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Jičín letos poprvé udělí Cenu „Ď“ jako poděkování lidem, kteří konají kolem sebe dobro
Město Jičín spolu s Rotary Clubem Jičín
letos poprvé uspořádají předání Ceny „Ď“
(Děkuji). Tato cena je celonárodně udělo-
vána již 15 let obyčejným i neobyčejným
občanům, firmám či institucím, kteří nezišt-
ně a s nadšením pomáhají lidem kolem
sebe. A takovým lidem, kteří šíří dobro,
chceme poděkovat i my v Jičíně. Slavnostní
předání Ceny proběhne 14. dubna 2015. 
Na Městský úřad Jičín se obrátil Rotary Club
Jičín s žádostí o spolupráci na udělení Ceny
„Ď“ (Děkuji). Smyslem Ceny je veřejně podě-
kovat těm, kteří se nějakým způsobem zaslou-
žili o zkvalitnění života lidí kolem sebe, a to
v nejrůznějších oblastech. Jedná se o lidi, kteří
např. dlouhodobě vykonávají nějakou zásluž -
nou činnost pro druhé, zachránili život, pod-
porují různá sdružení či aktivity atd. Cílem je
jim veřejně pomocí této akce poděkovat. „Ve
spolupráci s místním Rotary Clubem jsme pro
začátek vybrali 10 oblastí a 10 organizací či
orgánů, které budou nominovat osoby v dané
oblasti, kterým by chtěly veřejně poděkovat.
Např. za sport bude nominovat TJ Sokol, za
oblast zdravotnictví Oblastní nemocnice Jičín,
za Cestovní ruch Klub českých turistů, za oblast
Paměť národa Okresní státní archiv atd. Pak
jsou oblasti tak široké, že jsme se rozhodli
požádat komise Rady města, kde jsou zástupci
různých organizací a spolků, aby navrhly nomi-
novaného samy. Např. osobnost za oblast škol-
ství nominuje komise školství, za oblast
ekologie komise životního prostředí a za oblast
kultury komise kulturní,” vysvětluje starosta

města Jičína JUDr. Jan Malý, který poskytne
nad akcí svou záštitu. Každá oblast bude mít
pouze jednoho nominovaného. Poté bude
z významných osobností Jičína (držitelé ceny
města, podnikatelé, ředitelé atd.) ustanovena
pětičlenná komise, která určí pomyslného vítě-
ze. Ten získá skleněnou sošku, Cenu „Ď“, jež
mu bude předána na slavnostním odpoledni
dne 14. dubna 2015. Vítězi budou ale všichni,
protože všem bude veřejně poděkováno.
Všichni navržení kandidáti také postoupí do
krajského a celonárodního kola, které se bude
konat ve Státní opeře v Praze. 
Pokud bude akce úspěšná předpokládá se, že
by byla tato cena předávána každoročně. Akce
tak bude vhodně doplňovat další prestižní
ocenění, Cenu města Jičína, která je každo -
ročně pořádávána významným osobnostem
Jičína. 
Cena „Ď“ je celonárodní cenou udílenou jako
poděkování obyčejným i neobyčejným obča-
nům, firmám či institucím, kteří nezištně
a s nadšením pomáhají lidem kolem sebe.
Letos se chystá již jubilejní 15. ročník. „S myš-
lenkou ceny ,Ď‘ přišel v roce 2000 pan Richard
Langer. Oslovil tehdejšího ředitele Národního
divadla JUDr. Jiřího Srstku, kterému se projekt
zalíbil a tak se v červnu 2001 konalo v prosto-
rách Národního divadla první celostátní kolo
ceny ,Ď‘. Projekt postupně získával na publicitě,
takže od 10. ročníku se začala pořádat krajská
kola ceny ,Ď‘ a postupně se začala přidávat
i městská kola. Současně s tím začal vzrůstat
i zájem médií. Poslední ročník ceny ,Ď‘ výrazně

zpravodajsky komunikovala Česká televize
i ČR 2. Městská kola přivedla ke spolupráci
s cenou ,Ď‘ i rotary kluby, které nabídly pomoc
při organizování městských kol. Vůdčí myšlen-
ka ceny ,Ď‘ je totiž velmi blízká myšlence Hnutí
Rotary International: ,Servis above self‘, což
ve volném překladu znamená ,Služba bližnímu
je nad můj prospěch‘,“ vysvětluje vznik udílení
ceny a zapojení Rotary prezident jičínského
klubu pan Ing. Zdeněk Harapes.
Rotary International je celosvětovou organizací
sdružující osobnosti z podnikatelských a odbor-
ných kruhů, která poskytuje humanitární služby
a pomoc svým spoluobčanům, vzdělávací a kul-
turní programy a také mezinárodní programy
pro výměnu mládeže. Její nejmenší organizační
složkou jsou Rotary kluby organizované v jed-
notlivých městech. Rotary Club Jičín byl založen
v roce 1993 a od roku 1998 spolupracuje se sku-
pinou z Nymburka. Jeho činností je např. vysí-
lání studentů na výměnné pobyty a pořádání
mezinárodních kempů, finanční příspěvky na
registr dárců kostní dřeně anebo spolupráce
s o. s. Labská stezka, které usiluje o propojení
Jičína a Nymburka cyklostezkou Cidlina – Mrli-
na. Každoročně také rotariáni pořádají ples,
jehož výtěžek putuje do sociální anebo zdra-
votní sféry či do školství. V roce 2013 například
věnovali výtěžek plesu ve výši 52 000 Kč jičín-
skému Stacionáři Kamarád. 
Bližší informace o Ceně „Ď“ 
– www.cena-d.cz
Bližší informace o Rotary Jičín 
– www.rotary2240.org/jicin/cs -MD-
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Klub českých turistů ve spolupráci s městem Jičín vás srdečně zve na již 49. ročník akce 

Pochod Českým rájem 
– Putování za Rumcajsem,
které se koná v sobotu 28. března 2015.

Start od 6.00–10.00 z Valdštejnova náměstí 1 (zámek). 

Čekají na vás trasy 15, 23, 36 a 50 km a pro děti trasy Rumcajs, Manka
a Cipísek (8, 5, 3 km). Je možné také vyjet na kole, a to na 12, 28, 40, 56
a 73 km. Cestou uvidíte místní dominanty jako jsou Trosky, Tábor, 
Zebín, Pařez nebo Borecké skály. 

Více se dozvíte na www.kctjicin.cz
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Dřeviny poslouží 
jako krmivo pro ZOO

RM schválila žádost ZOO Dvůr Králové nad Labem
opovolení kácení náletových dřevin na volné par-
cele v průmyslové zóně. ZOO takto hledá zdroje
krmiva pro své listožravé kopytníky, konkrétně
pro žirafy. Na pozemku, který je v průmyslové zóně
vedle firmy Leist, roste převážně osika, vrba abříza.
Kácení na cca 1 ha bude probíhat po etapách. 

Popovičtí se dočkají 
dalších prací na bývalé škole

RM schválila vítěze výběrového řízení na statické
zajištění objektu bývalé školy vPopovicích. Zada-
vatel obdržel dvě nabídky a vítězem se stala
firma JOKAS s.r.o. z Nového Bydžova s částkou
274 500 Kč bez DPH. Hotovo by mělo být v polo-
vině dubna 2015. Následně by letos měla pro-
běhnout ještě rekonstrukce sociálních zařízení. 

Rada města jmenovala
předsedy komisí

RM jmenovala na základě doporučení Komise
pro cestovní ruch předsedou restauratéra pana
Jiřího Komárka. Komise letopisecká navrhla jako
svého předsedu ředitele jičínského muzea
a galerie pana PhDr. Michala Babíka. Předsedou
Sportovní komise bude dle doporučení jejích
členů zastupitel Mgr. Petr Šindelář. 

Město finančně podpoří K-klub, od Krajského úřadu dostal méně peněz na provoz
K-klub – středisko volného času Jičín, neboli
Káčko, které je příspěvkovou organizací měs-
ta a zabývá se poskytováním volnočasových
aktivit pro děti i dospělé v Jičíně, získal od
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
pro letošní školní rok méně peněz na svůj
provoz. Důvodem jsou škrty v krajském roz-
počtu, které způsobila jiná metodika MŠMT.
Město tak jako zřizovatel musí narychlo řešit
dofinancování aktivit K-klubu ze svého roz-
počtu, jinak by hrozilo, že některé služby
Káčka by mohly být omezeny. Pro letošní
školní rok tak Káčko dostane navíc finanční
příspěvek ve výši cca 300 000 Kč.
Rada města schválila příspěvek K-klubu ve výši
145 500 Kč do konce školního roku 2014/2015
(leden–červen 2015) a v druhém pololetí 2015
(červenec–srpen 2015) bude třeba po prove-
dených opatřeních ještě částka ve výši cca
157 000 Kč. Celkem tedy město přispěje K-klubu
zhruba 300 000 Kč tak, aby mohl pokrýt všechny
své náklady na dosud probíhající kroužky a pro-
voz. I tak si nyní část nákladů K-klub hradí ze
svých rezerv, které si průběžně vytváří. Problém
s financováním vznikl poté, co se změnila meto-
dika Krajského úřadu ve vyplácení příspěvků na
činnost takovýmto organizacím. 
Nyní je K-klub částečně financován Krajským
úřadem Královéhradeckého kraje, který pokrý-
vá platy zaměstnanců (pedagogů a nepeda-
gogických pracovníků) z MŠMT. Ostatní výdaje
na provoz hradí město provozním příspěvkem,
který byl letos ve výši 1 100 000 Kč včetně hvěz-
dárny. Krajský úřad ale nyní poskytl podle nové

metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy Káčku méně peněz na pracovníky.
Navíc se změnilo v rámci státní koncepce vzdě-
lávání odměňování externích pracovníků,
a těch má K-klub většinu. V současné době má
Káčko 6,5 úvazku pro pedagogy, 3 nepedag.
pracovníky a 27 externistů. Podle rozhodnutí
KÚ by ale letos měl podle poskytnutého pří-
spěvku úvazky snížit na 5 pedagogů a 2,75
úvazku pro nepedagogy. To by ale nutně zna-
menalo snížení počtu zájmových kroužků, kte-
ré jsou již v plném proudu od začátku školního
roku a jsou také již účastníky zaplacené. Vedení
K-klubu tedy přijalo personální opatření tak,
aby byla metodika KÚ splněna a zároveň, aby
mohla výuka i nadále pokračovat. Avšak z hle-
diska financování je zde rozdíl mezi kalen -
dářním rokem a školním, takže finanční
prostředky v rozpočtu K-klubu nebyly letos
dostatečné. „Část nákladů na průběžné finan-
cování jsme pokryli z našich rezerv, které si
během roku tvoříme. Nové náklady nám samo-
zřejmě také vznikly otevřením dalších kroužků
a provozem domu č. p. 2, čímž jsme pro zájem-
ce rozšířili nabídku služeb. Z hlediska provoz-
ních výdajů jsme ale činnost dosud vždy
pokryli z příspěvku města a získanými finan-
cemi za naši činnost. Rozhodnutí Krajského
úřadu nás ale staví do situace, kdy jsme nutně
museli požádat město o dofinancování pro-
vozu tak, abychom udrželi stávající poskyto-
vané služby,“ vysvětluje ředitelka K-klubu
Mgr. Lenka Vacková. 
Do budoucna to znamená pro město rozhod-

nutí, zda bude více přispívat na provoz K-klu-
bu, aby se mohla nabídka aktivit ve volném
čase (odpoledne, víkendy i prázdniny) dále
udržet, nebo dokonce rozšiřovat. Podle před-
běžných odhadů bude město muset na kaž-
doroční činnost K-klubu přispívat o zhruba
200  000 Kč více. V  případě nutnosti bude
muset dojít i k navýšení cen kroužků. „Je pro
mě naprosto nepřijatelné omezovat činnost
K-klubu. Je to vynikající prevence proti jakým-
koli negativním jevům. K-klub je velmi
významnou institucí pro život města a smys-
luplné trávení času velké části obyvatel Jičína.
Těch 200 000 Kč pro K-klub se městu mnoho-
násobně vrátí,“ říká místostarosta města
Mgr. Petr Hamáček, který má na starost právě
oblast školství. 
Více informací o tom, co K-klub nabízí, najdete
pravidelně na str. 14. -MD-

Na dodávkách plynu město
i v příštím roce ušetří

RM schválila dodávku zemního plynu pro město
a všechny příspěvkové organizace města pro rok
2016 od společnosti E. ON Energie a.s., a to za
cenu 638 Kč/MWh. Tento dodavatel byl vysou-
těžen v roce 2013 na Českomoravské komoditní
burze Kladno a pro rok 2014 byla cena jak pro
maloodběry, tak pro jeden velkoodběr ve výši
733 Kč/MWh. Pro rok 2015 se nákup plynu řešil
se stejnou společností, a to na základě jejich
nabídnuté ceny a dodatkem ke smlouvě. Cena
byla ve výši 722 Kč/MWh. -MD-

Vážení občané, tak jako každý rok touto
dobou si Vás dovolujeme upozornit na povin-
nost uhradit poplatek za komunální odpad
a z držení psů. 
Místní poplatek za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů dle OZV 3/2012
ve znění 6/2013 a 7/2014 činí pro rok 2015 stejně
jako v loňském roce v Jičíně 492 Kč a v Popo-
vicích 396 Kč na osobu.
Vyhláška pro letošní rok nově osvobozuje
od poplatku za komunální odpad děti a mla-
distvé do 18 let, včetně celého kalendářního
roku, ve kterém dítě 18 let dovrší, čili se jedná
o ročníky 1997 a mladší. 
Kdo poplatek neplatí:
1. občané ve vazbě nebo v trestu odnětí svo-

body,

2. občané zdržující se v zahraničí déle než tři
měsíce,

3. občané, jejichž trvalý pobyt je v sídle ohla-
šovny dle zvláštních právních předpisů,

4. děti do 18 let včetně celého kalendářního
roku, ve kterém dítě dovrší 18 let,

5. děti ve věku do 18 let umístěné v ústavních
zařízeních po dobu delší než 6 měsíců,

6. osoby, které jsou déle jak 6 měsíců umístěny
v domovech pro seniory.

Všechna osvobození kromě bodu 4 je nutné
doložit potvrzením.
Pro držitele psů se poplatek v r. 2015 nemění –
obyvatelé bytových domů uhradí 1000 Kč,
rodinných domů 400 Kč, senioři dle zákona
200 Kč a poplatníci okolních obcí 60 Kč (Popo-
vice, Robousy, Soudná, Sedličky, Moravčice
a Dvorce). 

Splatnost obou poplatků je nejpozději do
31. března 2015 (v případě platby ve dvou
splátkách do 31. 3. 2015 a do 30. 9. 2015).
Poštovní poukázky budou roznášeny do schrá-
nek v březnu, přičemž neobdržení složenky
nezbavuje poplatníka povinnosti poplatek uhra-
dit. Poplatník je také povinen ohlásit městu
Jičínu vznik své poplatkové povinnosti nejpoz-
ději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost
vznikla, a to na formuláři Ohlášení poplatkové
povinnosti k místnímu poplatku za komunální
odpad. 
Bližší informace získáte na webových stránkách
města Jičína – www.mujicin.cz.
Zde je ke stažení i formulář na ohlášení poplat-
kové povinnosti.

Ing. Martina Dušátková, Věra Dudková
ekonomický odbor

Svoz odpadu i poplatek ze psů je třeba uhradit do konce března
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V dnešní době si již nikdo nedovede představit,
že by neměl možnost v případě potřeby přivolat
hasiče a nemohl se spoléhat na to, že mu poskyt-
nou pomoc. Není to jenom likvidace požárů,
kdy především z tohoto důvodu byly jejich jed-
notky v historii zřizovány. V současné době to
jsou i dopravní nehody, které se málokdy obej -
dou bez účasti hasičských jednotek. Může jít
třeba jen o zajištění místa nehody, vyproštění
havarovaných vozidel nebo likvidaci úniku rop-
ných látek, ale v případě záchrany lidských živo-
tů, kdy je potřeba neprodleně vyprostit osoby
z havarovaných vozidel, jsou jediní, kdo tak
může učinit okamžitě a na vysoké odborné úrov-
ni. Zasahující hasiči – záchranáři musí být neje-
nom schopni používat moderní techniku
určenou k různým speciálním činnostem, ale
musí umět poskytnout v případě potřeby i účin-
nou předlékařskou pomoc zraněným osobám.
Náklady vložené společností do činnosti hasič-
ských záchranných jednotek se jí vždy vrátí, pro-
tože cena lidského života a jeho zdraví je
nevyčíslitelná. Stejně tak je cenná záchrana
majetku. Vloni došlo při 112 požárech na území
okresu Jičín ke škodě ve výši 17,5 milionů korun,
ale byly uchráněny hodnoty ve výši 116 milionů
korun. Nabízíme vám možnost nahlédnout do
statistik zásahové činnosti hasičů, kteří se podí-
lejí na ochraně našich životů, zdraví a majetku.
Průměrný roční počet událostí se pohybuje

v posledním desetiletí okolo čísla 800. V roce 2014
byl tento počet oněco nižší, tedy celkově 740udá-
lostí. Z toho bylo 112 požárů, dále 204dopravních
nehod, ve 32 případech byl likvidován únik
nebezpečné chemické látky a ve 321 zásazích
šlo o technickou pomoc, kdy hrozilo tzv. nebez-
pečí z prodlení. Ostatních 71 případů připadá
většinou na plané poplachy, kdy šlo např. o pří-
znaky požáru, který se nepotvrdil. Ze všech těchto
událostí se jich nejvíce, tedy celkově 412 (69 požá-
rů a 130 dopravních nehod), událo ve správním
obvodu obce s rozšířenou působností Jičín. Ve
správním obvodu ORP Nová Paka zasahovali hasi-
či u 102 událostí, a v obvodu ORP Hořice u 219
událostí. Pokud by se počítaly zásahy jednotlivých
jednotek, ať profesionálních, nebo dobrovolných,
pak je celkový počet více než tisíc, neboť uněkte-
rých událostí zasahuje jednotek více. Vroce 2014
došlo na území okresu při těchto událostech
ke 270 zraněním abohužel ke 14 úmrtím. Zároveň
došlo ke zranění šesti hasičů.
Pro porovnání můžeme uvést i přehled o zása-
hové činnosti hasičů v celém Královéhradeckém
kraji. Počet zásahů byl u 5 082 událostí, z toho
bylo 782 požárů a 1 362 dopravních nehod. Dále
ve 300 případech byly likvidovány uniklé nebez-
pečné látky a rovněž bylo provedeno 2 221 tech-
nických zásahů. Svoji pomoc poskytli hasiči
1 718 zraněným osobám a provedli záchranu
celkem 1 556 osob. Při těchto zásazích došlo ke

zranění 27 profesionálních nebo dobrovolných
hasičů. Výše škod při požárech v celém kraji
dosáhla 96 miliónů korun a hasiči uchránili hod-
noty ve výši 676 miliónů korun. Detailní rozbory
zásahové činnosti hasičů – záchranářů jsou na
adrese www.hzshk.cz.
Požáry s vyšší škodou, ke kterým došlo v roce
2014 na území okresu Jičín:
28. 4. 2014 – požár skladovací haly sena, Holín,
příčina nezjištěna, škoda 7 000 000 Kč, uchrá-
něná hodnota 10 000 000 Kč.
10. 5. 2014 – požár garáže v rodinném domě,
Lázně Bělohrad, příčina – technická závada
radiopřijímače, škoda 500 000 Kč, uchráněná
hodnota 2 500 000 Kč.
19. 5. 2014 – požár obývacího pokoje v rodin-
ném domě, Hořice, příčina – zanedbání požár-
ních předpisů, škoda 600 000 Kč, uchráněná
hodnota 1 400 000 Kč.
12. 6. 2014 – požár kuchyně v rodinném domě,
Liběšice, příčina – nedbalost s otevřeným
ohněm, škoda 400 000 Kč, uchráněná hodnota
2 500 000 Kč.
17. 8. 2014 – požár rodinného domu, Plhov, pří-
čina nezjištěna, škoda 3 800 000 Kč, uchráněná
hodnota 1 000 000 Kč.
21. 8. 2014 – požár stodoly a garáže, Holovousy,
příčina nezjištěna, škoda 1 000 000 Kč, uchrá-
něná hodnota 3 000 000 Kč.
                                                  plk. PhDr. Libor Zikeš

Z P R Á V Y  Z  M Ě S T A

Jičín chce omezit provoz heren,
připraví vyhlášku

Rada města uložila Městskému úřadu připravit
návrh obecně závazné vyhlášky, která by měla
výrazně omezit stávající herny v Jičíně. Cílem je
omezit provozní dobu heren, ato pouze na dobu
od 10.00–24.00 a omezit jejich propagaci. Ome-
zení času tj. omezení provozu heren je možné
podle zákona. Co se týče stanovení opatření
k omezení propagace hraní některých sázkových
her, loterií a jiných podobných her, tak to může
město regulovat zdůvodu ustanovení §10 písm.
a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění, jako zabezpečení místních záležitostí veřej-
ného pořádku. Zastupitelé by měli návrh vyhlášky
dostat k projednání v dubnu. -MD-

Statistika zásahové činnosti hasičů na území okresu Jičín v roce 2014

V úterý 3. února se zastupitelé sešli na základě
žádosti osmi z nich na mimořádném jednání.
Důvodem jednání bylo využití volného zůstat-
ku rozpočtu z roku 2014, který byl ve výši
48 milionů korun. S částkou ve výši 30 milionů
se při skladbě rozpočtu již předběžně počítalo,
zůstatek byl tedy o 18 milionů větší a bylo třeba
vybrat oblasti, na které jej město použije. Zastu-
pitelé po dlouhé debatě nakonec schválili poč-
tem 11 koaličních hlasů návrh na rozdělení
zůstatku projednaný Radou města (viz
níže). Druhým bodem pak bylo projednání zří-
zení „Výboru pro rozvoj města a územní plá-
nování“ namísto „Komise pro rozvoj města“.
Zřízení výboru o počtu 13 členů bylo schváleno.
Vznikl tak třetí výbor (po Kontrolním a Finanč-
ním výboru), který bude podřízený Zastupitel-
stvu. Předsedou výboru byl zvolen Mgr. Luděk
Havel a zvoleno bylo zatím 8 členů – Robert
Smolík, Ing. Jiří Balský, Jiří Vojtíšek, Zdeněk Dla-
bola, Ing. Jiří Zeman, Ing. Ladislav Komárek,
Roman Tachas, Luděk Moravec. -MD-

Rozdělení zůstatku rozpočtu 2014
K 31. 12. 2014 byl vykázán zůstatek hospodaření
ve výši 47 874 317 Kč. V této sumě je zahrnuta
i částka 170 813, což přestavuje soc. fond, se
kterým nelze počítat, takže k rozdělení do roz-
počtu na rok 2015 přichází částka 47 645 504 Kč. 
• Náklady na projekty – a) ulice 500.000 Kč, 

b) projekt ZS 229 140,98 Kč, c) studie s dota-
cemi EU 700 000 Kč

• Ulice Denisova – projekt + rekonstrukce
2 000 000 Kč

• Technické služby – a) nákladní vozidlo na pře-
pravu kontejnerů 2 200 000 Kč, b) přístřešek
na separovaný odpad 1 000 000 Kč

• stavební úprava Ruská čp. 16 – I. etapa vstup
5 000 000 Kč

• knihovna – okna 600 000 Kč
• střecha I. ZŠ 2 000 000 Kč
• sociální zařízení III. ZŠ 800 000 Kč
• Popovice – 500 000 Kč (škola, cesta)
• Robousy – hasičská zbrojnice 500 000 Kč,

Robousy – chodník 200 000 Kč
• kulturní akce města 100 000 Kč
• dukáty pro Vítání občánků100 000 Kč
• Nízkoprahový klub Exit 100 000 Kč, Azylový

dům Barákova ulice – okna 250 000 Kč
• chodník na náměstí 150 000 Kč
• výkupy pozemků 1 000 000 Kč.

Zastupitelé rozdělili zůstatek rozpočtu a zřídili výbor pro rozvoj města

Město žádá o dotaci na projekt 
Odpočinková zóna Cidlina

RM schválila záměr podání žádosti o dotaci na
akci Odpočinková zóna Cidlina. Architektonic-
kou studii má město již připravenou a nyní je
možné žádat o dotaci Nadaci Proměny, která
vyhlásila grantovou výzvu v programu Parky.
Tento program pomáhá městům rozvíjet veřej-
ná prostranství. V rámci uvedené grantové výzvy
je možné tento záměr rozpracovat a realizovat.
Nadační příspěvek činí max. 25 milionů a podíl
města je 10 %. Uzávěrka podání žádosti o na -
dační podporu je 31. března 2015. Cílem pro-
jektu je upravit volné prostranství mezi řekou
Cidlinou a sídlištěm Nové Město. Měla by zde
vzniknout nejenom vycházková trasa, ale také
prostor pro sportovní aktivity.                      -MD-

Město chce zveřejňovat
uzavřené smlouvy

Rada města uložila právnímu oddělení přípravu
směrnice o zveřejňování smluv, které město
uzavírá. Zveřejňování by se mělo týkat všech
smluv města. V první fázi by se zveřejňování
týkalo pouze Městského úřadu, a to s využitím
současné centrální evidence smluv. Využitý by
proto byl stávající program v rámci GIS města,
kde se smlouvy evidují. Rozšířený modul městu
nabídl současný dodavatel za cca 17 000 Kč
s DPH. V další fázi by se na systém mohly napojit
a smlouvy zveřejňovat i příspěvkové organizace
města. Směrnicí se musí mj. vyřešit také ochrana
osobních údajů. -MD-
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Žáci ze 3. ZŠ budou silnici
přecházet bezpečněji

Rada města schválila vítěze výběrového řízení
na vybudování přechodu pro chodce u ZŠ Podě-
bradova. Zadavatel obdržel tři nabídky a vítězem
se stala firma ZEPOS RS s.r.o. z Libuně s částkou
184 800 Kč bez DPH. Předmětem prací je rekon-
strukce přechodu pro chodce včetně sadových
úprav. Cílem je i omezit parkování před školou,
protože přecházející děti jsou kvůli automobi-
lům špatně vidět. Práce proběhnou vzhledem
k bezpečnosti dětí i přesto, že je v příštích pěti
letech plánována celková rekonstrukce Podě-
bradovy ulice. Hotovo by mělo být v polovině
května 2015. -MD-

J I Č Í N  S E  M Ě N Í

J I Č Í N  P Ř E D  S T O  L E T Y  A  D N E S

Ryneček

Celkový dojem náměstí se téměř nezměnil,
pouze řada výkladních skříní aštítů dnes již domy
v takovém množství nezdobí. Všechny domy
patří ke staré zástavbě města. Dům č. p. 19, vedle
rohového, vlastnila od roku 1869 rodina Levitova.
Do roku 1915 zde bydlel Alois Levit, který nabízel
výrobu a prodej lihových nápojů. Rohový dům
č. p. 11 s Lindnerovou ulicí na levém okraji foto-
grafie byl původně zvaný dům kartuziánů. Po
smrti Albrechta zValdštejna zaznamenalo Jičín-
sko dosud nepoznané drancování nepřátel-
ských, ale idomácích vojsk. V roce 1634 se převor
s celým konventem kartuziánského kláštera ve

Valdicích uchýlil do o něco bezpečnějšího Jičína
v městských hradbách a určitou dobu pobýval
právě v tomto domě. Výnosem císaře Ferdinanda
II z 20. 3. 1635 byla potvrzena původní fundace
kláštera ve Valdicích v celém rozsahu a navíc kar-
tuziáni obdrželi bývalý dům zemského hejtmana
(č. p. 11 a 12). V roce 1869 zakoupil dům vokšický
sládek František Profeld, který ho celý přestavěl
a zřídil tu pivnici. Od roku 1878 patřil hostinec
Schlikům, zvaný od té doby Schlikovská pivnice.
V zadní části snímku je patrná výrazná střecha
jičínské spořitelny z roku 1896. 

Hana Fajstauerová

ŘŘaaddaa  ddoommůů  nnaa  jjiižžnníí  ssttrraanněě  RRyynneeččkkuu  
((NNáámměěssttíí  SSvvoobbooddyy))  zzaaččíínnaajjííccíí  rroohhoovvýýmm

ddoommeemm  čč..  pp..  2200..,,  ppřřeedd  rrookkeemm  11991155

Pro lokalitu kasáren už má město územní studii
Na základě výsledků urbanisticko-architek-
tonické soutěže nechalo město Jičín zpraco-
vat územní studii, kterou vytvořil vítězný
ateliér CUBOID ARCHITEKTI. Studie bude
sloužit jako podklad pro rozhodování o sta-
vebních záměrech budoucích investorů.
Letos bude ještě dopracována podrobná
projektová dokumentace pro infrastrukturu
a také katalog rodinných a bytových domů,
který bude sloužit pro lepší orientaci budou-
cích investorů, jaké typy domů lze v dané
lokalitě postavit.
Ateliér CUBOID ARCHITEKTI s.r.o. v posledních
týdnech dopracoval důležitý dokument, územní
studii, kterým rozpracoval svůj návrh budoucí
podoby lokality v  místě bývalých kasáren.
S návrhem řešení volného prostoru u lipové
aleje vyhrál předloni urbanisticko – architekto-
nickou soutěž, kterou město vyhlásilo. Nyní
bude na studii navazovat další podrobná doku-

mentace, která bude řešit dopravní infrastruk-
turu a inženýrské sítě. „V současné době připra-
vujeme výběrové řízení na zhotovitele navazující
projektové dokumentace infrastruktury, jejíž
zpracování je podmínkou pro zahájení výstavby
komunikací, chodníků a inženýrských sítí, neboli
vodovodu, kanalizace a sítí elektřiny, plynu,“
vysvětluje architekt města Ing. arch. Radek Jirá-
nek. „Předběžný časový harmonogram počítá
s tím, že zpracování projektové dokumentace
bude trvat do konce roku 2015. Další kroky
budou na rozhodnutí zastupitelů,“ říká starosta
města JUDr. Jan Malý, který má tento projekt
v gesci. Současně musí město ještě vyřešit situaci
se sklady, které se nacházejí v zadní části lokality
a jsou ve vlastnictví Okresního soudu v Jičíně.
Se soudem se město v minulosti snažilo budovy
vyměnit za jiné, kam by se mohl uskladněný
materiál umístit, avšak k dohodě zatím nedošlo.
Budovy jsou podle studie určeny k demolici.

Sad okrasných jabloní
u Lodžie, tzv. štěpnice, 

se kácet nebude
Rada města schválila na základě návrhu Komise
pro životní prostředí další postup v rámci projektu
„Obnova Libosadu, štěpnice a obory v Jičíně“.
Komise doporučila, aby obnova štěpnice za zhru-
ba 200 000 Kč byla z celého projektu vyjmuta.
Nedošlo by tím k plánovanému vykácení asi
66 kusů okrasných jabloní, které měly být nahra-
zeny odrůdovými dřevinami (plodícími). Město
nyní bude jednat s poskytovatelem dotace ozmě-
ně části projektu tak, aby nebylo ohroženo vypla-
cení dotace. Úprava štěpnice by se poté provedla
z rozpočtu města. Libosad je součástí městské
památkové rezervace a část štěpnice spadá do
jejího ochranného pásma. Navíc je území vyhlá-
šeno jako přírodní památka. -MD-

Hledat se také bude využití dvou původních
budov, které v areálu zůstaly. 
Ateliér CUBOID ARCHITEKTI s.r.o. také vypraco-
val katalog rodinných a bytových domů. Ten
bude sloužit budoucím investorům jako vodítko,
jaké typy domů bude možné v dané lokalitě
postavit. Nejedná se však o konkrétní domy na
klíč od nějaké stavební firmy, nýbrž o typy domů
– počet pater, objem zastavěné plochy, typ stře-
chy, možnosti garážových stání apod. V daném
území budou totiž platit regulativy, aby zástavba
plynule navazovala na současnou zástavbu na
Čeřovce a na linii lipové aleje. Katalog bude ale
ještě dopracován spolu s podrobnou projekto-
vou dokumentací a zveřejněn bude nejspíše
v druhé polovině roku 2015. -MD-

Veškeré informace o lokalitě Kasárna Jičín
najdete na adrese www.kasarna.mujicin.cz.
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Š K O L Y  A  Š K O L K Y

MŠ Větrov bude do konce
dubna vybavena nábytkem

RM schválila vítěze výběrového řízení na dodáv-
ku nábytku do objektu nové mateřské školy
Větrov. Zadavatel obdržel pět nabídek a vítězem
se stala firma JP- KONTAKT s.r.o. z Pardubic s část-
kou 2 320 500 Kč bez DPH. Nabídnutá částka sice
nebyla nejnižší, ale protože tato společnost
zaměstnává více jak 50% lidí se zdravotním posti-
žením, je dle zákonných podmínek její nabídková
cena snížena o 15 %, tedy na vítěznou nabídku
1 972 500 Kč bez DPH. Nábytek by měl být insta-
lován nejdéle do konce dubna 2015. -MD-

Mateřská škola 17. listopadu
získala dotaci 

na logopedickou prevenci
V září 2014 se naše mateřská škola zařadila se
svým vypracovaným projektem „Logopedické
spektrum“ mezi žádosti o poskytnutí finančních
prostředků ze státního rozpočtu ke zkvalitnění
logopedické péče. Žádosti na Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy, které bylo posky-
tovatelem dotace, podalo kolem 600 škol. Cílem
projektu je zvýšení kvality vzdělávání dětí a pre-
vence vzniku logopedických vad a jejich odstra-
nění pomocí nejnovějších trendů ve výuce za
využití moderní technologie a pomůcek.
Dne 14. 1. 2015 proběhlo vyhodnocení všech
projektů a naší MŠ se podařilo získat dotaci
60 000 Kč. Tyto finanční prostředky budou
využity v několika oblastech. Na další vzdělá-
vání pedagogických pracovníků, kdy tři paní
učitelky absolvují kurz logopedického asisten-
ta. Další částí projektu je tvorba a realizace škol-
ních projektů na podporu řeči a spolupráci
s rodiči, včetně zavedení aktivity „Logohrátky“
a workshopů s odborníky. V neposlední řadě
vybavíme školu speciálními logopedickými
pomůckami, didaktickými hrami a odbornou
literaturou. Vše přispěje ke zkvalitnění preven-
ce logopedické péče, k jejímu zintenzivnění
a zábavnější formě rozvoje komunikačních
dovedností dětí. Všechny aktivity projektu
budou realizovány v době od února do pro-
since 2015 a najdou své využití jak v logope-
dické třídě, tak v běžných třídách.

Mgr. Zlatuše Kynčlová,
ZŠ a MŠ, Jičín, 17. listopadu 109

Malí lyžaři z MŠ Větrov
Tak jako předešlé roky, i letos jsme se v únoru těšili na lyžařský výcvik ve Vysokém nad Jizerou.
Zúčastnilo se 23 dětí, které byly první den roz-
děleny podle lyžařských schopností do skupin.
Celý týden pak pod vedením zkušených instruk-
torů své lyžařské dovednosti zdokonalovaly.
Některé děti stály na lyžích poprvé, začátky byly
náročné a kluzké lyže byly hodně neposlušné.
To ale naše malé lyžaře neodradilo. Poslední
den proběhly závody, na které se děti velmi
těšily a mohly nám i svým rodičům ukázat své
dovednosti získané během celého týdne. Velký
dík patří všem trpělivým instruktorům lyžařské
školy Yellow Point a obdiv a pochvala všem
malým lyžařům. 

Výsledky zápisů dětí do prvních tříd ZŠ

Zápisy dětí proběhly ve dnech 15. a 16. ledna
2015 na všech čtyřech jičínských základních

školách, kde je zřizovatelem město Jičín. Podle
prvních informací se k zápisu dostavilo
336 dětí, což zhruba kopíruje loňský stav.
Z tohoto počtu pravděpodobně nastoupí do
1. tříd celkem 247 žáků (ovlivněno odklady),
což odpovídá zhruba 10 novým třídám
„prvňáčků“. Otevřeno tedy bude o jednu třídu
méně než vloni. Bohužel nebyly z kapacitních
důvodů uspokojeny požadavky některých rodi-
čů mimojičínských dětí, kteří chtěli umístit své
dítě na základní školu Poděbradova (3. ZŠ)
a v ul. 17. listopadu (1. ZŠ). Tyto dvě školy
z kapacitních důvodů otevírají vždy o jednu
třídu prvňáčků méně, než v roce loňském, tedy

ZŠ Poděbradova bude mít jednu třídu a ZŠ
17. listopadu třídy tři. Na základě dohody ředi-
telů bude těmto dětem nabídnuta volná kapa-
cita základní školy Železnická (4. ZŠ), kde bude
o třídu navíc. 
O odklad povinné školní docházky v rámci zápi-
sů zatím požádalo 60 zákonných zástupců dětí,
konečný termín podávání žádostí o odklad je
ale až 31. května 2015. Odbor školství předpo-
kládá, že po otevření nové mateřské školy na
Větrově dojde k postupnému zrušení dvou tříd
mateřské školy v budově 1. ZŠ a bude tedy mož-
nost navýšit kapacitu tříd pro základní vzdělá-
vání na této škole. -MD-

MĚSTO JIČÍN
ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 18, 506 01 JIČÍN

VYHLÁŠENÍ KONKURSU

Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, IČ 00271632 v y h l a š u j e v souladu
s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a v  souladu s  ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní
školy Jičín, Železnická 460 se sídlem Jičín, Železnická 460, IČ 70886784 s  nástupem 
od 1. 7. 2015 a s předpokládanou dobou výkonu činnosti ředitele na období 6 let.

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky: 
předpoklady a praxe stanovené v § 3 a § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost problematiky řízení ve
školství a školských předpisů, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.

Obsahové náležitosti přihlášky:
• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní

závěrečné zkoušce, maturitní vysvědčení),
• originály nebo ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe

včetně uvedení funkčního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
• strukturovaný profesní životopis,
• koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců ke dni vyhlášení konkursu), 
• originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti

ředitele školy (ne starší 3 měsíců ke dni vyhlášení konkursu)

Přihlášky zasílejte nejpozději do 16. března 2015 na adresu: Město Jičín – Městský úřad
Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín. Obálku označte „ŠKOLSTVÍ KONKURS – Základní
škola, Jičín, Železnická 460 – NEOTVÍRAT“.
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Návštěvnost Městského
informačního centra

Za celý rok 2014 překročilo práh Městského infor-
mačního centra Jičín (MIC) 86 170 osob. Když
k tomu přičteme odbavené telefonáty a e-maily,
počet poskytnutých služeb činil 89 246. Oproti
minulým letům se jedná o mírný pokles. Ale je
nutné podotknout, že až do května zařízení
působilo v provizorním režimu a poté se přesu-
nulo do nových prostor na arkádovém nádvoří
jičínského zámku. 
Z celkového počtu návštěvníku bylo 80 316 osob
z České republiky a zbylých 5 854 ze zahraničí. 
Za zmínku stojí pár NEJ. Tak například: nejpo-
četnější zastoupení mají tradičně turisté z Polska,
Německa a Nizozemska. Nejnavštěvovanějším
měsícem se stal červenec s 18 397 osobami. Ajen
pro zajímavost, nejnavštěvovanějším dnem bylo
pondělí 4. 8. s počtem 1 238 návštěvníků.
Jaká je metodika výpočtu návštěvnosti? Počet
příchozích osob je zaznamenán počítadlem
umístěným u vchodu do MIC, které počítá každý
druhý impuls, jelikož ve statistice chceme mít
osobu pouze jedenkrát. Zároveň je myšleno i na
průchody pracovníků a na návštěvníky, kteří se
vracejí. Proto se každý den od konečného počtu
odečítá 15%. Tento postup je standardní uvšech
informačních center v České republice.
MIC zajišťuje také provoz interaktivní galerie
Rumcajsův svět Radka Pilaře. Tam počet platících
návštěvníků vystoupal na 17 225 osob. Více
 informací o návštěvnosti MIC naleznete v ana-
lýze návštěvnosti na webových stránkách
www.kzmj.cz/mic/mestske-informacni-cen-
trum-jicin v záložce Ke stažení. Nebo přijďte pří-
mo osobně. Budeme se na vás těšit.

Jakub ŠepsOkénko knihovny

Poklady sbírek výtvarného
umění jičínského muzea

podruhé v zámecké galerii
Po úspěšné výstavě „Poklady sbírek – od akade-
mismu k moderně“, konající se v minulém roce,
přichází její pokračování. Nová výstava bude
chronologicky navazovat na svou předchůdkyni,
a bude se tak věnovat období poválečného
 vývoje českého umění od poloviny 20. století 
až po jeho konec. Toto období je charakteristické
různorodým přístupem k výtvarné formě inámě-
tu. Škála těchto projevů přechází od realismu
k expresionismu až po abstrakci. Pro druhou
polovinu 20. století je také typický dualismus
v českém umění, a to zaprvé oficiální umělecký
proud – socialistický realismus s budovatelskými
a oslavnými náměty, a zadruhé neoficiální linie
vznikající v ústraní částečně z dosahu centrální
cenzury a mimo zájem výstavních síní. Na výsta-
vě budou představeny oba tyto proudy. Těšit se
můžete na díla Jaroslava Klápštěho, Josefa Jirý
či Dalibora Matouše.
Výstava „Poklady sbírek II.“ bude otevřena
od 7. března do 22. dubna 2015 v zámecké
galerii od 10 do 17 hodin mimo pondělí.
Vernisáž výstavy proběhne 6. března 2015.

Mgr. M. Pajerová

Březen – měsíc čtenářů
Jičínská knihovna se již tradičně zapojuje do
této celostátní akce. Na celý měsíc přichystala
program, kterým chce přilákat i dosavadní
nečtenáře. Jsou to besedy pro veřejnost, pro
děti, mládež i seniory, kurzy práce s počítačem,
nabídka nejen tištěných, ale i elektronických
knih, her, z nichž některé půjčujeme i domů.
Z elektronických knih upozorňuji zejména na
tzv. doporučenou četbu, kterou zájemcům
půjčíme i se čtečkou. 
Ve středu 25. března vyhlásíme společně s Aka-
demií Jana Amose Komenského v Jičíně nej-
lepšího čtenáře roku 2014 v dětském oddělení.
Blahopřát mu přijedou zástupci nakladatelství
Albatros a spisovatelka Petra Neomillnerová.
Za rok přečetl téměř 250 knížek.  Vyvrcholením
letošního Března bude již patnáctá Noc
s Andersenem, která letos připadla na 27. břez-
na a v Jičíně si ji užijí děti z II. ZŠ.
Podrobné informace o všem, co chystáme,
najdete na http://knihovna.jicin.cz. Z našich
webových stránek se dostanete i do on-line
katalogu a do svého čtenářského konta, které
nabízí přehled výpůjček a umožňuje prolon-
gace, objednávky a rezervace.

Mgr. Jana Benešová

Co připravuje 
výtvarný obor ZUŠ?

Od nového roku se intenzivně věnujeme výtvar-
nému projektu s názvem „Objevitelé“. Noříme
se do hlubin naší fantazie a vydáváme se na sto-
pu dosud neobjeveným živočišným i rostlinným
druhům. Hrajeme si na kryptozoology a kryp-
tobotaniky, píšeme si deníky a legendy, které
se stávají hlavní inspirací k samotné tvorbě. Ta
spočívá v prostorové činnosti – tvoříme objekty
zvířat a květin z drátů, papíru, izolep a látek. A co
můžete očekávat od výsledku? Včas se vše dozví-
te na www.zusjicin.cz. Už teď vám ale prozradím,
že se objekty chystáme 17. března v 18:00
hodin vystavit na arkádovém nádvoří zámku,
kde celý projekt vyvrcholí. Abych vás nalákala,
představím úryvek z příběhu od Niny Tóthové
(12 let), popisující dobrodružství muže, který
dopluje na pustý ostrov a spatří něco neobvy-
klého. „Bylo to nádherné a hlavně to krásně vonělo
– jako kokos s limetkou. Uprostřed to bylo kulaté
a žluté, okolo středu byly okvětní lístky, které byly
červené s černo-bílo-modro-žluto-zelenými pruhy.
Květina neměla žádný stonek. Rostly jich tam
miliony. Vždy když okolo letěla moucha, tak z rostli-
ny vyšlo zelené lano s lístky a pusou na konci. Bylo
to podivné a možná i trochu nebezpečné, proto
jsem běžel rychle k lodi a odplul jsem.“ Jak taková
květina bude vypadat? A co ty další objekty?
Nechte se projektem pohltit stejně jako my, čtě-
te Zuškovinky a sledujte Facebook a náš web.

Bc. Dagmar Pavelcová

Březen v biografu bude
vesmírný a cestovatelský 

V březnu se opět hlásí o slovo již šestá NOC
V BIJÁKU. Tentokrát bude v žánru sci-fi a přímo
vesmírná. Podtitulek noci je totiž „Nejsme ve
Vesmíru sami?“. Promítneme si ty nejlepší sci-fi
vesmírné filmy poslední doby. Noc v bijáku se
bude konat 14. března a odstartujeme ji v 18:00.
Pro diváky připravujeme ve spolupráci s jičín-
skou hvězdárnou malé překvapení, takže se
máte rozhodně na co těšit.
Jak je již dobrým zvykem, v tuto dobu do našeho
kina také přichází filmový festival EXPEDIČNÍ
KAMERA. Letos si opět promítneme ty nejlepší
cestovatelské a dobrodružné snímky z uplynu-
lého roku. Podrobnější program festivalu Expe-
diční kamera naleznete na našem webu.
Novinkou, kterou zavádíme pro majitele
BONUSKARTY, jsou online nákupy vstupenky
a placení na našem webu. Z domu si tak můžete
na jakékoliv představení zakoupit vstupenku,
zaplatit svou bonuskartou, vstupenku si jedno-
duše vytisknout a jít do kina. V současné chvíli
také rozšiřujeme náš kinoteam a sháníme pro-
mítače. Pokud vás tato nabídka zaujala, bližší
informace naleznete na hlavní stránce 
www.biografjicin.cz. 

Michal Miškovský

ČEKÁNÍ NA JARO V LODŽII
Na hraně zimy a jara bude v Lodžii stále živo.
V neděli 8. 3. od 17:00 připraví smíšený sbor
SUBITO program „Ze tmy a sazí“. Vokální sou-
bor po víkendovém soustředění připomene za
zdmi Valdštejnské lodžie křesťanské i pohanské
tradice oslav jarní rovnodennosti. Ve čtvrtek
12. 3. navštíví CAFFÉ LOGGIE všestranná
hudebnice, písničkářka, ale hlavně spřízněná
duše Valdštejnské lodžie BEATA BOCEK, která
v komorním recitálu od 20:00 představí své pís-
ně v českém i polském jazyce. Ukázky tvorby si
můžete poslechnout na www.beatabocek.com.
Do Irska se podíváme v pátek 20. 3. od 20:00
díky prvnímu samostatnému programuvCAFFÉ
LOGGIEvěnovanému irské hudbě. IRISH SESSI-
ON bude večer plný irské skočné hudby, poetic-
kých balad, piva Guiness a cideru. Věříme, že
atmosféra země elfů, tajemných míst a originál-
ních irských hospod se přenese ido naší kavárny,
a že budou tyto večery v Lodžii tradicí. Jako
v předešlých měsících, i v březnu nás čeká čtení
etnických pohádek v peřinách s živou hudbou,
vyprávěním a ochutnávkami tradičních jídel.
8.díl POHÁDEK TISÍCE AJEDNÉ ZEMĚ proběh-
ne v pátek 27. 3. od 18:00 v CAFFÉ LOGGIE.

Jiří Vydra
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Fotbalisté SK Jičín zahájili přípravu
Po delší zimní přestávce klepe pomalu na dveře
také fotbalová sezóna. Svoji přípravu na jarní
mistrovské boje zahájili i hráči SK Jičín. Na
prvním tréninku byl mužstvu představen nový
trenér Miroslav Jeník (roč. 1970) z Liberce. Je
majitelem trenérské licence B, nejvíce zkuše-
ností získal při svém dvou a půl letém trenér-
ském působení u juniorky FC Slovan Liberec.
Jako hráč si zakopal ČFL a divizi. Na prvním tré-
ninku se mu hlásilo celkem dvacet pět hráčů
(A+B mužstvo). Zahájení zimní přípravy se úča-
stnil i Jirka Klaban, který bude pokračovat ve
funkci vedoucího A mužstva. Tréninky jsou

organizovány třikrát v týdnu, na programu je
i osm přípravných utkání, všechna na domácí
umělce, vždy v sobotu od 14:00. Zatím má ode-
hráno A mužstvo první tři přípravné zápasy
a všechny byly vítězné. SK Jičín – Jiskra Hořice
1:0 (M. Mészáros), SK Jičín – Sokol Luštěnice
10:2 (Hejtmánek 4, Vacek 2, Voldán 2, Mészá-
ros M., Drusan), SK Jičín – FK ŽBS Železný Brod
6:0 (Mészáros M. 3, Gaubmann 2, Kořínek). Celá
zimní příprava směřuje k datu 14. března 2015,
kdy čeká naše A mužstvo první mistrovské
utkání krajského přeboru v Kratonohách.

Miloš Vejvoda
NNoovvýý  ttrreennéérr  pprroo  jjiiččíínnsskkéé  ffoottbbaalliissttyy
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HÁZENKÁŘI JIČÍNSKÉHO
RONALU BOJUJÍ O POSTUP 

DO PLAY-OFF
Po vánočních svátcích aoslavě příchodu nového
roku se házenkáři Jičína sešli poprvé v pondělí
5. ledna k zahájení přípravného období, které
směřovalo k vyladění formy na ostrý start závě-
rečných šesti extraligových kol základní části.
Vyvrcholením přípravného období byl start na
kvalitním mezinárodním turnaji v Považské Bystri-
ci MŠK CUP 2015. Vněm Jičínští nejprve podlehli
Karviné 25:28, následně porazili domácí Považ-
skou Bystrici 28:27 avposledním duelu remízovali
s účastníkem nejvyšší rakouské soutěže, celkem
HC Linz AG, 23:23. Zturnajového klání vyšli nejlépe
domácí házenkáři, jičínský celek obsadil třetí
 příčku.
Na začátku února byla zahájena závěrečná kola
základní části extraligy a Jičínským se v úvodu
zadařilo náramně. Nejprve zvítězili na půdě
posledního celku soutěže, Sokola Přerov, jedno-
značně 39:19 a v 18. kole si doma až nečekaně
hladce poradili s ambiciózním týmem Handball
KP Brno 27:19. Díky zisku čtyř bodů se Jičínští
posunuli v tabulce na šesté místo zaručující
postup do play-off. To však budou muset uhájit
ve zbývajících čtyřech zápasech základní části,
přičemž k udržení se v elitní osmičce by mohlo
stačit vybojování čtyř bodů. HBC Jičín

Zimní radovánky Kamarádů
V tomto zimním mrazem provázeném počasí je
nejlepší obranou proti chřipce prevence. Kama-
rádi si zvyšovali svou imunitu pravidelnými
návštěvami Solné jeskyně, v níž relaxovali, a tím
dělali něco pro své zdraví. Mezi nejoblíbenější
činnosti našich uživatelů patří hraní kuželek. Na
kuželky chodí všichni moc rádi a bývají nadšeni
svými úspěchy a úspěchy svých kamarádů. Ve
čtvrtek 15. ledna Kamarádi navštívili hudební
oddělení městské knihovny. Měsíc leden Kama-
rádi zakončili plesem v Novém Městě nad Metují,
kde si krásně zatancovali. Na plese pro nás bylo
připraveno drobné občerstvení abohatá tombola.
Kamarádi si domů odvezli mnoho pěkných cen

a hlavně plno nezapomenutelných zážitků. Už
teď se těší na příští rok. Naši uživatelé se v rámci
sociálně terapeutické činnosti věnují kreativní
tvorbě. Několik dní před dnem všech zamilova-

ných si vyrobili valentýnská přáníčka, kterými se
vzájemně obdarovali. Začátkem února za uživateli
přišla paní Věra Trybenekrová z Knihovny Václava
Čtvrtka v Jičíně, aby jim předčítala ze svých oblí-
bených knih.
Nyní se Kamarádi připravují na sportovní den,
který se bude konat 17. března pod názvem Dob-
rodružná výprava za pokladem loupežníka Rum-
cajse. Uživatelé na tento sportovní den vyrábí
medaile z keramiky, které dostane za odměnu
každý účastník. Po vynaloženém úsilí bude pro
zúčastněné zajištěn oběd. Kamarádi se moc těší
na ostatní kamarády z obdobných zařízení.

KAMARÁDI Jičín

Basketbalová reprezentace opět v Jičíně
Již po několik let se Jičín stal místem pro soustře-
dění dívčí basketbalové mládeže. V minulosti se
tu kromě soustředění odehrálo několik příprav-
ných zápasů před Mistrovstvím Evropy. Stejně
tomu bude i letos. V jarních a letních měsících do
Jičína zavítá reprezentace žen do 18 i 20 let. Oba
týmy v našem městě přivítají i své soupeře. V pří-
padě žen U20 to bude Německo 21.–24. 5., juni-
orky U18 pak přivítají Polsko 1.–4. 7. 2015.
Ovšem již v březnu se v Jičíně bude připravovat
tým kadetek U16, jehož hlavním trenérem je
úspěšný Richard Fousek z Brna, který v této
kategorii získal na Mistrovství Evropy dvě po

sobě jdoucí stříbrné medaile (2013 v Bulharsku
a 2014 v Maďarsku). V loňském roce pak se
svým týmem v Bulharsku vybojoval i 4. místo
na MS.
Současně se s týmem U16 budou v Jičíně při-
pravovat i kadetky U15, pod vedením Petra Kapi-
tulčina z Trutnova. U této věkové kategorie
působí i jičínský trenér a předseda oddílu David
Streubel. V širším výběru tohoto ročníku byly
na prvních srazech i zástupkyně Jičína. Konkrét-
ně Barbora Truhličková, Nela Michálková a Adéla
Hlavová. Poslední jmenovaná se zúčastní i zúže-
ného srazu právě v Jičíně. BSK

Významného ocenění se dostalo i členům SK Jičín
Bylo to malé jubileum. Už popáté se konal Gala-
večer krajského fotbalu, tentokrát v Adalbertinu
v Hradci Králové. Byl to večer velkých ocenění.
Vyznamenaní byli rozděleni do patnácti kate-
gorií. Popřát přišly i významné osobnosti, jako
krajský hejtman Lubomír Franc, hradecký pri-
mátor Zdeněk Fink nebo ředitel krajské Policie
Martin Červíček. Večer zahájil předseda krajského
fotbalového svazu Václav Andrejs, přítomen byl
i člen Výkonného výboru krajského fotbalového
svazu, sekretář SK Jičín, Jiří Jeník. Při slavnostním
vyhlašování nejúspěšnějších se dostalo i na
zástupce SK Jičín. V kategorii trenér mládeže –

cena Josefa Součka byl vyznamenán úspěšný
trenér Petr Beneš. V kategorii jedenáctka roku
v sezóně 2013/14 se dostalo na jičínského kapi-
tána A mužstva Aleše Gaubmanna a útočníka
Michala Voldána. Potěšilo i ocenění dlouholeté-
ho úspěšného sportovního redaktora Deníků
Bohemia, trvalého spolupracovníka SK Jičín,
Josefa Petráčka, který obdržel cenu časopisu
Fotbal v kraji. Všem oceněným blahopřeje ivýbor
fotbalového oddílu SK Jičín, děkuje za odvede-
nou práci i vzornou reprezentaci jičínského fot-
balu a do dalších let přeje mnoho úspěchů
i pevné zdraví. Miloš Vejvoda

J I Č Í N  Ž I J E

Ať žijí pohádky! Ať žije jubilejní 25. ročník festivalu Jičín – město pohádky!
Za devatero horami a devatero řekami bylo,
nebylo jedno království… Jeho brány každo-
ročně pro malé a velké, místní i přespolní ote-
vírá v  měsíci září princezna Pohádka, jak
festival nazval otec festivalové myšlenky Jaro-
slav Veselý. A nejinak tomu bude i letos – 9. září
2015. 
Hrad (tedy jeho kulisa) na Valdštejnově náměs-
tí s „podhradím“ plným života řemeslníků
a středověkých kratochvílí, zejména pak hra
„Jak najít cestu do pohádky“ nenechá nikoho
na pochybách, že jubilejní ročník slavnosti
vzdá hold pohádce jako literárnímu žánru. 
„Pohádka, to je vláha pro dětskou duši. To bys
měl jako rodič vědět. Všechny děti potřebují
pohádky. Víš, co by z nich vyrostlo bez pohá-

dek? Hloupí lidi, kteří by ani nevěděli, že se má
pomáhat princezně a ne drakovi,“ říká Zdeněk
Svěrák ve své knize Tatínku, ta se ti povedla.
A tak výše zmíněná hra „Jak najít cestu do
pohádky“ vychází z několika nejznámějších
pohádek a obsahuje pohádková zastavení,
spojená s tematicky odpovídajícími tvořivými,
hudebními, tanečními dílnami, animační a dra-
matickou dílnou nebo s hravými a pohybovými
aktivitami. Zavede návštěvníky k perníkové
chaloupce na Ryneček, do pekla na velkém
nádvoří, ke strašidelnému mlýnu, k Bajajovi
i jinam. A za splněné tři úkoly nabízí získání tří
oříšků, s jejichž pomocí… Ale psst!, nemohu
prozradit všechno! Těšme se na překvapení.
A těšme se i na vystoupení škol, na jejich dra-

matizace pohádek, na vyprávění dětí, rodičů
či prarodičů, na mnoho pouličních pohádko-
vých představení, také na venkovní projekce,
na pouliční muziku i koncerty, předčítání,
výstavy, soutěže, hradní bál pro dětské prin-
cezny a rytíře, ale i na setkání se zajímavými
hosty a mnohé další. 
Správně jste odhadli, že v návaznosti na pře-
dloženou dramaturgickou vizi se již na podzim
 rozběhla přípravná festivalová jednání dra-
maturgické rady a Pohádkového vejboru – což
je volně otevřená skupina příznivců a pomoc-
níků pohádkového festivalu. Tak jako každo-
ročně i letos vás srdečně zveme – přijďte mezi
nás. Více na www.pohadka.cz.

Věra Rychterová, Nadační fond JMP
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Jičín vyhodnotil spolu s polským partnerským městem Swidnica 
výsledky projektu „Valdštejn rozvíjí česko-polskou kulturu“

Dne 20. ledna proběhla v Jičíně závěrečná
konference česko-polského projektu „Vald-
štejn rozvíjí česko-polskou kulturu“, který
během roku 2014 v našem partnerském měs-
tě Swidnica blíže představil historickou osob-
nost Albrechta z Valdštejna. S průběhem
celého projektu byla obě dvě města spoko-
jena - akce zaujaly a líbily se české i polské
veřejnosti, což bylo jedním z hlavních cílů.
Jičín i Swidnice budou hledat další cesty či
vhodné dotační tituly, které by pomohly roz-
víjení partnerských vztahů. 

Na projekt získal Jičín spolu se Swidnicí koncem
roku 2013 evropskou dotaci ve výši 85 % způ-
sobilých výdajů, které jsou vyčísleny celkem na
101 538 Euro, a 5 % ze státního rozpočtu. Města
si výdaje rozdělila zhruba na polovinu. V lednu
2014 proběhla ve Swidnici zahajovací konfe-
rence projektu a rozeběhly se přípravy hned
několika akcí. Polští přátelé se aktivně podíleli
na Valdštejnských slavnostech, konaných v květ-
nu v Jičíně, v červnu zase proběhly Valdštejnské
dny ve  Swidnici. Pod názvem Valdštejnovo
putovní imaginárium putovalo v srpnu po čes-
kých a polských městech barokní divadlo. Cílem
projektu byla propagace Jičína a historické
osobnosti Albrechta z Valdštejna u našeho pol-

ského partnera. Na závěrečné konferenci tedy
obě partnerská města projekt zhodnotila. Výstu-
pem bylo mimo jiné to, že projekt byl úspěšný
a obě dvě strany budou hledat další možnosti,
jak města spojovat. Polská strana velmi kladně
hodnotila program Valdštejnských dnů, kdy se
ve Swidnici prezentovala doba Albrechta z Vald-
štejna a Jičín samotný. „Původně jsme vůbec
nevěřili, že bychom u nás mohli takový program
uspořádat, ale když se tak stalo, velmi mile nás
překvapily ohlasy našich obyvatel – všem se
program moc líbil. Určitě bychom chtěli navázat
a za rok se pokusit uspořádat Valdštejnské slav-
nosti znovu,“ zhodnotil akci bývalý starosta
a nyní místostarosta okresu Swidnice Zygmunt
Worsa. „Osobnost Valdštejna je s Jičínem silně
spjatá a také Swidnice má na Valdštejna odkaz,
když zde přebýval v období třicetileté války. Je
to tedy téma, které nás spojuje. Navíc vloni tomu
bylo 380 let od zavraždění Valdštejna, takže jsme
rádi, že projekt dostal tak velkou podporu
a mohli jsme jej úspěšně zrealizovat aValdštejna
v Polsku více představit. Valdštejnské dny ve
Swidnici měly obrovský ohlas a Putovní Vald-
štejnovo imaginárium se svou výjimečností
vymykalo z běžného kulturního života nejenom
v Jičíně, ale i v celých Čechách a Polsku. Projekt
také umožnil vydat knihu Valdštejnův Jičín, která
je svébytným obrazovým pohledem na Jičín
a jeho Valdštejnskou historii,“ říká místostarosta
města Mgr. Petr Hamáček. 
V rámci projektu polští přátelé propagovali Jičín
a květnové Valdštejnské slavnosti ve svém okre-
su, zástupci polského partnera také přímo Vald-
štejnské slavnosti navštívili. V červnu pak
proběhly Valdštejnské dny ve Swidnici, kde se
prezentoval sám Valdštejn v podání Miroslava

Kněborta spolu se svou družinou, a to včetně
doprovodného historického programu. Společ-
nou akcí obou partnerů pak bylo „Putovní Vald-
štejnovo imaginárium“, což bylo barokní divadlo,
které kočovalo v srpnu po českých a polských
městech (Jičín, Hradec Králové, Náchod, Kudowa
Zdroj, Dzierzoniow a Swidnica). Tuto aktivitu si
vzal na starosti kastelán Valdštejnské lodžie Jiří
Vydra. „Mobilní Valdštejnské imaginárium je
pojízdný divadelní vozík v podobě malé Vald-
štejnské lodžie na kolečkách a v programu slou-
žil k  prezentaci této barokní památky. Celé
divadlo odkazovalo k nenaplněným snům
Albrechta zValdštejna o unikátní stavbě – Vald-
štejnské lodžii, která měla být pýchou jeho díla,
ale zároveň i ke skutečným akcím, které se zde
v současnosti konají. Ve všech městech se nám
dostalo vřelého přijetí a obecenstvo bylo tímto
netradičním pojetím opravdu nadšené,“ říká
k projektu Vydra. V rámci projektu vzniklo něko-
lik propagačních materiálů, které představují
jak Jičín a památku Valdštejnskou lodžii, tak
i okres Swidnice, dobové kostýmy, unikátní lepo-
relo, obraz barokní komponované krajiny atd. 
Projekt byl spolufinancován Operačním pro-
gramem přeshraniční spolupráce ČR – Polsko. 

-MD-

Tak jako každý rok, i letos jičínští prvňáčci dostávali
na konci prvního pololetí nejen svoje první vysvěd-
čení, ale také svůj první čtenářský průkaz do
Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. Již potřinácté
byly děti v prostorách knihovny poslední lednový
týden pasovány řediteli svých škol na čtenáře, ten-
tokrát v rekordním počtu 267 dětí, které jsou
v jedenácti třídách čtyř základních škol. Pohovořit
o stále rostoucím významu čtení a popřát hodně

chuti do čtení přišli dětem představitelé města,
zástupce nakladatelství Albatros a spisovatelka
Petra Braunová, jejíž knížku „Kuba nechce číst“
rodiče dětem zakoupili. Pasování prvňáčků na čte-
náře je pro všechny zúčastněné velkou slavností.
Vystoupením dětí, ve kterém ukazují, jaký kus
cesty ke čtenářství zdolaly, byli mnozí přítomní až
dojatí, však většina ví, co práce dětí, rodičů avyuču-
jících je za tím ukryto. Věra Trybenekrová

Pasování prvňáčků na čtenáře

VVaallddšštteejjnnoovvoo  ppuuttoovvnníí  iimmaaggiinnáárriiuumm

VVaallddšštteejjnnsskkéé  ssllaavvnnoossttii  vv  JJiiččíínněě

VVaallddšštteejjnn  vvee  mměěssttěě  SSwwiiddnniiccee
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,Íčko‘ čeká v blízké době zásadní úprava interiéru
v rámci projektu revitalizace celého jičínského
zámku. Po úpravách by se tedy mělo vrátit do
původních prostor na Valdštejnovo náměstí,“
vysvětluje Pavel Nožička. 
Biograf Český ráj zaznamenal v roce 2014 desetiletý
rekord v návštěvnosti, když překročil hranici 30
tisíc diváků.  „Třicetitisící divák k nám do kina přišel
29. 12. v 19.30 na film Interstellar, koupil si lístek
do 6. řady na 17. sedadlo. Po úspěšné sezóně se
náš biograf v návštěvnosti vyhoupl na 33. místo
v žebříčku jednosálových kin v ČR. Rok 2014 jsme
zakončili s 620 filmovými projekcemi a30243 divá-
ky. Ukazuje se, že digitalizace byla krok správným

směrem a divácký zájem o naše kino je velký,“ při-
bližuje výsledky minulého roku vedoucí biografu
Michal Miškovský. Jako pomyslnou odměnu dostal
biograf čerstvě zpracovaný projekt na komplexní
rekonstrukci svojí bezmála stoleté budovy. Kdy se
však dočká skutečné realizace, bude v příštích
letech záležet na možnostech městského rozpočtu
a případně na získání dotací. 
Podobně je na tom Masarykovo divadlo, které už
víc než 120 let zdobí pěší zónu v samém centru
města na Husově ulici. Kromě nutnosti akutního
řešení opravy topení zde čeká na odstranění i celá
řada stavebně technických problémů, které se
postupně snaží řešit město ve spolupráci s vlast -
níkem, tedy Tělovýchovnou jednotou Sokol. Zde
vše závisí i na nastavení nových smluvních vztahů,
o kterých se v současnosti intenzivně jedná.
Přesto, jak už je mnoho let dobrým zvykem, budou
opět Kulturní zařízení v roce 2015 pořadateli a spo-
lupořadateli téměř 190 různorodých akcí a pro-
gramů na různých místech Jičína. „V loňském 
roce zaujala naše nabídka bezmála 60 tisíc návštěv-
níků. Jejich spokojenost bude i v budoucnu nej-
důležitějším měřítkem smyslu naší existence,“
uzavírá ředitel Pavel Nožička.

-MD-

J I Č Í N  Ž I J E

Jičínský diabetolog byl Svazem diabetiků oceněn za svou dlouholetou práci
Na Městském úřadě předal starosta města
JUDr. Jan Malý spolu se členy jičínského klu-
bu diabetiků ocenění MUDr. Marku Ondráč-
kovi za jeho práci v oblasti diabetologie.
Tento jičínský diabetolog získal uznání neje-
nom za svou dlouholetou praxi, ale také za
nezištnou pomoc pro Svaz diabetiků, se kte-
rým dvě desítky let spolupracuje, pořádá
přednášky nebo nabízí pro veřejnost měření
hladiny cukru v krvi zdarma.
Plaketa Dr. Jiřího Syllaby, kterou předává Svaz
diabetiků České republiky, byla předána spolu
s pamětním listem na půdě Městského úřadu.
Oceněn byl dlouholetý specialista v oboru dia-
betologie v Jičíně, pan MUDr. Marek Ondráček.
Toho navrhl na ocenění jičínský klub diabetiků,
se kterým pan doktor dlouhodobě a spolupra-
cuje jako dobrovolník. Svaz diabetiků v Jičíně
spolu s panem Dr. Ondráčkem pořádá pravidel-

ná setkání, přednášky a jednou ročně pro veřej-
nost také bezplatné měření hladiny cukru v krvi
pro veřejnost. Městský úřad jim k tomu posky-
tuje bezplatně zasedací místnost a přispívá
10 000 Kč ze svého rozpočtu.
MUDr. Marek Ondráček vede v Jičíně od devade-
sátých let diabetologickou ordinaci. Mimoto se
zabývá prevencí diabetu neboli cukrovky aosvě-
tou. Jak sám přiznává, bohužel dnešní doba gene-
ruje stále více nemocných touto zákeřnou nemocí:
„Bohužel cukrovkou jsou postiženi stále mladší
lidé. Je to způsobeno několika vlivy, ale především
je to nezdravý způsob života, málo pohybu ašpat-
ná skladba potravin, které způsobují obezitu,
a v dnešní době přispívá ke vzniku cukrovky také
stres.“ Cukrovkou je podle statistik postiženo zhru-
ba 10 % populace, z toho asi 7 % typem I., tedy
cukrovkou vrozenou. Stále více je ale těch, kteří
cukrovku II. typu získají během života, ato včetně

mladých lidí. Upozorňuje tedy na prevenci - zdravý
životní styl amožnost bezplatného měření hladiny
cukru v krvi, které dokáže včas odhalit začínající
nemoc. Více na www.diabeteskv.cz. -MD-

Jičínská Kulturní zařízení slaví 10 let
Organizátor většiny kulturních akcí, které se
v Jičíně pod záštitou města konají, slaví 10 let
od svého založení. Kulturní zařízení města Jičí-
na, do kterých patří Masarykovo divadlo, Bio-
graf Český ráj a Městské informační centrum,
si tento rok připomínají kulaté výročí svého
faktického fungování. V rámci oslav je pro
diváky připraven bohatý kulturní program,
mnoho akcí, divadel, koncertů a promítání. 
Ve středu 28. ledna se v Masarykově divadle usku-
tečnilo představení legendárního pražského sou-
boru Jiřího Suchého „Osvobozené divadlo
Semafor“, které mj. připomnělo 110. výročí naro-
zení geniálních herců, klaunů, autorů a„philosofů“
pánů Voskovce aWericha. Před zcela vyprodaným
sálem pogratuloval Kulturním zařízením starosta
města Jičína JUDr. Jan Malý a předal řediteli KZMJ,
Bc. Pavlu Nožičkovi, pamětní děkovný list a věcné
dary pro pracovníky organizace. 
Tímto ale oslavy 10 let činnosti zdaleka v KZMJ
nekončí. Začátkem března se bude konat druhý
ročník Jičínského bálu, jehož hlavním motivem
bude právě geniální duo V + W.  „Stejně jako vloni
budeme rádi, pokud přijdou návštěvníci bálu ve
stylovém oblečení – např. coby postavy z her Osvo-
bozeného divadla,“ zve na bál ředitel KZMJ a dodá-
vá:  „Další dárek ke kulatinám si nadělili sami diváci,
když dokázali během krátké doby vyprodat dva
dubnové koncerty ,jičínské‘ kapely  Chinaski.“
Samozřejmě stejně jako v minulých letech nebu-
dou v programu Kulturních zařízení chybět tradiční
akce jako Jičínský Máj, červnový Svátek hudby
nebo oblíbené Pohádky Pod Koštofránkem nebo
podzimní kouzelnický festival. Těšit se můžeme
opět na velké taneční soutěže, rozšířené divadelní
či hudební předplatné, na koncerty všech žánrů,
na cestovatelské přednášky i mnohé jiné pořady.
I letos najdou přes tři stovky lidí možnost trávení
volného času v kroužcích a souborech KZMJ. 
Stále víc a naléhavěji se však vedle otázek „Co“
a „Pro koho“ otevírá otázka „Kde“. Městské infor-
mační centrum, které zejména v létě navštíví desít-
ky tisíc turistů a jehož služby celoročně hojně
využívají obyvatelé Jičína, strávilo loňský rok astráví
také ten letošní v náhradních prostorách. „Původní

Velký úspěch Magdaleny Zubaté
Těm, kdož pravidelně sledují akce naší školy,
jistě nemusím nijak zvlášť představovat drobnou
černovlasou zpěvačku malou vzrůstem, ale s o to
větším hlasem! Magdalenu Zubatou můžete
slyšet zpívat nejen sólově nebo za vlastního
kytarového doprovodu, ale také se školní kape-
lou „Ani se neptej!“. Tato nadaná zpěvačka byla
koncem ledna přijata na státní konzervatoř
v Praze ke studijnímu zaměření - populární zpěv.
A představte si, že z 90 uchazečů byla na 1. mís-
tě!!! Po několika dnech ji přijali jako čtvrtou
v pořadí i na pražskou Konzervatoř Jaroslava
Ježka. Majdě moc blahopřejeme a do dalšího
studia přejeme mnoho štěstí a úspěchů! Samo-
zřejmě poděkování patří i její paní učitelce zpěvu
Zdence Svobodové a Markétě Maškové, která
ji připravovala z hudební teorie. JK
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Kapela byla sestavena z žáků kroužku
kytary v K-klubu v Jičíně a hraje pod
vedením Jardy Bureše, který zde učí.

Název BrnKačka je odvozen od toho, že kapela
brnká v Káčku. Původním záměrem Jardy bylo
kapelu jen vést, ale hraní a společný zpěv ho
strhnul do party, a tak s dětmi a studenty i hraje.
To se odehrálo ve školním roce 2012–2013, kdy
se kapela věnovala výhradně zkoušení a hledání
sama sebe. Bylo třeba sestavit a zaběhnout více-
hlasý vokální zpěv, zkusit jednotlivé žánry písní
a zjistit, co dané partě nejlépe „sedí“. Z původní
vidiny, že kapela bude hrát country, se postupně
uhýbá do oblasti popu, folku či rocku. Prostě se
hraje vše, co muzikanty osloví a nejlépe to, s čím
přijdou sami. Na kapelníkovi už je, aby vytvořil
typické vlastní aranže a celkové koncepce. Další
školní rok 2013–2014 byl první koncertní a lze

jej nazvat „otrkávačka“. V tomto období kapela
absolvovala třináct koncertů. Určitě největší záži-
tek byl koncert k výročí 500 let města Kopidlna.
Tady se mimo vlastního koncertu nedalo odolat
nabídce doprovodit v několika písních ikonu
českého filmu a hudby Zdeňka Svěráka. Přesto,
že se BrnKačka setkala s celebritou pár minut
před vlastním vystoupením, zvládlo se vše, co
bylo dohodnuto i bez zkoušení. Letos je nabídka
kvystoupením ještě širší. Kapela bude hrát mimo
koncertů na vlastní půdě v K-klubu ina tradičních
jičínských akcích, jako je oslava Dne učitelů,
Pochod za Rumcajsem, Májové hraní, Svátek
hudby (tady se znovu zvažuje hrát jako vloni
v hale nádraží akusticky) nebo Jičín – město
pohádky. Přejme si, ať BrnKačka rozdá co nejvíc
hudební radosti a zážitků ke spokojenosti svých
diváků a příznivců. J. Bureš

V O L N O Č A S O V É  A K T I V I T Y

Kapela BrnKačka

Kurz pletení z papíru 
Vyzkoušejte si s námi zajímavou a ori-
ginální techniku využití starého papí-

ru pro tvorbu užitečných i dekorativních
předmětů. Kurzu se mohou zúčastnit všechny
šikovné ruce od 12 let nebo rodiče s dětmi. V kur-
zu se naučíte základy této techniky na zajíma-
vých a originálních dekoracích či drobných
užitkových předmětech jako jsou vázy, mísy či
košíky. Jedná se o techniku, která vychází z ple-
tení z pedigu nebo z proutí.  
Kurz se bude konat každou středu od 17 hodin
od 25. února do 1. dubna 2015 (6 setkání po
120 minutách), cena je 550 Kč. Kurz se uskuteční
při minimálním počtu přihlášených 8 účastníků
a je určen pro úplné začátečníky. 

Kroužek Plastikový modelář
Asi každý kluk, který se byl podívat na leteckém
dni, zatoužil mít vlastní model svého oblíbeného
letadla. Slavný Spitfire, obávaný Messerschmitt
či lehké a obratné Zero… Jak model postavit,
nabarvit pistolí či štětcem a opatřit patinou se
zájemci mohou naučit v modelářském kroužku,
který bude pořádán každou středu od 15:30 
v K-klubu. První schůzka se uskuteční 4. břez-
na 2015. Přihlásit se je možné na webu K-klubu.

Ponožkový pes
Nezisková organizace LEBEDA JIČÍN
O.P.S. ve spolupráci se střediskem vol-
ného času K-klub Jičín pořádá ve

dnech 3.–5. března pro žáky místních škol dílnu
na výrobu ponožkových psů.Cílem unikátního
projektu Ponožkový pes je přiblížit dětem aširoké
veřejnosti pomoc asistenčního psa v životě hen-
dikepované osoby azároveň možnost být netra-
dičně a osobně zainteresován na jejich výcviku.
Běžně je asistenční pes spojován s osobou nevi-
domou. Avšak speciálně vycvičený psí asistent
může významně zkvalitňovat život i jiným sku-
pinám. Například psi dokáží signalizovat záchva-
tové onemocnění (např. epilepsii), označují
zvuky neslyšícím, asistují lidem na vozíku nebo
pomáhají zklidňovat děti při canisterapii a při-
spívat jejich celkovému dobrému psychickému
i fyzickému stavu. Bohužel státem je hrazen

pouze vodicí pes pro nevidomé, ovšem pes asis-
tenční, signální, ani canisterapeutický tuto pod-
poru nemá, a právě proto je zde kampaň
Ponožkový pes.
Děti budou v dílně vyrábět „ponožkové psy“ –
jednoduché figurky z ponožek, které jim budou
následně nabídnuty k odkoupení za 100 Kč.
Výtěžek prodeje půjde na účet ne ziskové orga-
nizace Pestrá společnost o. p. s., která se zabývá
výcvikem asistenčních psů a celou kampaň zašti-
ťuje. Ostatní ponožkoví psi budou odesláni do
eshopu, který Pestré společnosti o. p. s. zpro-
středkovává prodej psů za stejnou cenu jako
v přímém prodeji. Kromě výroby psů žáky sezná-
míme s problematikou života lidí s postižením
a představíme jim činnosti, při kterých asistenční
pes dokáže hendikepovaným lidem ulehčit.

Anna Svobodová

K- klub – středisko volného času v Jičíně je tu pro vás 
Co je středisko volného času (SVČ)
nebo dům dětí a mládeže (DDM)?
„Střediska volného času a domy dětí

a mládeže jsou školskými zařízeními, jejichž poslá-
ním je motivovat, podporovat a vést děti, žáky,
studenty, mládež, ale i dospělé k rozvoji osobnosti,
k získávání a rozvoji klíčových a odborných kom-
petencí, zejména smysluplnému využívání volné-
ho času, a to širokou nabídkou činností
v bezpečném prostředí, s profesionálním týmem
pedagogů. Činnost středisek volného času se usku-
tečňuje ve více oblastech zájmového vzdělávání
nebo se zaměřuje na konkrétní oblast zájmového
vzdělávání.“ Toť webové stránky MŠMT  [online].
K-klub – středisko volného času bude v Jičíně
v příštím školním roce slavit již 25 let své exis-
tence. Vznikl v létě roku 1990 a v jeho čele stanul
Martin Zajíček. K-klub se první rok nejprve zamě-
řil na zájmovou činnost dětí v průběhu školního
roku 1990/1991 a od roku 1992 přidal i táboro-
vou činnost. Od té doby se jeho záběr rozšířil
natolik, že naplňuje zájmovou a příležitostnou
činností nejen celý školní rok, ale i dny, kdy
neprobíhá školní vyučování, tedy o prázdninách,
sobotách i nedělích.
K-klub je místem, kde se scházejí nadšenci všeho

věku, je centrem dobré zábavy, ale také poučení,
vzdělání či rozvíjení zájmů. Ať už se zajímáte
o kreslení, modelování, divadlo, stolní tenis nebo
tanec či astronomii a další, vždycky si u nás
pro sebe něco můžete najít. Ať už je vám úplně
maličko, -náct, -cet nebo -sát, pro každého je
v Káčku místo. Organizujeme pravidelné zájmo-
vé útvary pro stálou skupinu účastníků (tzv.
kroužky), podílíme se na organizaci soutěží
a přehlídek (Dětská scéna, Okresní kolo recitá-
torů), organizujeme dlouhodobé i jednorázové
aktivity, otevřené pro širokou veřejnost, kurzy
a jiné vzdělávací akce, tábory, spontánní aktivity,
otevřené kluby, výukové programy pro školy
navazující na průřezová témata školních vzdě-
lávacích programů, adaptační programy v rámci
prevence sociálně patologických jevů a řadu
dalších činností.
K-klub se stal za svou existenci přirozeným cen-
trem společenského života v Jičíně. Zapojuje se
do různých regionálních (výtvarné soutěže
v době JMP, Valdštejnské slavnosti), krajských
(taneční soutěže) i mezinárodních projektů
(Mezi námi přáteli – spolupráce s Polskem).
Nabídka aktivit se neomezuje jen na klubovny
v našich dvou budovách na Valdštejnově náměs-

tí, ale máme zájmové kroužky i ve sportovním
areálu (stolní tenis), sokolovně (florbal) a venku
(Hejbni kostrou, cykloturistický kroužek). Již
druhým rokem s námi můžete vyrazit na výlet
vždy jednu sobotu v měsíci a to buď pěšky, kol-
mo nebo na raftu a užít si tak nová dobrodruž-
ství. Pojďte s námi tábořit na jaře, v létě i na
podzim a vyzkoušejte, co ve vás je.
Možná hledáte program na všední odpoledne,
sobotní odpoledne nebo volný večer. Zkusili jste
se někdy kouknout na webové stránky Káčka?
Možná zjistíte, že zrovna jedeme na výlet nebo
pořádáme zajímavou besedu, probíhá dílna
s výrobou keramiky či jarní dekorace anebo hra-
jeme divadlo. Třeba vás přiláká turnaj ve stolním
tenise či si přijdete provětrat mozkové závity na
šachy. Co třeba vyzkoušet nějakou akci pro rodiče
s dětmi v jarní přírodě?Nabídka je pestrá!

Trocha čísel na závěr ke čtvrt stoletému Káčku
Ve školním roce 2014/2015 je zapsaných celkem
748 účastníků (předškolní děti, žáci, studenti,
dospělí) v 98 zájmových skupinách, které zajiš-
ťuje 6 stálých pracovníků a 27 externích peda-
gogů. V roce 2013/2014 bylo 736 zapsaných dětí,
při příležitostné činnosti K-klub navštívilo 4679
účastníků, táborovou činnost využilo 655 dětí.
V součtu všech let existence je to okolo 12 000
přihlášených, kteří chodili do kroužku, přibližně
6 700 dětí s námi strávilo prázdniny a alespoň
jednou za rok k nám zavítalo 147 000 návštěv-
níků. Kdo má zájem něco dělat, má současně
také smysl života. Kdo má za čím jít, tomu svět
vždycky bude připadat veselejší. A komu svět
připadá veselejší, ten si ho nemusí ničím dokre-
slovat. A o tom je fungování Káčka, všech stře-
disek volného času a domů dětí a mládeže! Tak
tedy dobře prozkoumejte naše webové stránky
a nezůstaňte jen u nich! Přijďte se k nám kdykoli
nezávazně podívat. LeVa
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Proč navštívit Nízkoprahový klub Exit?
Nízkoprahový klub Exit, zřizovaný Oblastní cha-
ritou Jičín, poskytuje své služby dětem a mladým
lidem ve věku 9–26 let z Jičína a jeho okolí již
více jak 10 let. 
Za dobu existence zařízení se ukázalo, že v Jičíně
je nízkoprahový klub službou potřebnou. Žije tu
mnoho dětí amladých lidí, kteří si nejsou schopni
vyplnit svůj volný čas smysluplnou aktivitou. Místo
toho posedávají vparku, na náměstí, na dětských
hřištích a z nudy vymýšlejí nejrůznější lumpárny,
kterými proti sobě poštvávají spoustu lidí. 
Posláním našeho klubu není jen poskytnout těmto
dětem amladým lidem místo, kde mohou pobývat
a smysluplně trávit svůj volný čas, ale i pomáhat
jim hledat řešení svých různě těžkých situací, se
kterými si nevědí rady (rodinné problémy, šikana,
záškoláctví, školní neúspěšnost, experimentování
s návykovými látkami, potíže se zákonem atd.).
Potřebnou podporu a pomoc jim nabízí dva
odborně vzdělaní sociální pracovníci.
Vzhledem k tomu, že nízkoprahové kluby mají
na své klienty působit preventivně, uskutečňu-
jeme v našem klubu preventivní programy. Tyto
preventivní programy spočívají v tom, že se na

období jednoho nebo dvou měsíců určí nějaké
preventivní téma (nyní máme téma Alkohol
a kouření) a od tohoto tématu se odvíjí i jednot-
livé aktivity v klubu. Na každý den klubu tak
vznikne program, kterého se klienti mohou
zúčastnit – beseda, povídání na dané téma, tvo-
ření, film, hry, atd. Preventivní programy mají
za úkol předat klientům co nejvíce informací
k danému tématu a zároveň působit proti vzniku

chování, které by mohlo mladé lidi negativně
poznamenat do dalšího života.
Pokud vás naše činnost zajímá nebo pokud
chcete vidět naše klienty při nějaké smysluplné
aktivitě, tak si nenechte ujít  Muzikálový
 koncert, který se uskuteční v sobotu 28. břez-
na 2015 od 15:00 hod. v prostorách našeho
klubu, Na Jihu 553, Jičín. 
Muzikálový koncert by měl být oslavou 10. naro-
zenin našeho divadelního spolku složeného
z našich klientů. Oslava bude jak odměnou za
předvedené divadelní výkony v jednotlivých
divadelních představeních, tak i oceněním obě-
tavosti našeho dobrovolníka, Michala Kříže, kte-
rý vede tento divadelní spolek již 10 let bez
nároku na honorář a věnuje tomu veškerý svůj
volný čas. Lenka Šajnerová, DiS., 

vedoucí Nízkoprahového klubu Exit
Tel.: 734 435 205, 

e-mail: vedouci.exit@charitajicin.cz

Apropo překračuje hranice

Jičínské Apropo, organizace poskytující pod-
poru lidem s postižením a jejich rodinám, je
spolutvůrcem projektu „Dej nám šanci“, který
se zaměřuje na zapojení lidí s postižením do
pracovního prostředí. Díky tomuto projektu
navštívili ve dnech od 29. do 31. ledna polští
kolegové ze Sdružení pro pomoc hendikepo-
vaným Siedlisko na návštěvu do Jičína. 
„Lidé s postižením mají sice složitější výchozí

pozici, což ovšem neznamená, že by nedokázali
odvést pořádnou práci. Projekt ,Dej nám šanci‘
se zaměřuje přesně na toto téma. Je využíváno
zkušeností z českého i polského prostředí, díky
kterým bude vypracován model řešení, jak zařadit
osobu s postižením do pracovního prostředí.
Název ,Dej nám šanci‘ přesně vystihuje to, čím
projekt je. Jedná se o odbourávání předsudků.
Ze zkušenosti víme, že lidé s postižením si často
své práce hluboce váží a odvádí ji dobře právě
kvůli tomu, že vědí, jak těžké je tyto možnosti zís-
kat,“ řekl Adam Kracík z organizace Apropo Jičín. 
Díky projektu „Dej nám šanci“ ve vybudovaném
Komplexu Siedlisko v Polsku bude uspořádán
cyklus vzdělávacích kurzů pro osoby smentálním
postižením. Absolventi kurzu si zvýší požadované
profesní kompetence. Vpolském Komplexu Sied-

lisko vznikne také 13 pracovních míst pro 26 hen-
dikepovaných na 0,5 pracovního úvazku.
Návštěva polské delegace byla zaměřena na
poznávání kulturního prostředí Jičína a celých
Východních Čech, ale hlavně šlo o posun v rámci
projektu „Dej nám šanci“. Apropo polskému
Siedlisku ukázalo, jak se v Jičíně pracuje s klienty
s postižením. Obě organizace společně také
navštívily hradecký Skok do života, organizaci,
která byla schopna vytvořit ziskové pracovní
prostředí pro osoby s postižením. Projekt je ote-
vřený a mohou se jej zúčastnit i dobrovolníci,
kteří by měli zájem o danou problematiku (kon-
takt na www.apropojicin.cz).  Projekt „Dej nám
šanci“ je financován v rámci Operačního pro-
gramu přeshraniční spolupráce Česká repub-
lika – Polská republika 2007–2013.

Vzpomínky na 15. března 1939 od Roberta Kvačka
Maminka mě toho dne vzbudila dříve než jindy.
V kuchyni, kde jsem spal, bylo po ránu chladno.
Z ulice už byly slyšet hlasy. Tiše hrálo rádio, podiv-
nou hudbu přerušovala hlášení. Rodiče byli při
poslechu vážní. Pak mi řekli, proč jsem brzy vstá-
val. Mám se připravit na to, že při cestě do školy
– byl jsem prvňáček – možná uvidím cizí vojáky.
Při návratu domů už budou ve městě určitě.
Nemám si jich všímat. 
Venku bylo toho 15. března 1939 nevlídno, padal
těžký, mokrý sníh. Naše ulice vypadala jinak než
obvykle. Lidé stáli před domy a rozmlouvali.
I dítě poznalo, že se děje něco moc zlého. 
S hloučkem spolužáků jsme se tentokrát do ško-
ly loudali. Vojáky jsme uviděli, i jejich auta

a motocykly. Toho dne jsme se neučili. Přišel uči-
tel – chodil jsem do cvičné školy při učitelském
ústavu – a řekl nám, co se děje. V Jičíně a vůbec
v republice je německá armáda. Vypadali jsme
asi jako zařezaní. Jindy hluční, upovídaní, jsme
teď seděli s rukama za zády. Nebylo třeba k tomu
vyzývat. Bylo ticho. Dítě si pamatuje epizody, já
to dlouhé, neobvyklé ticho. A skleslého, posmut-
nělého učitele. 
Měli jsme jít rychle domů, ale nešli jsme. Cizí
vojáci už byli v hlavní ulici. Roztápěli jakýsi velký
kotel. Ještě nebyli v obchodech, ale zanedlouho
se do nich hrnuli. 
Poměrně brzy jsem pochopil, jaký den jsem
prožil a po letech ho poznal i v podrobnos-

tech. „Český“ smutek – také můj, i když ještě
dětský – hluboce kontrastoval s nadšením,
které prožívali v Berlíně a vůbec v Třetí říši.
Ministr propagandy Goebels si o tom 19. břez-
na 1939 zapsal do deníku: „Sníh a zima. Večer
v 19 hodin na Görlitzer Banhof. Celý Berlín
navzdory počasí na nohou. Přijíždí vůdce.
Göring hovoří. Se slzami v očích. Poté vlak
odjíždí do Berlína. Všechno je grandiózní a ješ-
tě to tu nikdy nebylo. Miliony lidí jsou na
nohou. Světla, světlomety, ohňostroje.
Náměstí Wilhelmplatz přeplněné. Z balkonu
je to strhující pohled.“
Nedohlédli konce – to se v dějinách stává. 

Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
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C O  Z A J Í M Á  O B Č A N Y  J I Č Í N A

N A B Í D K A  N E M O V I T O S T Í

PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU 
– SEZÓNNÍ OBČERSTVENÍ VČETNĚ PŘILEHLÝCH WC V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ V JIČÍNĚ

Jedná se o nově vystavěný objekt s celkovou
plochou nabízeného bufetu 26,78 m2. Součástí
pronájmu bude i provozování přilehlého WC
v době otevření bufetu. Minimální nájemné je
stanoveno ve výši 2 000 Kč/měsíc, kdy bude
občerstvení otevřeno. Nabídky zasílejte do
2. 3. 2015 do 10:00 hodin.

PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU – RESTAURACE ROBOUSY
Nebytový prostor o výměře 420 m2 restaurace
a 987 m2 ostatní plocha – zahrada. Nájem je
nabízen na dobu neurčitou a nabídky je možné
zasílat do 2. března 2015 do 10:00 hodin. Pro-
story budou uvolněny od června 2015.

Více na www.mujicin.cz / Nabídka realit

Počítá se s omezením parkování na Rynečku u kostela?
Zatím se s omezením parkování nepočítá.  Situace
se střechou by se již neměla opakovat, protože došlo
k dostatečným opatřením a zabezpečením. Podle

znaleckého posudku firma zabezpečení nezaned-
bala, ba naopak využila i další ochranné prvky, ale
došlo opravdu k mimořádným povětrnostním pod-
mínkám (silné poryvy větru). Strom přímo pod věží

zůstane i nadále oplocen kvůli případným pádům
zdiva, které se ale vzhledem k odstranění střechy
nepředpokládají.

Počítá se s obměnou výzdoby Porotního sálu v zámku?
Komise kultury v posledních měsících několikrát jednala
omožné podobě výzdoby, žádné rozhodnutí ale zatím
nepadlo. Výzdoba bude nejspíše řešena v rámci celé
koncepce opravy zámku. 

Plánuje Jičín projekt „Oddechová zóna Cidlina“? 
Město nyní žádá o dotaci na akci (viz str. 3). Pokud by
se ji podařilo získat, bude se město finančně spolupo-
dílet. Sfinancováním akce bez dotace letošní rozpočet
nepočítá. Město navíc ještě musí získat nějaké pozemky,
od toho bude pak závislý rozsah realizace projektu.

Na křižovatce u Čejkovic nesvítí světla, 
mohou je Technické služby opravit?

Jedná se o krajskou silnici a osvětlení, které spravuje
Správa a údržba silnic. Poslali jsme jim připomínku. 

Bude Nové Město propojeno s ulicí Popovická?
Ve studii jsou tři návrhy trasování silnice. Zatím je
ale realizace odkládána a musí se prodiskutovat,
které řešení, bude nejlepší.


