně změní situace ve společnosti.
Přijaté závěry tedy ve ﬁnále stanovily, kolik prostředků na potřebné vodohospodářské aktivity půjde z městských
a obecních rozpočtů a kolik od zákazníků platících vodné a stočné. Současně byly starosty vytipovány jen ty úplně
nejnutnější investiční akce na obnově
majetku, které se staly naším společným
cílem do příštích let.
Nová ﬁnanční pravidla řízení tedy
přinesla i jasná cenová rozhodnutí pro
další roky, a proto nakonec výsledné stanovení ceny pro rok 2016 jen naplnilo uzavřenou ﬁnanční dohodu. Základní meziroční nárůst ceny je schválen
o 2,12 % u vodného a o 6,64 % u stočného. Meziroční nárůst celkové ceny

Z archivu MŠ Zámecká
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vodného a stočného je 4,24 %. Celková součtová cena vodného a stočného
činí pro rok 88,70 Kč/m³ bez DPH. Po
započítání DPH je pak stanovena na
výši 102 Kč, z toho vodné 53 Kč a stočné 49 Kč.
A jaký to vše má dopad do aktivit
VHS Turnov v roce 2016 v Jilemnici?
Finančně to je tak, že město přispěje letos do rozpočtu VHS cca 1,7 mil. Kč.
A VHS vloží zpět cca 7 mil. Kč přímých
investičních peněz a další stotisícové
prostředky provozního charakteru (vodoměry, navrtávací pasy, čerpadla, aktualizace ochranných pásem).
Již v lednu jsme podali dotační žádosti na dva velké projekty – na obnovu
nejpoužívanějšího vodovodního zdroje a vodovodní přivaděče Bátovka a na
související odkanalizování lokality Dolních Štěpanic. Obě dvě akce by se měly
pohybovat v součtu okolo 80–90 mil.
Kč. Zahájit stavbu bychom chtěli za pomoci dotačních peněz z EU a Libereckého kraje již příští rok. I na tyto akce
bude stanoven podle dohodnutých pravidel přesný podíl města, obce Benecko i VHS. Peníze na úhradu podílu VHS
pak získáme pravděpodobně díky nově
přijatým úvěrům.
A je tu ještě jeden náročnější cíl. Úplně nejdražší projekční aktivitu v historii
VHS jsme právě začali také v Jilemnici.
Musíme přeměnit a rekonstruovat velkou část vodovodního systému města.
S tím přijdou na řadu rekonstrukce kanalizací v mnoha ulicích, obnova vodojemů, odvodnění silnic a nové komunikace. Věřím, že do sedmi let přeměníme
celé město – podobně jako v Rovensku
pod Troskami, nebo při akci Čistá Jizera v jiných městech. Očekáváme celkové výdaje okolo 200–250 mil. Kč.
To nejde bez velkých dotací a ﬁnanční
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spoluúčasti všech subjektů zvládnout.
Aktuálně jde tedy o naši historicky největší projekční přípravu za přibližně
3 mil. Kč s letošním výdajem okolo
1,1 mil. Kč.
Zajímavé bude také letošní vypracování generelu kanalizační sítě v Jilemnici. Generel je detailní analýza kapacit kanalizačních potrubí, které vedle
splaškových vod musí maximálně odvést i rostoucí zátěže při krátkodobých
vydatných deštích. Ve ﬁnále se ukážou
kapacitně slabá místa kanalizační sítě
a úředníci z radnice dostanou návod,
s jakými podmínkami povolovat stavby na svém území. Výstupy z generelu
použijeme jako podklad pro zmiňované velké projektování. Je skutečností, že
dešťová voda začíná dělat všude velké
problémy.
Závěrem tohoto příspěvku je potřebné pozitivně zdůraznit, že vedení VHS,
měst i obcí má nyní nastavenou vzájemnou detailní a funkční spolupráci
s dvěma klíčovými cíly – nepředat dalším generacím tak zanedbanou vodohospodářskou infrastrukturu, jako byla
předaná nám, a absolutně fungující vodohospodářství jako nutnou podmínku
pro každodenní život. Současně věříme,
že i obyvatelé Jilemnice budou naše aktivity přijímat pozitivně. Všichni jsme
byli vloni mediálními svědky několika
závažných havárií vodohospodářských
systému měst v naší zemi. Dlouhodobé
omezení zásobování vodou, či dokonce hromadný dopad na zdraví obyvatel
jasně ukázaly, že tahle oblast každodenního chodu měst musí vysoce kvalitně
a spolehlivě fungovat. A že odpovědnost
v ní musí zvítězit nad častým populismem různých diskuzí.
Ing. Milan Hejduk, předseda
Rady sdružení VHS Turnov

Rozhovor s ředitelem SD Jilm p. Paulů
Když se dívám na internetové stránky města Jilemnice, nejčastěji hledám
v kulturní rubrice a „přehled akcí“ považuji za výborný nápad. Je to pro mnohé
inspirace pro plánování volného času.
Máte široký záběr – co všechno SD Jilm
zastřešuje, komu poskytujete zázemí?
SD Jilm jako organizace spravuje Kulturní dům, Kino, Informační centrum
a část Jilemnického pivovaru. Ve zřizovací listině máme napsáno „Zabezpečuje kulturní vyžití pro občany města Jilemnice“, proto se snažíme nabízet
své služby, akce a zázemí co nejširšímu
spektru lidí. Zázemí u nás v tuto chvíli
má zhruba patnáct spolků nebo organizací, které u nás fungují každý týden

(například Divadlo v Roztocké, Jilemničanka, Paul Dance, Mateřské centrum,
Karate Kokki dojo), mnoho dalších si
pronajímá prostory nepravidelně, některé kurzy a kroužky pořádáme sami
jako SD Jilm.

Protagonisté představení Petrolejové lampy.

Archiv SD Jilm

Je březen – měsíc divadla. Jak vybíráte divadelní představení na přehlídku?
Každý rok se snažíme o to, aby nabídka divadel byla pestrá co do témat,
stylů i dramaturgických přístupů. Naše
přehlídka obsahuje tradičně dvě profesionální a pět amatérských divadel, vybíráme je na základě nabídek, doporučení
nebo se na ně někdo ze zaměstnanců
SD Jilm jede osobně podívat. Vždy také
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dáváme prostor divadelníkům z blízkého okolí.
Je o divadlo zájem? Podle fronty, která se
vytvořila před IC první den předprodeje, si troufám odhadnout Vaši odpověď.
O divadlo je zájem, zejména Březen měsíc divadla vypadá zatím divácky skvěle (a jsme za to moc rádi), i když
samozřejmě ne všechna divadla jsou vyprodaná .
Jaké je jilemnické publikum, máte
i zpětnou vazbu od divadelních souborů, hrají u nás rády?
Je mi velkým potěšením říci, že divadelní soubory u nás hrají rády a velmi
často chválí jilemnické publikum. Myslím, že jilemničtí divadlu rozumí, dovedou ho vnímat ve všech odstínech a dokáží dobré divadlo také ocenit.
Jaký je zájem škol o divadelní představení?
To je různé a liší se to škola od školy. Školní představení jsou mimo běžný
prodej vstupenek a často se domlouváme přímo na titulech, které jsou využitelné v běžné výuce. Pokud bych měl
někoho výslovně pochválit, tak nejčastěji chodí žáci 1. ZŠ Komenského. Ale nezůstáváme jen u jilemnických škol, jezdí
k nám i děti z Poniklé, Mříčné, Studence, dokonce z Vrchlabí…
Jaký máte názor na oblékání do divadla?
Divadlo už nějakou dobu není vnímáno jako společenská událost, na
kterou by bylo potřeba se společensky
obléknout (čímž myslím oblek u pánů
a šaty u dam). Je to do jisté míry škoda,
nicméně doba trend volnějších pravidel oblékání přinesla do všech různých
lidských činností, a divadlo nezůstalo
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výjimkou. Aktuálně se snažíme udržet
standard ve společenském oděvu alespoň na kurzech tance a společenské výchovy, a i to je téměř nadlidský úkol.
V loni jsme my diváci po představení hlasovali, jak se nám divadlo líbilo.
Uděláte takovýto průzkum i letos?
V letošním roce jsme od hlasování
o oblíbenosti jednotlivých kusů v průběhu Března měsíce divadla ustoupili,
uvidíme, jaké budou reakce, třeba se
tento zvyk pro příští rok vrátí.
Plánujete i zájezdová představení do jiných divadel?
Zájezdová představení již několik let
nepořádáme, kvalitní nabídku divadelních představení a koncertů se snažíme
spíše dovézt k nám do Jilemnice.
Podívejme se do kina, dnes je to útulný
sál s pestrou nabídkou ﬁlmů pro všechny skupiny zájemců. Povězte nám něco
více.
Kino v Jilemnici po digitalizaci a modernizaci sálu chytilo úplně nový dech
a rozměr. Můžeme v premiérovém čase
uvést jakýkoliv nový ﬁlm, a to ve špičkové kvalitě i se skvělým zázemím. Neustále se snažíme kino vylepšovat a rozšiřovat jeho náplň, například kromě
ﬁlmů v něm pořádáme ﬁlmové festivaly, cestopisné přednášky, školení, v loňském roce jsme znovu zkusili přímé přenosy z MS v hokeji. Úžasnou novinkou,
jsou také přímé přenosy z londýnské
opery – zatím jsme promítali čtyři, a to
s velkým diváckým úspěchem. Jinak hrajeme pět představení týdně, máme pravidelné dětské pohádky i promítání pro
náročnější diváky. Novinkou pro letošní rok bude dubnový projekt Dech Hor,
festival outdoorového ﬁlmu.

Dostáváme se k Vaší srdeční záležitosti,
k tanci. Povídejte.
Pokud bych se měl rozpovídat o tanci, nestačily by všechny stránky celého Zpravodaje. Tanec se znovu dostává
na vlnu zájmu společnosti i médií, což
je určitě skvělé, protože je to nádherná věc, ať už tanec bereme ze sportovní stránky, nebo jen jako odpočinkovou
anebo volnočasovou aktivitu. Vezmu
alespoň zkrátka to, co se týká SD Jilm –
jsem moc rád, že se nám daří držet tradici klasických tanečních (a to s živým
hudebním doprovodem, protože v tom
jsme už v podstatě výjimkou). Každý rok
jsou účastníci trochu odlišní, každý rok
je to nová výzva, ale je stále úžasné pozorovat tu proměnu, která se s kurzisty
za ty tři měsíce stane. Na taneční nám
navazují kurzy pro dospělé a pokročilé,
které jsme letos významným způsobem
transformovali a modernizovali – do tanečních podvečerů. Už to tedy nejsou
kurzy s na sebe navazujícími lekcemi,
ale spíše volné večery plné tance okořeněné výukou vždy dvou zvolených tanců. Kdokoliv může přijít na jakýkoliv
podvečer a volně si zatančit. Kdo nemá
čas přijít na všechny večery, nebo si není
jistý jedním nebo dvěma tanci, může se
přijít zdokonalit v nich, nebo pokud nechce, může si sednout k něčemu dobrému a popovídat si s přáteli. Z této novinky jsem měl upřímně velkou obavu,
ale nakonec má tento formát skvělou
odezvu a na každý další podvečer chodí více a více párů.
Přece jen si dovolím něco málo z činnosti naší taneční skupiny, letos jsme
uspořádali osmnáctý ročník tanečního kaleidoskopu, který zhlédlo během
dvou dnů více než 2 000 diváků, což
je úžasné. Rozrostla se nám i taneční soutěž Dance box, která se počtem

účastníků i diváků letos stala pravděpodobně největší sportovní akcí na území
Jilemnice.
Máte na starosti i Tržnici řemesel, kde
v březnu probíhaly jarní tvořivé pátky.
Povězte mi, prosím, proč jednu z kójí
nemá ZUŠ, abychom znali i Váš pohled.
To je na závěr pro mne velmi citlivé
téma, protože v minulém čísle zpravodaje se o tom objevil celý článek, ale
rád využiji příležitosti. ZUŠ, konkrétně výtvarný obor, využívala různé kóje
v tržnici řemesel po několik let jako
výstavní prostor, a to zdarma, protože
kóje neměly svého trvalého provozovatele a bylo lepší mít tam něco, než aby
byly prázdné. Pro kóje se hledalo uplatnění mezi řemeslníky, tak aby tam byl
ideálně pravidelný provoz a aby se tržnice oživila. Jednotlivé kóje tak postupně
získali provozovatelé, kteří v nich něco
vyrábějí a kóje jsou pro ně „dílnou“,
tak jak to koneckonců vyžadovaly podmínky grantu na opravu objektu z Norských fondů. V momentě, kdy se obsadila předposlední kóje, bylo nabídnuto
ZUŠ, aby si poslední kóji (vpravo vzadu)
pronajala, jinak bude nabídnuta dalším
zájemcům. A protože ZUŠ o tuto kóji
zájem neměla, tak se tak stalo. SD Jilm
od té doby nabízel výtvarnému oboru
ZUŠ i jiné výstavní prostory – např. Galerii V kotelně, kde byla instalována výstava „Vlákna“. Nakonec jsme se pokusili připravit se ZUŠ výstavy ve Sloupové
síni. Ve výše zmíněném článku se také
o Sloupové síni psalo a ani ta není vhodným místem pro tyto výstavy. ZUŠ tedy
nyní můžeme nabídnout Galerii V kotelně rozšířenou o předsálí kina a pomoci
s dopravou exponátů.
Děkuji za rozhovor.
–HJ–

15

Terénní pečovatelská služba
Asi před dvěma lety jsme v našem zpravodaji uvedli informaci o činnosti pečovatelské služby v našem městě, co nabízí a jak ji lze využít a nalézt u ní pomoc.
A jsme rádi, že dnes můžeme informovat, že to opravdu funguje! Do redakce přišel velmi milý dopis paní Hany
Steinerové, jejíž rodina využila terénní
pečovatelskou službu pro své potřeby
a ráda by se se čtenáři podělila o své pozitivní dojmy.
Dovolujeme si tedy citovat z dopisu,
citace není doslovná, úpravy jsou ale se
souhlasem autorky: „Staráme se již šestý rok o matku narozenou v roce 1927.

Loni v létě se její stav zhoršil natolik, že
po propuštění ze zařízení následné péče
a předání do domácího ošetřování jsme
si s ní nevěděli rady. Rozhodli jsme se
tedy využít služeb Pečovatelské služby
města Jilemnice. Po dohodě a vyřízení
úředních formalit se kolektiv pečovatelek
podílí na péči o matku společně s námi.
Starají se o ní svědomitě, poctivě, důsledně a velmi pěkně se k ní chovají.“
Slova paní Steinerové jistě mluví za
vše a je důležité se o ně podělit, aby
i ostatní občané věděli, kde je možné
najít pomoc a ulehčení, pokud se dostanou do složité životní situace.

Férová snídaně na farní zahradě
Férová snídaně Na Zemi je piknikový
happening na oslavu Světového dne
pro fair trade, který se slaví vždy druhou
květnovou sobotu po celém světě. V sobotu 14. května budeme slavit i v Jilemnici. Na farní zahradě sboru Českobratrské církve evangelické (Jungmannova
268) zahájíme Férovou snídani v 8.30.
Vítáni jsou všichni příznivci lokálních
a fair trade produktů.
Piknikový happening zahájí Klára Hálová hrou na violoncello. Na místě pak
bude k dispozici horká voda (na zalití
kávy nebo čaje), prostor k sezení a také
čerstvě upečené palačinky. O další snídaňové dobroty se postaráme společně. S sebou přineste třeba doma pečený koláč nebo chléb, na jejichž výrobu
jste použili nějaké fair trade nebo lokální suroviny, výborně se hodí i domácí
marmeláda. Můžeme si uvařit fair trade
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čaj a osladit ho medem od místního
včelaře, do kávy přidáme čerstvé mléko. Mnoho inspirace najdete na webu
www.ferovasnidane.cz. Nezapomeňte
si s sebou vzít deku nebo něco jiného
na sezení. Doporučujeme vzít si s sebou i hrneček a talířek. Určitě se najde
někdo, kdo se s vámi bude chtít podělit
o svoje kuchařské výtvory!
V průběhu snídaně bude možné některé fair trade výrobky i zakoupit. Pro
děti bude připravená malá hudební dílnička. Přidejte se a posnídejte s námi lokální a fairtradové dobroty dopoledne
14. května 2016! Začínáme v 8.30.
Férovou snídani pořádají Farmářské
trhy Jilemnice a sbor Českobratrské církve evangelické, celorepublikovým koordinátorem je společnost NaZemi.
Petra Fišerová
a Juliana Kostečková

O hračkách…
Vliv her a hraček na rozvoj dětí
v období raného dětství
Na toto téma proběhla v turnovském
centru pro rodinu Náruč minikonference (25. 2.) za účasti zástupců mateřských, rodinných a komunitních center,
výrobců hraček a veřejnosti.
Společně jsme se zamýšleli nad tím,
jaké jsou potřeby raného dětství v kontextu dnešního technického a virtuálního prostředí. Jednoznačně vyplývá, že
dětství trávené v interiéru se stává normální skutečností, ale zcela určitě to
není přirozené. Přitom je známo, že pro
vývoj dítěte je nejdůležitější a zásadní
období od narození do čtyř let.
Většina dětí již volně nepobíhá po
ulici, nehraje si v blátě, nestaví si bunkry či stromové domečky. Tato skutečnost
je samozřejmě také zčásti dílem médií,
která velmi pravidelně přinášejí reportáže o unesených či zneužitých dětech.
Proto na základě strachu se snažíme děti
izolovat doma či v autě, kde je máme
pod kontrolou.
Na konferenci se diskutovalo o vhodných materiálech na hračky o jejich

sociální a ekologické stopě. Skutečnost,
že převážná část hraček se vyrábí v Asii
s využitím dětské práce, je velmi smutná. Ale my to můžeme ovlivnit výběrem
a koupí hraček od českých výrobců, kterých naštěstí přibývá.
V souvislosti s tímto tématem byla vytvořena PaedDr. Lenkou Hřibovou putovní výstavka „Víme, s čím si hrajeme“.
Tato výstavka bude zapůjčena do MC
Rodinka a následně umístěna v prostorách SD Jilm od 18. 4. do 25. 4. Výstavka
apeluje na celou společnost, aby otázku
rizik „interiérového dětství“ nepodceňovala a začala se tímto tématem vážně
zabývat.
Každý z nás s tím může něco udělat,
jděme dětem příkladem, zkusme býti
občas ofﬂine a nabídněme dětem kontakt s přírodou, protože příroda se chová
pravdivě a děti se od ní mnoho naučí.
Naše mateřské centrum se s velkou
radostí letos poprvé připojuje k mezinárodnímu dni BLÁTA (29. 6.) a mezinárodnímu dni BUNKRů (17. 6.), bližší informace najdete na našem webu.
Inspirováno TZ Semínka země.
Leona Mohrová, MC Rodinka

Společenská rubrika
Životní jubilea – únor 2016
91 let
Miroslav Brůna, Polní 970
Libuše Butulová, Dolení 30
90 let
Jaruška Petráňová, Na Drahách 666
87 let

18

Věra Vargová, Jana Weisse 1206
86 let
Marie Beerová, Nádražní 310
Marie Kučerová, Jaroslava Havlíčka 328
85 let
Ing. Miloslava Bažantová, Jeriova 993
Zdeněk Zuzánek, Krkonošská 198
75 let

Vladimír Finger, Na Drahách 696
Bohuslav Otradovský, Valdštejnská 734
Vlasta Slavíková, Čsl. Legií 199

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

Martin Votoček
Adéla Lauerová
Václav Petřík
Klára Vodičková

Dětem i jejich rodičům přejeme
hodně zdraví, radosti a spokojenosti!

Vítání občánků
Sňatky – únor 2016
Ve dnech 5. a 19. února 2015 jsme
v obřadní síni jilemnické radnice přivítali nové občánky našeho města.
Jsou to:
Miriam Kašparová
Karolína Šlechtová
Nela Pokorná
Matěj Mizera
Matyáš Paulů
Eliška Slámová
František Říha
Anna Uxová
Jakub Gerhát
Anna Fišarová
Hynek Halama
Jan Košťál

Michal Knechtel a Blanka Tesařová,
oba Poniklá
Jan Ulrych a Lucie Štilcová,
oba Studenec

Novomanželům přejeme hodně štěstí
na společné cestě životem!
Úmrtí – únor 2016
Miloslav Martinec (*1933)

Pozůstalým rodinám projevujeme
upřímnou soustrast.
Za SPOZ Jolana Kozáková

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:
František Kaván: Krajinou domova.
Rozsáhlá výstava přiblíží život a dílo
našeho vynikajícího krajináře Františka Kavána (1866–1941). V letošním
roce si připomínáme 150 let od Mistrova narození, 75 let od jeho úmrtí a 60 let od založení Kavánovy galerie při Krkonošském muzeu v Jilemnici.

Akce celostátního významu potrvá do
29. května. K výstavě byla vydána kniha
i řada dalších tiskovin.
— Čp. 1:
Výstava Jiří Škopek: Poetická zastavení. Po několika letech se opět setkáváme s neobyčejně poetickými díly tohoto znamenitého umělce. Nechybí ani
jeho vyhledávané pohlednice. Expozice byla obměněna a doplněna jarními
a letními motivy. Výstava se prodlužuje
do 8. května.
Výstava Požehnané Velikonoce.
Akce přibližující tradice krkonošských
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Duben
Jan Kubát
Duben už pomalu
pootvírá
vrátka všech májových přání
Dech chladu chvílemi
ještě se vtírá
nechce se podvolit
jarnímu tání
Přesto však vrátka
otevře zcela
do zahrad růží
a jásavých květů
Odkudsi přilétne
zbloudilá včela
prvnímu kvítku zašeptá
rozvitou milostnou větu

Velikonoc se koná ve dnech 3. března
až 15. dubna.
Náš Krakonoš: výstava z depozitářů
bude zahájena dne 18. dubna.

Jarní violoncellové setkání studentů
ZUŠ Jan Hanuše v Praze se uskuteční ve
čtvrtek 21. dubna v 17.30 hodin Erbovním sále muzea. Mladí umělci již několikrát doslova uchvátili naše posluchače.
Zazní hudba českých a světových mistrů. Vstupné dobrovolné.

Slavnostní večer k 120. výročí narození spisovatele Jaroslava Havlíčka
se uskuteční v pátek dne 29. dubna od
19 hodin v Erbovním sále muzea. V programu vystoupí řada vzácných hostů – mezi nimi i vynikající herec Stanislav Zindulka, členové rodiny Jaroslava
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Havlíčka, spisovatel Pavel Hoza a řada
dalších. Chybět nebude ani hudba Jaroslava Ježka v podání žáků pana Jiřího Horáčka. Srdečně zveme k účasti na
mimořádné akci. V 17 hodin položíme
květiny a spisovatelův hrob.

ČKA – Klub Betanie pořádá ve čtvrtek 21. dubna od 19 hodin v Erbovním sále muzea další klubový večer.
Hostem bude tentokrát odborný asistent na Katedře církevních dějin Evangelické teologické fakulty Ota Halama,
Th.D. a přednášet bude o vzniku Jednoty bratrské. Erbovní sál Krkonošského muzea v 19 hodin. Vstupné dobrovolné. Srdečně zveme k účasti.

Městská knihovna Jar. Havlíčka
V dubnu si připomínáme Mezinárodní den dětské knihy (knižní výstava autorů Ceny H. Ch. Andersena) i Světový
den knihy a autorských práv (kampaň
Kniha ti sluší). Uzavíráme také projekt
Už jsem čtenář (Knížka pro prvňáčka).
Do světa literatury zavítáme při jarních
besedách určených žákům ZŠ, na nejmenší čtenáře čekají slosovatelné soutěžní kvízy a v pravidelném pořadu KaMaRáDkA kNíŽkA zavzpomínáme na
malíře, graﬁka, ilustrátora, výtvarníka
a režiséra animovaných ﬁlmů Radka Pilaře. Více na stránkách knihovny www.
jilemnice.knihovna.cz Těšíme se na setkání s novými i stávajícími čtenáři.

Zápis do mateřské školy. Společný zápis do mateřské školy Jilemnice pro školní rok 2016–2017 se uskuteční v budově MŠ Spořilovská ve dnech:
– pondělí 11. dubna a úterý 12. dubna,
13.00–16.00 pro MŠ Spořilovská,
– středa 13. dubna a čtvrtek 14. dubna,
13.00–16.00 pro MŠ Zámecká,

– pátek 15. dubna, 13.00–16.00 pro
MŠ Valteřická.

Klub žen pořádá jarní bazar dětského
oblečení v přísálí Společenského domu
Jilm, 1. poschodí:
– úterý 26. 4., 12–17 hodin – příjem,
– středa a čtvrtek, 8–17 hodin – prodej,
– pátek 29. 4., 15–17 – likvidace.
Upozorňujeme, že přijímáme pouze
dětské oblečení do velikosti 178. Dále
upozorňujeme, že budou přijímány věci
do třiceti položek lístků. Dětské kočárky
se nepřijímají. Nevyzvednuté věci budou předány na charitu. Nenoste věci
na charitu, pokud je nechcete prodávat
v bazaru.
Za Klub žen A. Petříková

Přípravy 6. KUMFu v plném proudu
SD Jilm bude 16. a 17. dubna opět
hostit Krkonošský umělecký a mediální

festival. Nabídka dílen je na webu
a facebooku. Mediální workshop propojí televizi, rádio a internetová média. Herecká dílna se zaměří na klasické i loutkové herectví, na své si přijdou
i mladí fotografové a moderátoři. Taneční dílnu povedou zkušení lektoři z Ulice
dětem o. p. s. „Otvíráme dvě zcela nové
dílny – Joogling (točení poi) a DJ dílnu,“
říká Jiří Hübner z radia Kulíšek.
Doprovodný program věnují organizátoři ﬁrmě Detoa Albrechtice s. r. o.,
jednomu z posledních výrobců dřevěných hraček nejen v České republice,
ale i v Evropě.
„6. KUMF navštíví i někteří úspěšní
čeští sportovci. Jejich jména jsou zatím
zahalena rouškou tajemství. Sledujte
naše webové stránky a facebooký proﬁl,
kde se dovíte víc,“ uzavírá Jiří Hübner.
Od roku 2009 otvírá KUMF dveře novým talentům!

Vodní elektrárna Hradec Králové, exkurze přírodovědného kroužku.

Archiv ZŠ Harracha
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Opera v jilemnickém kině
Dne 4. února 2016 uvádělo kino v Jilemnici přímý přenos z Královské Opery
v Londýně (Royale Opera House). Dramatickou operu La Traviata složil G. Verdi na motivy románu A. Dumase ml.
Dáma s kaméliemi. Doprovodné slovo,
rozhovory s představiteli jednotlivých
rolí a ukázky z nacvičování představení
byly v angličtině. Udělali jsme si dobrou představu o práci souboru i o chodu
divadla, přestože angličtině rozumíme
málo nebo vůbec.
Přenos byl dokonalý. Titulky v češtině
byly dobře čitelné a přiblížily děj lépe,

než by to dokázal český zpěv. Herecký projev byl pravdivý, zpěv nádherný.
Zdálo se, že je přirozenou řečí pěvců.
Představení na nás hluboce zapůsobilo.
rodina Kuželova

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, o měsíc později.
Uzávěrka květnového čísla je 10. dubna 2016. Upozornění: Články do zpravodaje zasílejte na e-mailovou adresu:
zpravodaj@mesto.jilemnice.cz.

Z jilemnické nemocnice
11. ročník Světového dne ledvin
proběhl i v jilemnické nemocnici
Dne 10. března 2016 od 8.00 do 17.00
hod. proběhl v pořadí již 11. ročník
akce „Den ledvin“. Nefrologickou ambulanci navštívilo celkem 222 zájemců.
Letošní ročník byl věnován dětem a jejich prevenci. Od lékařů nebo z obdržených informačních letáčků se zájemci dozvěděli, jaká preventivní opatření
mohou u dětí zavést. Čekací doby sice
v jednu chvíli přesáhly i dvě hodiny, ale
personál, který má s těmito akcemi bohaté zkušenosti, vše zvládl na jedničku.
Největší nápor byl kolem desáté hodiny
dopolední a kolem oběda.
Nefrologickou ambulanci navštívila řada zájemců nejen z Jilemnicka či
Vrchlabska, výjimkou nebyla ani Praha,
Mladá Boleslav, Náchod, Trutnov, Kořenov či Desná.
Poděkování si zaslouží nejen personál hemodialyzačního oddělení, ale
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i personál oddělení laboratoře, který při
své obvyklé práci zvládl vyšetřit i další
velké množství vzorků. Další poděkování putuje do nemocniční kuchyně, která
připravila všem malé občerstvení. Největší poděkování si ale zaslouží všichni zájemci, kterým není lhostejný jejich
zdravotní stav a kteří nefrologickou ambulanci 10. března navštívili.
Těšíme se na Vás při příštím ročníku
v roce 2017!

Nemocnice zkvalitní
vzdělávání lékařů
Nemocnice v březnu 2016 podala žádost o dotaci ze státního rozpočtu na
vzdělávání svých zaměstnanců, lékařů.
O tzv. rezidenční místa žádá v celé ČR
v oboru vnitřní lékařství, chirurgie, gynekologie a porodnictví, v 11 oborech
specializačního vzdělávání více než 400
rezidentů. Ministerstvo zdravotnictví
přispěje na tento typ vzdělávání částkou

převyšující 700 mil. Kč. Podmínkou získání ﬁnančních prostředků je, aby nemocnice měla patřičný obor akreditovaný, nepřekročila maximum školících
míst a s rezidenty podepsala pracovní
smlouvu na dobu celého specializačního vzdělávání. Pro jilemnickou nemocnici se tak otevře, poprvé v roce 2016,
možnost získat až 11 mil. Kč na 8 rezidenčních míst, pro které splňuje všechny výše deﬁnované podmínky.
Petra Zollmannová,
manažer kvality

Nová tvář dětského oddělení
jilemnické nemocnice
Dne 2. 3. 2016 proběhlo v prostorách
dětského oddělení za účasti předsedkyně správní rady Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové-Volencové a sponzorů,
dále zástupce starosty města Jilemnice
Vladimíra Vinkláře, ředitele nemocnice Jiřího Kalenského a mnoha dalších
vzácných hostů i zaměstnanců oddělení předání výtvarných děl Libora Škrlíka. V čekárně tak díky projektu vítá děti
a jejich doprovod nejen sestřička a lékař, ale také Krakonoš.

Po 1. části projektu Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové proběhla v únoru
2016 2. část, zahrnující zkrášlení prostor dětského oddělení pracemi vynikajícího výtvarníka Libora Škrlíka. Stalo
se tak díky laskavé podpoře sponzorů.
Pro tvorbu výtvarných děl, jejichž druhá etapa zahrnovala 10 dnů práce přímo na oddělení a několik týdnů příprav
v ateliéru Libora Škrlíka, byly použity
certiﬁkované, omyvatelné, dezinﬁkovatelné a zdravotně nezávadné materiály.
Obrázky je možné v případě potřeby
sejmout a znovu nainstalovat. Na některých obrázcích byly umístěny herní
prvky. Děti tedy nejen vstupují do krásně vyzdobeného prostředí, ale i originální herní prvky jim zkrátí dobu čekání. Na druhou etapu naváže 3. část
projektu, která bude zahrnovat výzdobu
stropu zákrokového sálku. Předpokládaný termín je červenec 2016. Slavnostní předání děl proběhlo ve velmi srdečné atmosféře a nezbývá, než říci velké
DĚKUJEME!

Fotogalerii a videoreportáž z akce
naleznete v sekci Aktuality na stránkách
www.nemjil.cz.
Petr Maralík

Invazivní rostliny kolem nás
Invazivní rostliny jsou druhem rostlin,
které jsou na daném území nepůvodní,
nekontrolovaně se zde šíří a agresivně
vytlačují původní druhy, jež mají v přírodě podobnou funkci. Tyto nepůvodní rostliny nejsou obsaženy v jídelníčku žádných místních živočichů a nejsou
spojeny ani s místním hmyzem, načež
je nenapadají ani žádní škůdci, a proto
se mohou stále šířit a rozmnožovat bez

přirozených nepřátel. Tyto rostliny nejsou zapojené do žádných ekologických
vazeb v prostředí, kde se invazivně šíří.
Skutečně silně invazivní druhy rostlin dovedou poměrně rychle likvidovat ve volné přírodě původní rostlinné
druhy. Vyhlášenými agresory jsou bolševník, vlčí bob mnoholistý, netýkavka,
křídlatka, zlatobýl, trnovník akát a další.
Dovedou se prosadit svým ohromným
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vzrůstem a až neuvěřitelnou schopností přežít. A nelikvidují jen původní druhy ﬂóry, ale i fauny, a mění tak biotopy.
Ačkoliv se mnohým z nás tyto rostliny
líbí, ve skutečnosti jsou náloží s pomalu tikajícími hodinami.
Do zdravého města invazivní rostliny
nepatří, proto je vhodné se s nimi seznámit a začít bojovat proti jejich rozšíření.
Dnes se seznámíme s tou, která roste
u nemocnice, kolem hřiště, na Hraběnce u buněk… jmenuje se

Křídlatka (Reynoutria)
Nejznámější z křídlatek je křídlatka japonská (Reynoutria japonica), ovšem
pěstovat se u nás již nesmí žádná z křídlatek. Křídlatky jsou statné, vytrvalé,
rychle se rozrůstající invazivní rostliny,
které dorostou výšky okolo dvou metrů a tvoří téměř neprostupné porosty.
V oblastech svého původu se chová
zcela jinak než na místech sekundárního výskytu. Zde je silně invazivní a je

považována za jednoho z nejúpornějších agresorů. A nejvíce jsme paradoxně křídlatky rozšířili do volné přírody
my lidé ze svých zahrad. Dovede zcela
vytlačit původní rostliny a mění nepříznivě i podmínky pro život místní fauny. V mnoha zemích včetně ČR se dnes
křídlatky likvidují mechanicky i chemicky a bohužel je nutné tyto rostliny likvidovat i vícekrát po sobě, natolik jsou
odolné a životaschopné oddenky této
rostliny. Křídlatka patří dokonce do seznamu stovky nejinvazivnějších rostlinných druhů světa! A pokud si ji vysadíte na své zahradě, čekejte vysokou
pokutu.
Likvidace křídlatky pomocí herbicidu Rundap Biaktiv se provádí 6–8× ročně, minimálně pak po dobu 2 let. Velký
úspěšný projekt likvidace křídlatky proběhl v povodí Odry v r. 2009–2011.
Prosíme, zapojte se i vy do likvidace křídlatky v našem okolí! Děkujeme!
Za Zdravé město Jilemnice
Dr. A. Opluštilová

Stejná šance – Zaměstnavatel 2016
Na konci března startoval již 7. ročník
soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel
2016.
Jedná se o prestižní soutěž zaměstnavatelů z Libereckého kraje, kteří lidem
se znevýhodněním dávají na otevřeném pracovním trhu stejnou šanci jako
ostatním a tím aktivně přispívají k jejich
začleňování do společnosti. Soutěž vyhlašuje nezisková organizace Rytmus
Liberec, o. p. s. Záštitu nad soutěží převzala Mgr. Lenka Kadlecová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro sociální resort.
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„Lidé se zdravotním znevýhodněním
mají ztížené podmínky pro získání zaměstnání. Pokud jim ale poskytneme
podporu, jsou schopni stát se rovnocennými zaměstnanci a kolegy,“ říká Antónia Dechťarová, ředitelka Rytmu Liberec, o. p. s.
Základní podmínkou nominace do
soutěže je zaměstnání na otevřeném
trhu práce v běžných ﬁrmách, mimo
chráněné prostředí.
Sběr nominací začal 21. března a potrvá do 30. dubna 2016. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne na Krajském

úřadě Libereckého kraje 19. května
2016. Nominovat zaměstnavatele v sedmém ročníku soutěže může široká veřejnost vyplněním online nominačního
listu a prostřednictvím tištěných nominačních listů, které budou distribuovány
na vybraných místech v Liberci, Jablonci
nad Nisou, České Lípě, Jilemnici a Semilech. Nominace budou vyhodnocovány
odbornou komisí.
Cílem Stejné šance je podpořit ﬁrmy,
které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, poskytnout jim veřejné
uznání a prostřednictvím příkladů jejich
dobré praxe motivovat ostatní ﬁrmy, aby
osoby se znevýhodněním zaměstnávaly.
Vítězi posledního ročníku se staly
ﬁrmy Restaurace u Poláků, Benteler ČR

s. r. o. (Jablonec nad Nisou) a KFC Liberec – AmRest s. r. o.
Slova ředitele vítězné ﬁrmy z roku
2012 EMBA, spol. s r.o., Evžena Pelikána dokreslují, jak by se k zaměstnávání lidí s handicapem mělo přistupovat:
„Tím, že zaměstnávám člověka s postižením, nemám pocit, že dělám něco
zvláštního. Je to pro mě zcela přirozené a myslím, že by to tak mělo být pro
všechny slušné lidi.“
Aktuální informace, nominační listy
i průběh předchozích ročníků naleznete na internetových stránkách pořádající organizace: www.rytmusliberec.cz.
Za Rytmus Liberec, o. p. s., Ing. Antónia Dechťarová, liberec@rytmus.org,
tel.: 773 800 661.

Z jilemnických škol
Jak jsme si užili měsíc únor
v MŠ Zámecká v Jilemnici
Měsíc únor již léta patří velkým bálům
a karnevalovým slavnostem. I my v mateřské školce jsme si takový karneval
připravili. Ve všech třídách – Kytičkách,
Motýlcích, Beruškách i Včeličkách se
děti i paní učitelky proměnily v různé
pohádkové postavičky, zvířátka, strašidla a podobně. Byli jsme se pochlubit
i v ostatních třídách, jak nám to sluší.
Zazpívali jsme si písničky, zahráli hry
a samozřejmě nechyběl ani taneček.
Díky maminkám, které nám připravily
masky, jsme si karneval opravdu užili
a odnesli si domů drobné dárečky.
Ovšem, co by to bylo za maškarní
bál, kdyby nehrála hudba. Po výborných zkušenostech z minulého roku
jsme opět navštívili ZUŠ v Jilemnici.

Paní učitelka Lenka Krausová nám představila hudební nástroje. Děti z nižších
ročníků nám na ně zahrály drobné
skladbičky a společně jsme si zazpívali. Děkujeme paní učitelce a již se těšíme, že se budeme jako školáci učit hrát
a dělat radost sobě i ostatním.
V zimním období se Berušky učily
základním plaveckým dovednostem.
Absolvovaly deset pestrých a příjemných lekcí, které vedla instruktorka plavání p. Alena Čermáková. Zahráli jsme
si různé hry ve vodě, ale nejvíce jsme
pyšní na to, jak jsme si ve velkém bazénu zaplavali a klouzali se do vody.
Dětem se v bazénu líbí a jsou velice šikovné. Je dobře, že máme v místě MŠ
plavecký bazén, a věříme, že i v příštím
roce budeme moci rozvíjet plavecké dovednosti dětí, podporovat jejich zdraví
a radost z pohybu.
Jitka Hofmanová
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Karneval školní družiny
ZŠ Harracha
Indiáni, princezny, superhrdinové, piráti a další pohádkové a ﬁlmové postavy
obsadili ve čtvrtek odpoledne naši školu
a v tělocvičně zahájili svůj rej, k němuž
samozřejmě patří tančení, do kterého
je zpočátku zapojila děvčata z vyšších
tříd – Míša a Nikolka. Naši vychovatelé ze všech oddělení školní družiny pro
děti připravili soutěže o ceny, zpěv karaoke i sladké odměny. Zvlášť nakonec
nás mile překvapila výborná pochoutka
upečená maminkou Lucinky a Vojty. Jak
se celá akce povedla, si můžete prohlédnout na webu školy.
E. Koldová

ZŠ J. Harracha: Exkurze
do Památníku Terezín
Ve středu 3. března se žáci devátých tříd
ze ZŠ Harracha, tak jako každý školní
rok, zúčastnili jednodenního vzdělávacího semináře v Památníku Terezín. Program plynule navazoval na učivo dějepisu v 9. ročníku, což je mj. i druhá
světová válka a zrůdné praktiky nacistického režimu.
Seminář začal krátkým ﬁlmem a besedou o útlaku Židů v Protektorátu Čechy a Morava. Následovala prohlídka
Muzea ghetta, dokumentující fungování
ghetta v letech 1941–1945, kdy sem byli
postupně deportováni Židé z mnoha států Evropy, aby byli následně posíláni do
vyhlazovacích táborů v Polsku. Dále se
žáci přesunuli do nedalekých Magdeburských kasáren a prohlédli si repliku vězeňské ubikace. V kasárnách bylo
též možné obdivovat výtvarná, hudební
či literární díla, která tu i přes nesmírné
utrpení vznikala. Program pokračoval
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Exkurze do Památníku Terezín.
Archiv ZŠ Harracha

návštěvou kolumbária a ústřední márnice. Další kroky směřovaly na Židovský
hřbitov, kde žáci navštívili bývalé krematorium. Po kratší vycházce městem
nás čekalo poslední zastavení – Malá
pevnost a zde prohlídka bývalé věznice gestapa.
Celý program byl velmi živý a emotivní a žáky viditelně zaujal. Zde jsou
některé postřehy z jejich následných
slohových prací, které jako výstup s exkurze zadal pan učitel Řehák: „Nebyla
to zbytečná akce, každý by to měl vidět.“ … „Každý by se měl podívat, jaké
hrůzy se děly.“ … „Mnoha lidem to určitě otevřelo a otevře oči.“ … „Muselo být
hrozné žít v této době.“ … „Rozhodně
bych to nikdy nechtěla zažít.“
P. Zemánková, ZŠ Harracha

Z činnosti přírodovědného kroužku
při ZŠ Harracha
Již sedmým rokem funguje na ZŠ Harracha přírodovědný kroužek. Každoročně ho navštěvuje 13–20 žáků pátých až
sedmých tříd. Ti starší, kteří již nemají čas na pravidelné schůzky, připravují
pro mladší děti občasné aktivity v přírodě a pomáhají při víkendových akcích.

Ve vedení kroužku se střídají vyučující chemie, ekologie, přírodopisu a zeměpisu. Zaměření kroužku je tedy velmi široké. I děti z prvního stupně si tak
mohou vyzkoušet práci s mikroskopem,
chemické pokusy či jiné aktivity, které je
jinak čekají až ve vyšším ročníku.
K nejoblíbenějším činnostem patří
jednoznačně víkendové výlety. Z těch
nejzdařilejších jmenujme např. výlet do
psího útulku v Poděbradech, do Národního muzea v Praze, do IQ parku v Liberci, výcvik v horolezeckém centru
Makak v Jablonci nad Nisou, návštěvu
jeskyní v Poniklé či exkurzi do stanice
pro poraněná zvířata ve Vrchlabí. Každý školní rok potom vrcholí třídenním
táborem v blízkém okolí.
Posledním výletem byla exkurze
do vodní elektrárny Hučák v Hradci

Králové, v sobotu 27. února. Kromě prohlídky elektrárny děti absolvovaly i interaktivní výstavu o obnovitelných zdrojích
energie. Formou praktických her a pokusů v laboratoři tak mohly pochopit
fungování vodní, větrné, geotermální či
solární elektrárny a uvědomit si nutnost
využívání a hledání ekologických zdrojů
energie. Dalším bodem programu byla
návštěva Obřího akvária, dokumentujícího život v tropických řekách Ameriky.
Ale i cesta vlakem zpět do Krkonoš byla
pro některé děti vzácným zážitkem.
Všechny tyto činnosti by nebyly uskutečnitelné bez ochoty pedagogů věnovat
se dětem i o víkendu a hlavně bez dětí,
které jsou stále schopné vyměnit pohodlí před televizorem a počítačem za aktivní poznávání.
P. Zemánková, ZŠ Harracha

Zprávy od lyžařů
Finále Českého poháru a Hledáme
nové talenty, Jilemnice – Horní
Mísečky, 5.–6. 3. 2016
O prvním březnovém víkendu se konala
závěrečná část lyžařských závodů Českého poháru pro starší žactvo (ročníky
2002 a 2003) a ﬁnále náborových závodů Hledáme nové talenty pro mladší
žactvo (ročníky 2005 a 2004). Společný
závod se uskutečnil na standartních tratích na Horních Mísečkách a uspořádal
ho náš domácí oddíl ČKS SKI Jilemnice.
Závod to byl „neobyčejný“ nejen vzhledem k počtu startujících, ale i ke složení disciplín. Celkově startovalo přes 430
mladých lyžařů rozdělených v osmi kategoriích a zastupovali více než 40 lyžařských oddílů z celé ČR. Všichni

závodníci se museli v sobotu popasovat s náročnými tratěmi na Horních
Mísečkách v délkách od dvou do pěti
kilometrů klasickou technikou s intervalovým startem a hlavně nedělním obratnostním závodem volnou technikou. Na
trati 1,5 a 2 km museli lyžaři předvést
všechny své lyžařské dovednosti jako
skoky, přejezdy muldy, jízdu slalomem
z kopce i do kopce, obrátky o 360 stupňů, podjíždění překážek, jízdu po jedné
lyži a několik dalších obratnostních disciplín. Rozhodoval tak nejenom čas na
trati, ale i přesnost splnění jednotlivých
úkolů. K tomu všemu se přidal nepříjemný „umydlený“ sníh, a tak se nenašlo mnoho závodníků, kteří by trať projeli bez trestných penalizací. Obrovské
poděkování patří i všem pořadatelům,
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Družstvo starších žáků – 2. místo v Českém poháru.

kteří trať pečlivě připravili i celý závod
uspořádali. Vždyť například v neděli trval samotný závod více než pět hodin.
Celkem za náš oddíl startovalo 26 závodníků – 10 starších žáků a 16 závodníků mladšího žactva.
Všichni naši závodníci potvrdili své
lyžařské schopnosti, dovednosti a trénovanost a v mnoha případech se probojovali na stupně vítězů nebo skončili
těsně pod nimi.
Přehled nejlepších výsledků jednotlivců: sobota – 2/3/4/5 km klasicky –
1. Pokorný M. a Svoboda M., 2. Horáčková L. a Svobodová K., 3. Rysulová M.,
5. Zatloukalová B. a Salaba D., 7. Trojan
M., 9. Buďárková T. a Votoček M., 10.
Paulusová L.,12. Šulcová S., 13. Kožnar M. a Kudrnáč J., 16. Sucharda T.
a Šulcová S.; neděle – obratnostní závod volně – 2. Rysulová M., 3. Paulusová L., 4. Svobodová K., 7. Horáčková L.,
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Votoček M. a Pokorný M., 8. Buďárková
T., Svoboda M., Salaba D. a Zatloukalová B., 13. Mader Z., 15. Šulcová R., 18.
Kudrnáč J.
V rámci těchto závodů byly hodnoceny i výsledky v soutěži družstev.
Do soutěže Hledáme nové talenty se
počítaly body za umístění všech závodníků do 25. místa v kategoriích mladšího žactva a naši mladší žáci vybojovali
vynikající 2. místo mezi 35 oddíly.
Starší žactvo soutěžilo o medaile
v mistrovství ČR družstev ve všech závodech Českého poháru v průběhu celé
sezony a našemu družstvu se dařilo držet po celou sezonu druhé místo. Toto
umístění jsme na závěrečných závodech
potvrdili a získali stříbrné medaile mezi
40 oddíly z celé ČR.
Vyhlašovaly se zde i výsledky Českého poháru jednotlivců a my měli
v každé kategorii jedno želízko v ohni

na stupně vítězů. Nakonec se to podařilo M. Pokornému a M. Rysulové,
kteří shodně skončili na druhém místě
a těsně na nepopulárním čtvrtém místě
skončili B. Zatloukalová a M. Votoček.
Na výborném pátém místě skončila ještě K. Svobodová a desátý skončil celkově J. Kudrnáč.
Přehled výsledků v soutěži družstev
a jednotlivců v ČP:
HNT mladší žactvo:
1. místo Dukla Liberec 325 bodů, 2.
ČKS SKI Jilemnice 297 bodů, 3. LK Slovan Karlovy Vary 283 bodů. Celkem bodovalo 35 oddílů.
MČR družstev staršího žactva:

1. místo Ski klub Jablonec n. N 1 423
bodů, 2. ČKS SKI Jilemnice 1 065 bodů,
3. Spartak Vrchlabí 744 bodů. Celkem
bodovalo 40 oddílů z celé ČR.
Soutěž jednotlivců – Český pohár –
celkové výsledky za sezonu 2015/16:
2. M. Rysulová a M. Pokorný, 4. B. Zatloukalová a M. Votoček, 5. K. Svobodová a 10. J. Kudrnáč.
Děkujeme městu Jilemnice, všem trenérům, rodičům i pořadatelům za pomoc při přípravě a realizaci závodů.
Závodníkům gratulujeme k dosaženým
výsledkům. Byla to makačka, ale stála
za to!
Zpracoval Václav Korbelář

Společenský dům Jilm Vás zve…
Neděle 10. 4. 2016 v 15 hod.
O Sněhurce
Romantický pohádkový muzikál Divadla Kapsa Andělská hora.
Vstupné 60 Kč
Čtvrtek 14. 4. 2016 v 18 hod., Kino 70
Island – země ohně a ledu
Multimediální cestovatelská přednáška Pavly Bičíkové o jednom z nejkrásnějších ostrovů světa, který leží nadosah. Uslyšíte příběh o „drsných“, ale
milých lidech se speciﬁckým smyslem
pro humor, o nemotorných, ale kamarádských papuchalcích, papoušcích severu. Prostřednictvím fotograﬁí budete
putovat přes Duhové hory kolem činných sopek, ledovců a termálních pramenů, přes nekonečné zelené pláně,
budete se brodit přes divoké ledovcové
říčky. Uvidíte měsíční krajinu islandského vnitrozemí, bouřlivé vodopády, gejzíry, pohádkové západy slunce, nejstarší

parlament na světě a smějící se koně.
Vstupné 80 Kč
Pátek 15. 4. 2016 od 20 hod.
Krakonošův bál
Vstupné 100 Kč
Sobota 16. – neděle 17. 4. 2016
6. Krkonošský umělecký a mediální
festival
Seznámíte se s moderováním, ﬁlmovým zákulisím, herectvím, tancováním,
fotografováním. Poznáte zblízka televizi, rádio a internetová média. Setkáte se
s hvězdami a zajímavými hosty!
Informace a přihlášky: www.kumf.cz
Pondělí 18. 4. 2016 v 19 hod.
Rodina je základ státu – Divadlo Palace Praha
Komedie, ve které jde o život!
Rodina je základ státu je v Divadle
Palace po představení Prachy! dalším
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textem uznávaného mistra frašky Raye
Cooneyho. Jeho hry vycházejí z nejlepších tradic anglické komedie s komplikovanou zápletkou a suchým britským
humorem. Ne náhodou mu v roce 2005
udělila královna za služby britskému
dramatu titul důstojníka Řádu britského impéria.
Hrají: Miroslav Etzler, Richard Trsťan,
Vanda Hybnerová / Marika Procházková, Petr Motloch, Martina Hudečková
/ Marika Procházková, Zdeněk Košata,
Sabina Laurinová, Zdeněk Piškula / Mirek Sabadin, Jakub Slach / Vojtěch Záveský, Miloš Kopečný.
Vstupné 350/330 Kč
Sobota 23. – neděle 24. 4. 2016, Kino 70
Dech hor – festival alpinismu a dalekých cest
VII. ročník festivalu alpinismu a dalekých cest – přednášky, ﬁlmy, vyprávění z expedic.
www.dechhor.cz
Sobota 30. 4. 2016 od 19 hod.,
Areál u technických služeb Jilemnice
Čarodějnice 2016 – hraje skupina
Alibi Rock
Čarodějničky v kostýmech vítány!
Občerstvení zajištěno.

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, Jan Kubát,
Karel Kupka, Dagmar Stolínová. Sazba a zlom: P3K (www.p3k.cz). Tisk –
obálka: ZAMA s. r. o., vnitřní strany: A90
PRESS-FOTO Jilemnice 500. Vydavatel:
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Připravujeme:
Čtvrtek 5. 5. 2016 v 19.30 hod.
Caveman – one man show
Vstupné 350/330 Kč
Sobota 14. 5. 2016 9–17 hod.
Májový jarmark s kulturním programem
Středa 18. 5. 2016 v 8.30 a 10 hod.
O Balynce, dobrém štěněti – představení pro MŠ a ZŠ
Čtvrtek 19. 5. 2016 v 19 hod.
Dívčí válka – Pragokoncert Praha
Hrají: Sandra Pogodová, F. R. Čech,
Mojmír Maděrič, Jiří Štědroň, Oldřich
Navrátil, Roman Skamene, Petr Jablonský, Petr Martinák, Evžen Hájek, Bedřich Maruštík, Martina Šťastná, Anna Kadeřávková a další. Vstupné 369/349 Kč
Středa 25. 5. 2016 v 19 hod.
Veselá trojka
Vstupné 200 Kč
Všechny místenkové programy již
v předprodeji v Informačním centru
Jilemnice a online prodeji na webu:
www.sdjilm.cz.

město Jilemnice, Masarykovo náměstí
čp. 82, 514 01 Jilemnice, IČO 275808,
periodicita: vychází měsíčně, den vydání: k 1. příslušného měsíce. Počet výtisků: 1 000 ks. Zapsáno do evidence periodického tisku Ministerstva kultury ČR
pod ev. č. MK ČR E 22461. Cena 11 Kč.
Uzávěrka květnového čísla: 10. 4. 2016.
Obálka: Foto P. Maralík. Nově vyzdobené prostory dětského oddělení jilemnické nemocnice (Libor Škrlík při práci).
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