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Kontakt:
Obecní úřad Jestřabí v Krkonoších
Roudnice 42
514 01 Jilemnice

E-mail:

obec@jestrabivkrk.cz
starosta.jestrabi@centrum.cz

Tel:

481 582 729
724 179 452

Účetní - Tamara Peterková
Zaměstnanci - Monika Leitnerová, Jaromír Odvárka, Jan Odvárka

Zastupitelstvo:
Starostka Bc. Zdeňka Haasová, místostarostka Senta Pokorná; Dana Holcová,
Miroslav Honců, Kateřina Machotová, Petra Malinská, Jana Nonnerová, Karolina
Pitrmanová, Helena Skálová.

2

KRÁTCE Z REDAKCE
Milí čtenáři,
prosincové vydání Rozcestníku je mimořádné – vlastně takové nulté,
zkušební číslo. A pro nás, kdo jsme ho sestavovali nebo do něj přispívali, je
mimořádné i tím, že jde o náš první počin tohoto druhu – nikdo z nás není
novinář, jsme jen „zapálení amatéři“, proto prosíme, omluvte případné chyby
tohoto čísla, věříme, že nedostatky časem odstraníme.
V příštím čísle velmi uvítáme Vaše postřehy, náměty, články a fotografie,
připomínky k Rozcestníku – nebojte se psát a fotit a posílejte nám své
příspěvky. Kdo nemá k dispozici elektronickou poštu, může samozřejmě svůj
text přinést na obecní úřad. Pokud by někdo byl ochoten zapůjčit k oskenování
archivní fotografie obce, bylo by to skvělé, a to nejen pro účely obecního
časopisu.
Uzávěrka dalšího čísla obecního zpravodaje bude 31.3.2015. Budeme také
přijímat inzerci – soukromou i komerční (více informací na OÚ).
Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě tohoto čísla, ať už vlastními
příspěvky nebo pomocí při sestavování – bez Vás by tu Rozcestník nebyl!
Přejeme Vám krásný konec roku a těšíme se „na počtenou“ v roce novém!

Za redakci Rozcestníku Jana Nonnerová (jana.nee@seznam.cz)
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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané Jestřabí, Křížlic a Roudnice, taktéž milí chalupáři a návštěvníci
naší obce,
dovoluji si Vás pozdravit v nultém čísle našeho obecního zpravodaje, který
Vám má poskytnout nejen některé informace, ale také by se měl stát jakýmsi
prostředníkem mezi obecním úřadem a obcí - Vámi, jejími obyvateli.
Před několika týdny, přesně 5.11. po sedmnácté hodině jsem přijala funkci
starostky, a to na základě výsledků komunálních voleb a potažmo volby nového
zastupitelstva. Cítím velkou zodpovědnost za důvěru, kterou jste mi projevili
a děkuji Vám za ni. Za svou osobu musím do začátků poprosit o shovívavost,
potřebuji nějaký čas na to, abych pronikla do hlubin vedení obce a zorientovala
se v problematice úřadu. Společně s novým zastupitelstvem se budeme snažit
naplňovat Vaše očekávání dle svého nejlepšího svědomí a schopností, přáli
bychom si Vás nezklamat. Uvědomujeme si, že nás čeká nelehká cesta i to, že
tato veřejná služba může být nevděčná - podle úsloví „Neexistuje člověk ten,
aby se zavděčil lidem všem“.
Současné zastupitelstvo vzešlo v drtivé většině z uskupení „Ženy pro
změny“, jemuž předcházela aktivita místních maminek. Obzvláště jedné z nich,
která naše sdružování podnítila – Dany Holcové. Tímto jí a všem ostatním
„Ženám pro změny“ děkuji za to, že byly ochotny dát se dohromady, věřím, že
díky (nejen jejich) nadšení pro věc můžeme mnohé změnit.
Odhodlání zastupitelek věnovat svůj čas rozvoji obce a jejich nasazení je
veliké. Věříme, že společně budeme na změnách k lepšímu úspěšně pracovat,
postupně, malými krůčky, zato jistějšími, a tím se budeme přibližovat k cílům
nás všech.
Je nutné vypracovat rámcovou představu rozvoje obce, určit priority obce
v čase a pídit se po dalších zdrojích financí, které by umožnily naše plány
realizovat. Je třeba zabezpečit, aby nechátral majetek obce, vymyslet jak
zvelebovat veřejné prostory, jak k nám přilákat více turistů a přitom hájit
zájmy a uspokojovat potřeby občanů. Práce je skutečně mnoho.
Principem fungování našeho zastupitelstva ve vztahu k občanům je
otevřenost, spolupráce a naslouchání. Spolupráci chceme rozvíjet i s okolními
obcemi, kde můžeme čerpat mnohé informace, inspirovat se i poučit. Rádi
bychom ve Vás vzbudili zájem a chuť podílet se na veřejném dění, protože si
myslíme, že obec by měla být dílem všech, abychom se zde cítili opravdu doma
a byli si dobrými sousedy. Obec však tvoří nejen místní, ale i ti, kteří k nám
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jezdí na chalupy a za turistikou. Chalupáři v naší obci vlastní možná více než
polovinu všech obytných nemovitostí, jsou to ti, kteří k nám jezdí za
odpočinkem, krásnou podhorskou přírodou. Z mnohých se stali naši známí
i dobří přátelé. Chceme navázat vřelejší a otevřenější vztahy i s ostatními.
Přínosem pro nás budou jakékoli názory lidí, připomínky a postřehy, které se
k nám donesou. Proto neváhejte na obecní úřad volat, mailovat a třeba i psát,
prostě komunikovat. Jedině tak budeme o problémech informováni a budeme
je moci nějak řešit.
Prosím, buďte nám nakloněni, jdeme do toho s nadšením a čistými úmysly.
V nadcházejícím svátečním čase Vám za celé zastupitelstvo přeji příjemné
a klidné prožití konce roku a nám všem dobrý start do roku nového.

Zdraví Vás Zdeňka Haasová
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ZPRÁVY Z OBCE
OBECNÍ VOLBY 2014
Volby do obecního zastupitelstva proběhly 10. – 11.10.2014. V naší obci je
ve třech volebních okrscích zapsáno celkem 202 voličů, kteří mohli své hlasy
rozdělit mezi celkem 16 kandidátek a kandidátů, ucházejících se o jejich přízeň
pod hlavičkou 6 volebních stran. Pod č. 1 byla nominována strana Ženy pro
změny (kandidátky D. Holcová, Z. Haasová, K. Pitrmanová, S. Pokorná, J.
Nonnerová, K. Machotová, P. Malinská, H. Skálová, Š. Gottsteinová), č.
2 nezávislá kandidátka A. Nováková, č. 3 nezávislá kandidátka K. Kozyková, č.
4 nezávislý kandidát D. Kozyk, č. 5 nezávislý kandidát M. Vondrák, č. 6 SNK – M.
Honců, J. Hendrych, V. Zemanová. Volilo se 9 členů zastupitelstva, volební účast
byla 64,6 % a voliči odevzdali celkem 946 platných hlasů.

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Volební strana č. 1 – Ženy pro změny
1. Zdeňka Haasová - 92 hlasů
2. Senta Pokorná – 84 hlasů
3. Helena Skálová – 83 hlasů
4. Dana Holcová – 49 hlasů
5. Karolina Pitrmanová – 76 hlasů
6. Jana Nonnerová – 78 hlasů
7. Kateřina Machotová – 59 hlasů
8. Petra Malinská – 67 hlasů
Volební strana č. 6 - Sdružení nezávislých kandidátů
1. Miroslav Honců – 56 hlasů
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NAPSALI O NÁS…
Vliv žen po volbách stoupne
Každý čtvrtý zastupitel je žena. To po komunálních volbách platí pro celou
republiku a oba krkonošské okresy se tomu nijak nevymykají. Procentuálně
vyjádřeno - ČR 27,07 %, Trutnovsko 26,31, Semilsko 27,07. Rozhodování
o dalším směřování obcí a měst by tak mělo v regionu převzít 394 žen
(211+183). Proti volbám v roce 2010 se počet zvýšil o 19.
Největší úspěch zaznamenalo sdružení Ženy pro změny, jež se ucházelo
o přízeň voličů v Jestřabí v Krkonoších. A kandidátky si vedly více než úspěšně.
Do devítičlenného zastupitelstva jich usedne osm, muži budou mít pouze
jednoho zástupce z SNK. Dosud při tom bylo zastupitelstvo čistě mužské…
„Komunální politika je lidem nejblíž, ženy ji častěji považují za smysluplnou,
odpadají také problémy s dojížděním či stěhováním, které s sebou přináší vyšší
politika," říká Jana Smiggels Kavková, z Fóra 50%, které vzniklo právě jako
reakce na nevyrovnané zastoupení žen a mužů na všech úrovních rozhodování.
(Krkonošský deník, 16.10.2014, zkráceno)

ZÁPISY ZE ZASTUPITELSTVA
Zápisy ze zastupitelstva jsou kráceny, plné verze jsou k nahlédnutí na obecním
úřadě.
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Jestřabí v Krkonoších,
konaného dne 5. listopadu 2014, od 17:00h, v zasedací místnosti OÚ
v Roudnici v Krk. č.p. 42
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jana Nonnerová, Bc. Karolina Pitrmanová.
Zapisovatel: Zbyněk Hartig.
Přítomni: dle prezenční listiny
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání
zastupitelstva
obce
Jestřabí
v Krkonoších
(dále
též
jako ,,zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00 hodin dosavadním starostou obce
Zbyňkem Hartigem (dále jako ,,předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci)
předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se
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v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů
soudu pro neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 29. 10. 2014,
žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla
na úřední desce Obecního úřadu Jestřabí v Krkonoších zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 27. 10. 2014 vč. do 6. 11. 2014.
Současně byla zveřejněna na ,,elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech
členů zastupitelstva), tzn. že zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.
3 zákona o obcích).
Složení slibu členů zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil
přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu
s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst.
2 zákona o obcích - „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest
a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce
a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. A dále
jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením
slova ,,slibuji“ a podpisem na připraveném archu.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
1) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Zastupitelstvo obce Jestřabí v Krkonoších určuje ověřovateli zápisu Mgr. Janu
Nonnerovou, Bc. Karolinu Pitrmanovou a zapisovatelem Zbyňka Hartiga.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
2) Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu bylo ZO vzneseno doplnění
programu o volbu kulturního výboru.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
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Navržený program:
3) Volba starosty a místostarosty:
a) Určení počtu místostarostů:
ZO navrhli, aby zastupitelstvo volilo jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly
vzneseny, proto bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolněni:
ZO navrhlo, aby byla vykonávána pouze funkce starosty jako uvolněná ve
smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
ZO navrhlo, aby volba starosty a místostarosty byla veřejná. Jiné návrhy nebyly
vzneseny, proto bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení,
případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě
místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořádí, v jakém
byli navrženi.
d) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
Byl podán následující návrh: Bc. Zdeňka Haasová. Jiné návrhy nebyly vzneseny,
proto bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
Po zvolení převzala starostka obce vedení zasedání (dále vedena
jako ,,předsedající“).
e) Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci
místostarosty. Byl podán následující návrh: paní Senta Pokorná. Jiné návrhy
nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdrželi se 0
4)Zřízení finančního, kontrolního a kulturního výboru:
a) Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční
a kontrolní výbor (§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l zákona o obcích), neboť
funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem
původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí
být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž výbory musí mít nejméně tři
členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové
zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru musí být jen člen
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zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo
finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního
úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§
119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční, kontrolní a kulturní
výbor, přičemž finanční a kontrolní bude mít tři členy a kulturní pět členů. Jiný
návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0
b) Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru. Byl podán následující návrh: paní Kateřina Machotová. Jiné
návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0
c) Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Byl podán následující návrh: Bc. Karolina Pitrmanová. Jiné
návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0
d) Volba členů finančního a kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního
výboru. Byly podány následující návrhy: paní Romana Pochopová a paní Helena
Skálová. Poté předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na
členy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: paní Vladimíra
Zemanová a paní Jana Šmídová. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo
hlasováno.
Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0
e) Volba předsedy a členů kulturního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na předsedu
kulturního výboru.
Byl podán následující návrh: paní Dana Holcová.
Dále předsedající vyzval ZO k podání návrhů na členy kulturního výboru. Byly
podány následující návrhy: Mgr. Jana Nonnerová, paní Květa Řehořková, paní
Helena Kovářová a paní Milada Šrámková. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto
bylo hlasováno.
Výsledek hlasování: Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů o odměnách za
výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. Členové zastupitelstva podali
návrh, že za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva nebude
poskytována odměna, jako tomu bylo doposud.
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Výsledek hlasování: Pro: 9

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod V – Diskuse:
Předsedající, vyzval členy zastupitelstva a přítomné občany k diskusi. Do
diskuse se přihlásila Bc. Zdeňka Haasová s poděkováním dosavadnímu
starostovi obce.
Dále pan Vratislav Škoda s dotazem, jak často se budou konat zastupitelstva
obce. Bylo mu odpovězeno starostkou obce, že bude snaha o konání jednou za
měsíc s tím, že nejbližší se bude konat do 14 dnů.
Dále byl vznesen dotaz starostkou obce, týkající se předání úřadu, bylo jí
předešlým starostou obce odpovězeno, že dnes budou předány klíče od úřadu
a zítra bude předáno ostatní.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17:45 hodin.
Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.11.2014
Přítomni: Zdeňka Haasová, Miroslav Honců, Senta Pokorná, Jana Nonnerová,
Dana Holcová, Kateřina Machotová, Helena Skálová(dostavila se v 17.30h),
Petra Malinská, Karolina Pitrmanová a hosté dle prezenční listiny.
Ověřovatelé zápisu: Jana Nonnerová , Karolina Pitrmanová
Zapisovatel zápisu: Tamara Peterková
1) Návrh rozpočtu 2015
Starostka seznámila zastupitele obce s návrhem rozpočtu na rok 2015
a požádal, aby se k němu vyjádřili a navrhli případné změny, aby se rozpočet na
rok 2015 mohl následně na 15 dní vyvěsit na úřední desku obce.
2) Rozpočtová změna 3/2014
Účetní obce paní Tamara Peterková seznámila přítomné členy ZO s rozpočtovou
změnou č.3/2014
Nikdo z přítomných ZO neměl připomínek a námitek, tudíž bylo hlasováno.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0.
3) Plán inventur majetku obce na rok 2014 a stanovení inventarizačních
komisí
Starostka obce navrhla tyto členy inventarizační komise
Předseda: Senta Pokorná
Členové: Alena Nováková, Romana Pochopová, Jana Šmídová, Jaromír Lauman,
Jana Laumanová, členové zastupitelstva
Pro 9, proti 0, zdržel se 0.
4) Penzion Arnika – na vědomí
a) zajištění zimního provozu, připojení k WIFI - starostka obce seznámila
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zastupitele s návrhem řešení na připojení penzionu Arnika k WIFI
b) řešení propagace objektu, webové stránky - starostka obce požádala
zastupitelstvo, aby přednesli návrhy jak řešit propagaci penzionu Arnika
c) náměty rekonstrukce objektu - starostka obce požádala zastupitele, aby
navrhli, jak řešit zastaralé technické vybavení penzionu Arnika - vodoinstalace,
topení, střecha, obložení, zjistit, zda by se dosáhlo na nějakou dotaci, zjistit, zda
by šla sauna pro veřejnost, zažádat pozemkový fond o odkoupení pozemku
kolem Arniky, dotace na dětské hřiště, požádat stavaře o hrubý finanční odhad
rekonstrukce.
5) Priority pro rok 2015 – návrhy
- Arnika
- Koniklec (prodej, dům s pečovatelskou službou, oslovit stavaře o zhodnocení)
- natřít střechu na OÚ
- veřejné osvětlení
- cesta na Zabylý - vyřešit stávající stav
6) Majetkoprávní úkony
a) žádost o povolení zřízení věcného břemene firmě Energoland v k.ú. Křížlice
p.p.č. 1553-místní komunikace-uložení podzemního el. vedení za podmínek
stanovených ve smlouvě o smlouvě budoucí
Pro 9, proti 0, zdržel se 0.
b) k projednání
- návrh řešení el. vedení k novostavbám Křížlice po pozemcích p.p.č. 354
a 352/20 v k.ú. Křížlice
Pro 9, proti 0, zdržel se 0.
- návrh na směnu pozemků – soukromého vlastníka p.p.č. 1211/6 za pozemek
obce Jestřabí v Krkonoších p.p.č. 1512
Pro 9, proti 0, zdržel se 0.
7) Oznámení - na vědomí
a) zimní údržba místních komunikací zůstává stejná jako v roce 2013-2014,
i nadále ji bude provádět pan Josef Skála za podmínek stanovených v Dohodě
o provedení práce.
b) Vyjádření k žádosti dopravce BUS line - starostka obce seznámila zastupitele
s navrhovanými změnami v jízdních řádech. Souhlas s nimi vydalo již předešlé
ZO.
8) Diskuze
-občasník
- pátrání po kronikách
- sms zprávy občanům
- dřevěné rozcestníky

NÁVRH ROZPOČTU 2015
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Příjmy
Daňové příjmy:
Daň z příjmu FO ze záv. činn.

500000

Daň z příjmu FO ze SVČ

200000

Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů
Daň z příjmu právnických osob
DPH
Poplatky ze psů
Pobytové poplatky
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Daňové příjmy - celkem

70000
500000
1200000
3000
50000
2000
400000
2925000

Běžné příjmy:
příjmy z pitné vody

150000

příjmy z prodeje pytlů na odp. a známek na pop

110000

příjmy z úroků a dividend
Běžné příjmy - celkem:

20000
280000

Dotace:
Dotace na výkon státní správy

55000

Dotace celkem:

55000

Příjmy celkem:

3260000

Výdaje
Nájemné pozemkovému fondu

3000
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Místní komunikace
Příspěvek na autobusovou dopravu

500000
24000

Pitná voda

420000

Knihovny

15000

Dárkové balíčky

14000

Zdravotní středisko

15000

Veřejné osvětlení

160000

Odpadové hospodářství

200 000

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň- celkem

40000

Požární ochrana - celkem

30000

Příspěvky jiným rozpočtům(DSO,MAS,..)

70000

Opravy, údržba nemovitostí

60000

Starosta -odměna

421000

Starosta-odvody za zaměstnavatele

132000

Činnost místní správy-platy zaměstnanců

520000

Činnost místní správy-Dohody o provedení práce

30000

Činnost místní správy-sociální za zaměstnavatele

130000

Činnost místní správy-zdravotní za zaměstnavatele

50000

Povinné pojistné na úrazovém pojištění

5000

Činnost místní správy-ochranné pomůcky

4000

Činnost místní správy-publikace,tisk

5000

Činnost místní správy-drobný hmotný majetek

40000

Činnost místní správy-nákup materiálu

60000

Činnost místní správy-elektrická energie

60000

Činnost místní správy-pohonné hmoty a maziva

20000
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Činnost místní správy-služby pošt

5000

Činnost místní správy-služby tele- a radiokomunikací

30000

Činnost místní správy-banky a pojišťovny

60000

Činnost místní správy-školení a vzdělávání

6000

Činnost místní správy-nákup ostatních služeb

100000

Činnost místní správy-cestovné

6000

Činnost místní správy-opravy a udržování

20000

Pohoštění
Výdaje celkem:

5000
3260000

MÍSTNÍ POPLATKY
(dle Zákona o místních poplatcích č. 565/1990, ve znění pozdějších předpisů).
Naše obec vybírá tyto poplatky:
a) poplatek ze psa (100Kč/rok/pes),
Majitel psa s trvalým pobytem v naší obci je povinen ohlásit tuto skutečnost na
OÚ (platí pro psy starší 3 měsíců), načež mu bude vydána evidenční známka
s číslem, kterou musí být pes označen.
b) poplatek za rekreační pobyt (10Kč/den/osoba nad 18 let),
c) poplatek z ubytovací kapacity (2Kč/den/osoba),
d) poplatek za vodu (20Kč/m3 – spotřeba dle vodoměru, či paušál/rok)
e) nájem z hrobových míst (250Kč/m2/10 let) – hřbitov katolický v Křížlicích
a hřbitov na Jestřabí.
Nájemné z hrobů na evangelickém hřbitově v Křížlicích vybírá nadále paní
Květa Řehořková, Křížlice 66. Nájemce hrobového místa je povinen hlásit
všechny změny: uložení do hrobu, zrušení hrobu, předělání hrobu na urnový,
uložení urny. Vše se eviduje do hrobní knihy.
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE
Obec je dle Zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb., v pozdějším znění)
povinna nakládat s odpady, které vznikají na jejím území, je to veřejná služba.
Systém nakládání s odpady zahrnuje jejich sběr, shromažďování, přepravu
a evidenci.
Netříděný komunální odpad
Tento odpad z domácností obyvatelé ukládají do vlastních popelnic nebo lze
plastovou popelnici pronajmout na OÚ za 144Kč/rok. Popeláři vyváží popelnice
označené známkou zakoupenou na OÚ za 63,- Kč a jezdí 1 krát týdně – vždy
v pondělí ráno včetně svátků. Zejména tam, kam popeláři nezajíždí, je možné
a vhodné využívat namísto popelnic placený pytel Marius Pedersen, který se
zakoupí na OÚ za 60Kč. Tyto naplněné pytle s netříděným odpadem se
odkládají na obvyklá místa, kudy projíždí popeláři. Jiné pytle než bílé Marius
Pedersen musí být opatřeny známkou, jinak je popeláři nemají povinnost
odvézt.
Nešvar tohoto typu – odkládání jakýchkoli nepatřičných pytlů a jiných
odpadů na veřejná prostranství, do autobusových čekáren a jinam se v naší obci
vyskytuje, a to ve větší míře zejména po víkendu nebo v zimní sezoně.
Způsobuje to nehezké znečištění vesnice a práci navíc našim zaměstnancům,
kteří musejí odpad uklízet. Abychom vyšli vstříc chalupářům z našich vsí, kteří
nemají možnost si placené pytle zakoupit v týdnu na OÚ, zajistili jsme jejich
prodej také v Restauraci Pod Javorem v Křížlicích, Krakonošově hospodě na
Jestřabí a na Roudnici v krámě u pana Hendrycha.
Velkoobjemový komunální odpad jako např. starý nábytek, matrace, dveře
atp. mají občané možnost vyhodit prostřednictvím obce jednou ročně (obvykle
to bývá v květnu), kdy na určených místech a časech dle oznámení je přistaven
traktor s vlekem.
Tříděný odpad
Nádoby na tříděný odpad typu PET – lahve (žlutý kontejner), papír (modrý
kontejner) a sklo (zelený kontejner) jsou umístěny v každé části obce. I zde se
vyskytuje nemilá věc, totiž že lidé do těchto kontejnerů nahážou kdeco, prostě
netříděný odpad, který jim je zatěžko likvidovat správně.
Mimo kontejnery je možné odpad ještě třídit do pytlů, které jsou k dispozici
zdarma na OÚ, jedná se o žlutý pytel na plasty z domácností, oranžový na
Tetrapak – nápojové kartony, a modrý na papír. Tyto pytle lze zatím odkládat
pouze na jednom místě v obci, tj. u hasičárny na Roudnici.
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Bioodpad
Nejnověji můžeme využívat zelené velkoobjemové kontejnery na bioodpad,
které jsou po jednom v každé vesnici (od 1.4. do 30.10.), a kam lze odkládat
posečenou trávu, piliny, větve, slupky atd. (biologicky rozložitelné zbytky
rostlinného původu). Odvoz kontejnerů zajišťují Služby Vítkovice na
kompostárnu bývalého parkoviště u Hotelu Praha. V případě zájmu o odvoz
většího množství bioodpadu můžou občané kontaktovat obecní úřad a domluvit
se o jeho odvozu přímo na kompostárnu.
Výsledným produktem kompostování je kvalitní kompost, který je k dispozici
v kompostárně pro potřeby obcí nebo občanů, kde je možno o něj požádat.
Nebezpečný odpad
Tento druh odpadu jako lednice, mrazáky, televize, obaly od barev, žíravin,
baterie...je svážen jednou ročně v určitou dobu a z určeného místa dle
oznámení, obvykle v květnu. Občan musí tento svůj odpad předat osobně
s prokázáním své totožnosti (kvůli evidenci).
Kovový odpad, textil, vysloužilá elektrozařízení
Jejich odběr obec Jestřabí zatím nezajišťuje, občané jej mohou odevzdávat
ve sběrném dvoře, či kontejnerech k tomu určených v sousedních obcích.
V dnešní době již snad nikoho nenapadne vytvářet tzv. černé skládky, které
nejen že jsou postižitelné pokutou, ale především znehodnocují životní
prostředí a vzhled naší krásné horské krajiny.
Za to, že obyvatelé odevzdávají vytříděný odpad, dostává obec ze systému
EKO-KOM finanční odměnu, kterou může krýt náklady na svoz odpadů.

PENZION ARNIKA
V penzionu Arnika, který je provozován naší obcí, jsou stále volná místa na
silvestrovský týden. Máte – li tedy pro tento termín naplněny kapacity a musíte
odmítat zájemce o ubytování, budeme rádi, odkážete – li je na obecní úřad, kde
jim více informací podá Tamara Peterková, tel. 481 582 729, mimo úřední
hodiny též mobil - 724 179 452.

Ceník ubytování a stravování – Silvestrovský týden
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Pokoje s vlastním sociálním zařízením
Pokoje se společným sociálním zařízením

400 Kč/osoba/noc
330 Kč/osoba/noc

Uvedené ceny platí při pobytu 4 a více nocí, při kratším pobytu se cena
vždy zvyšuje o 50 Kč /osoba/noc nebo o 30 Kč/dítě 2-10 let/noc.
Slevy:
Děti do 2 let zdarma, bez nároku na stravu
Děti od 2 do 10 let sleva na stravě
Děti od 2 do 10 let sleva na ubytování 60 Kč /osoba/noc
Stravování

děti 2-10 let

ostatní

snídaně

20,- Kč

30,- Kč

polopenze

60,- Kč

90,- Kč

plná penze

120,-Kč

170,- Kč

Foto z archivu obce
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NEOLOKÁTOR
Křížlice se na podzim díky panu faráři J. Weinfurterovi zapojily do projektu
Neolokátor – IPOM (Identifikace potenciálu místa). Neolokátor je tým mladých
vědců z různých oborů, kteří se zabývají vícevrstevnými studiemi venkovské
i městské krajiny a hledají potenciály, které vytvářejí unikátní možnosti
k rozvoji různých lokalit a slouží zároveň jako kvalitní územně-plánovací
podklady. Jde o tým celkem sedmi odborníků, který nabízí komplexní
zpracování území obce, mikroregionu, nebo sdružení obcí, z pohledu historie
oblasti a památek, širších vztahů k lokalitě, přírodního prostředí, sociálních
vztahů, územního plánování a architektury a také názoru obyvatel.
Již od středověkých dob mělo každé sídlo v krajině – obec či malé město
svůj účel – plán, díky kterému se rozvíjelo. V dnešní době tuto roli nahradily
(v rovině dokumentů) strategické plány, nebo územní dokumentace. Bohužel
tyto dokumenty jsou často pouze jednostranně zaměřené a právě
proto Neolokátor poskytuje poradenskou činnost pro optimalizaci procesu
rozvoje daných lokalit, s ohledem na konkrétní potenciál. Výstupem ze setkání
může být také vypracování metodiky pro ideální stav rozvoje místa ve formě
odborné studie a zařazení do databáze IPOM – Identifikace potenciálu místa.
Tato studie může být pro obec užitečná jako podklad pro plán celkového
rozvoje – strategie obce (často to bývá např. snaha o zvýšení počtu pracovních
míst v lokalitě), pro určení priorit a časových horizontů v rozvoji celého sídla,
může se stát podkladem pro zisk dotačních titulů na konkrétní programy i pro
komunikaci s dalšími regionálními samosprávami (kraj, mikroregion).
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V Křížlicích zatím proběhlo koncem září jedno setkání – procházka vesnicí
a poté podnětná diskuse s odborníky z Neolokátoru. Za Křížlice se zúčastnili H.
Fabiánová, D. Brejchová, Z. Haasová, K. Pitrmanová a J. Weinfurter, jako host za
Roudnici J. Nonnerová. Za Neolokátor zde byli geobotanik, socioložka a sociální
antropoložka, jejichž výklad a vlastně i otázky směřované k nám jakožto
k „objektu vědeckého zájmu“ byly velmi zajímavé a inspirativní. Ukázalo se, jak
trefně shrnul J. Weinfurter, že to, co v obci velmi schází, jsou příležitosti
k podobným přátelským a sousedským setkáním, z nichž může vzejít mnoho
dobrého.
O rozšíření průzkumu na Jestřabí a Roudnici se jedná, budeme Vás
informovat o výsledcích setkání z Křížlic.
Jana Nonnerová (čerpáno z www.neolokator.cz)

SBĚRNÉ MÍSTO – VÍČKA PRO NIKYHO
Na obecním úřadě nově zřizujeme sběrné místo pro plastová víčka nejen od
PET lahví – penězi za jejich výkup je financována nákladná léčba těžce
nemocného chlapečka Nikyho z Jičína. Jeho celková diagnóza zní: ArnoldChiariho malformace, DMO, celková svalová hypotonie, autismus, výrazné
opoždění motorické i mentální. Více informací zde: http://pomoc-pronikyskovu-lecbu.webnode.cz/o-nas/
Vámi sesbíraná víčka (nejen od PET lahví, ale i od dalších nápojových
kartonů), od aviváží, šampónů, sprchových gelů atd., od kávy, šlehačky ve
spreji, uzávěry od Jupíků bez gumového těsnění, odměrky od Sunaru, celé obaly
od žvýkaček Orbit, žluté plastové vnitřky Kinder vajec a další podobná víčka od
rodičů chlapečka vykupuje firma Eko Trade Plus s.r.o. z Českého Těšína, za 6 Kč
za kilogram, peníze za výkup firma odesílá rovnou na Nikýskův účet u nadace
Ave Via. Tatínek si pro víčka jezdí osobně, někdy i s Nikym, např. i do Poniklé,
Víchové a Vítkovic, takže to k nám bude mít hezky po cestě.
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SPOLKOVÁ ČINNOST
Sdružení dobrovolných hasičů Křížlice
Křížlický hasičský sbor je uložen již několik let k zimnímu spánku - co se
týče akcí, různých soutěží i té tradiční okrskové. A to i přesto, že jsme byli
vcelku úspěšní - hlavně ženy. I naše generace stárne, a tak nás již brzy nahradí
naše děti, které už několik let chodí do hasičského kroužku ve Víchové nad
Jizerou. Jsou to haverlanti od 7 do 15 let. Trochu optimismu, co se týče jiných
aktivit, lze najít v tom, že každý rok pořádáme hasičský bál a dětský maškarní
candrbál, při dobrých sněhových podmínkách sáňkovačku, dále čarodějnice,
kuličkiádu a Mikulášskou besídku. V letošním roce se také dostalo na opravu
hasičské nádrže v Křížlicích u Potoční boudy, ale i ta si na své dokončení počká
do jara 2015. Po Novém roce by mělo dojít k namontování sirén automaticky
ovládaných Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje.
Za SDH Křížlice Vám přeji krásné Vánoce a mnoho zdraví a štěstí v novém
roce!
Helena Skálová
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Loutkové divadýlko
Všichni víme, jak jsou vísky naší obce rozlehlé - proto zde máme specifickou
zvyklost, že nechodí Mikuláš se svou družinou za dětmi domů, ale naopak děti
chodí za nimi do sálu křížlické restaurace Pod Javorem.
Součástí této tradice se během let stalo i představení pohádky pro děti loutkové divadýlko. Hlavním iniciátorem a tahounem byla po mnoho let Yveta
Zvěřinová (roz. Šírová), která se ale z obce odstěhovala, a tak se již bohužel
neúčastní. Yveto - díky za tvůj nápad a přijď se někdy podívat :-)
Jak čas ubíhal, střídalo se i herecké obsazení, některé roky nastala i "nucená
pauza" :-) kvůli mateřství loutkohereček - ale díky tomu nám přibyli malí
občánci a vesnice může dál žít! A tak zase naše tradice pokračuje. Nápady na
téma pohádky přicházejí od ''nás žen '', autorkou letošní pohádky je Štěpánka
Gottsteinová.
V tomto hektickém čase před Vánocemi se scházíme jako nadšenkyně na
zkoušky divadla a také se stáváme cukrářkami - součástí Mikulášské je
i rozdávání perníčků, které opět napekly a nazdobily naše ženy - Zdeňka
Haasová, Dana Holcová, Dana Brejchová, Karolina Pitrmanová, Senta Pokorná
a Jana Nonnerová. A já jsem moc moc ráda, že letos v těchto aktivitách došlo na
všechny - poprvé v historii jsme se sešly nejen my z Křížlic, ale i "holky"
z Roudnice a Jestřabí a spolupráce nám svědčí. :-D
Trošku nás mrzí, že děti z Jestřabí nemohly dorazit kvůli jiné akci, kterou
měly v ponikelské škole, což chápeme. Protože ale s balíčky bylo počítáno pro
všechny děti z obce do 15 let, snažili jsme se je doručit těmto dětem opožděně
přímo domů, aby nebyly ošizeny.
P. S. Pravidelně k nám na Mikuláše s dětmi jezdí i sousedé z Víchové, Jilemnice,
Štěpanic, když jsem se jednoho malého chlapečka ptala proč, odpověděl mi:
„Protože tady je to nejlepší!"
Děkujeme a budeme se snažit i příště :)
Z historie:
O perníkové chaloupce (1994 - hrálo se na sále, parta kolem Romana Šimka,
Vlaďka Kalenská...)
O chytré princezně (1995) - hrálo se ve škole ve třídě, zapojeny holky
Opočenské, Zdena Hartigová...
Čertův švagr (1996)- hrálo se ve škole ve třídě
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Jak Ivánek k rozumu přišel (napsala Romanka Pochopová 2007, repríza 2013)
Princezna ze mlejna (2008)
Krkonošská pohádka (?)
O svatojánské noci (napsala Helenka Skálová)
O líném Kleofáškovi (napsala Štěpánka Gottsteinová - 2012)
a letos Čertova nevěsta (napsala Štěpánka Gottsteinová)
Dalšími aktérkami byly, nebo stále jsou Maruška Vališková, Markéta
Hartigová, Ester Malíková, Zdeňka Haasová, Kateřina Machotová, Marianna
Machotová a letos nově Senta Pokorná a Jana Šmídová.
Holky, díky!
P.P.S. Díky Hance a Rosťovi za bezplatný pronájem sálu pro naše akce pro děti!

Katka Machotová
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CO SE UDÁLO KOLEM NÁS – KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ
Díky Pavlu Tůmovi staršímu jsme byli pozváni na penzion Na stráni, kde se
uskutečnilo v listopadu tohoto roku výjezdní zasedání obce České Libchavy.
Setkala jsem se tam s velmi pohodovými lidmi, kteří jsou velice nadšeni svým
městečkem a jsou zapáleni cokoli konat, vymýšlet, opravovat či podnikat
a sportovat.
Jejich zastupitelstvo je složeno z lidí, kteří jsou rozčleněni do různých
odvětví. Krom starosty, zástupce, kontrolní a finanční komise je zde i klub
myslivců, sportovní klub, ženský spolek, Sokol, hasiči i jako u nás komise přes
jubilea. Místní děti v mateřské školce a škole nezůstávají pozadu, názvy
Jablíčkobraní, Bramboriáda, Ouškobraní atd. mluví samy za sebe.
Mají starosti většího rázu jako např. motorest, který roky hyzdí jejich obec
a konečně se jim podařilo tuto budovu koupit a jestli vše dobře dopadne, tak
i zbourat, podařilo se jim i zrenovovat hospodu a také kanalizační síť. Slaví
velké úspěchy s místními fotbalisty a jejich velkou chloubou je také nová
naučná stezka.
Přejeme jim mnoho úspěchů v dalších činnostech a nápadech a těšíme se
brzy na viděnou!
Vaše Danča Holcová

24

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 2014
Narodili se
V srpnu se manželům Pitrmanovým z Křížlic narodila dcera
Lucie. Milá Lucinko, vítáme Tě mezi námi a do života Ti
přejeme jen to nejlepší!
Narozeniny oslavili
V únoru paní Anna Fischerová z Roudnice.
V březnu paní Viktorie Honcová z Jestřabí a paní Květuše Kubátová z Křížlic.
V dubnu paní Anna Erlebachová z Roudnice, paní Květa Řehořková z Křížlic
a pan Miroslav Kapras z Jestřabí.
V květnu paní Anna Kuželová z Křížlic a paní Helena
Kovářová z Roudnice.
V červnu pan Josef Hofman z Roudnice.
V srpnu pan Josef Vacek z Jestřabí, paní Milada Šimůnková a pan Zbyněk
Malinský z Křížlic.
V září paní Libuše Vondráková z Jestřabí.
V říjnu paní Miluše Holubcová z Křížlic, paní Emilie Šírová z Roudnice, paní
Jarmila Průchová, pan František Červinka a pan Jiří Šrámek z Jestřabí .
V listopadu paní Libuše Žáčková z Roudnice, paní Drahoslava Kvardová a pan
Jaroslav Jindřišek z Jestřabí.
V prosinci paní Božena Trojanová z Křížlic.
Všem oslavenkyním a oslavencům přejeme vše nejlepší, zejména pevné zdraví
a hodně životních sil.
Odešli navždy
V listopadu náhle zemřel ve věku 60 let pan Leoš Lukeš
z Roudnice. Vážení pozůstalí, přijměte upřímnou soustrast,
přejeme Vám hodně síly k překonání těžkých chvil…

25

CO SE DĚJE U NÁS I V OKOLÍ – KULTURA, SPORT A JINÉ
Na začátek - kam za kulturou či dobrým jídlem v naší
obci?
7.3.2015 v sobotu pořádá SDH Křížlice v sále
restaurace Pod Javorem od 14 hod. dětský karneval,
večer od 20 hod. tamtéž Tradiční hasičský bál – bude
hrát Duo Pe. Jste srdečně zváni!
Krakonošova hospoda
Jestřabí v Krkonoších 33
www.hospoda.harcuba.net
tel. 731 511 919 – pan Harcuba
Provozní doba: St - Po 10:00 – 22:00, Út - zavřeno
Restaurace Pod Javorem
Křížlice 48
www.podjavorem.webnode.cz
tel. 603 263 944 – paní Hana Svorníková
Nekuřácká restaurace, jídla na objednávku.
Provozní doba: Út - Pá 17:00 – 22:00, So - Ne 12:00 – 22:00, Po - zavřeno
Zimní sezona od 25.12.: Po 17:00 – 22:00, Út-Ne 12:00 – 22.00
Penzion Kamarád (bývalá „Letecká“ chata)
Jestřabí v Krkonoších 34
www.penzionkamarad.cz
tel. 602 545 133 – paní Jana Laumanová
Nekuřácká restaurace, bezbariérový přístup a domácí kuchyně.
Provozní doba: každý den 12:00 – 24:00
Akce: 25.12. Soutěž o nejlepší bramborový salát - vzorky salátu se jménem
jsou přijímány do 15 hod.)
Hlavní cena: Velký dárkový koš
10:30
Pingpongový turnaj
Knihovna Jestřabí - umístěna do budovy zdravotního střediska
knihovnice p. Marie Čechová
www.cteme.webnode.cz
E-mail: cteme@seznam.cz.: Marie Čechová.
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Návštěvní doba:
každý 1. a 3. pátek v měsíci 18:00 - 19:30 hodin.
Knihovna je otevřena v roce 2015 termínech:
leden - 9.1., 23.1.
únor - 6.2., 20.2.
březen - 6.3., 20.3.
duben - 3.4., 17.4.
květen - 15.5., 29.5.
červen - 5.6., 19.6.
Knihovna Křížlice - ve víceúčelové budově Pod Javorem
knihovnice (zatím) p. Zdeňka Haasová
každý pátek 15:00 – 17:00
Knihovna Roudnice – na obecním úřadě, nejlépe v úředních hodinách PO a ST
8 – 17 hod.
Jilemnice:
Výstava Teplo domova. Historie vytápění od 15. do počátku 20. století; do
1.3.2015 - Krkonošské muzeum - zámek
Výstava hracích strojů a strojků – v Erbovním sále muzea, do 15.3.2015 Krkonošské muzeum - zámek
Jarmila Haldová – výběr z tvorby, vystaveny jsou vyřezávané portréty
českých panovníků, pohádkové ilustrace, kresby květin a vánoční tvorba; do
1.3.2015 - Krkonošské muzeum - č.p. 1
Jan Nepomuk hrabě Harrach (1828 – 1909) – otevřena další část stálé
zámecké expozice, Krkonošské muzeum.
Mechanický betlém Jáchyma Metelky – předvádí se vždy v 9, 10, 11:15, 14
a 15:30 - Krkonošské muzeum.
16.12. 19:30 – Kino 70 – Jak jsme hráli čáru, film ČR 2014, vstup 100,-.
18.12. 7 hod. – kostel sv. Vavřince – tradiční staročeské roráty, mše sv.
s rorátními zpěvy, osvětlení pouze svíčkami.
18.12. 18 hod. – Sloupový sál bývalého pivovaru – Vánoční posezení
s haverlanty. Pásmo vánočních koled a písní s dětmi ze ZUŠ Jilemnice.
18.12. 19:30 - Kino 70 – Návrat blbýho a blbějšího, film USA 2014, vstup
120,-.
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19.12. 17:30 - Kino 70 – Sněhová královna 3D, film Rusko 2012, vstup 130,-.
20.12. 18 hod. – SD Jilm – Benefiční koncert tanečního souboru T.I.K. ZUŠ
Jilemnice, výtěžek bude věnován Dětské onkologii v Motole.
21.12. 10 hod. – sborový dům ČCE, Jungmannova 268 – Dětská vánoční hra.
Děti zastoupí faráře a „kázání“ proběhne formou divadla.
21.12.17:30 - Kino 70 – Noc v muzeu: Tajemství hrobky, film USA 2014,
vstup 120,-.
21.12. 20 hod. - Kino 70 – Pohádkář, film ČR 2014, vstup 80,-.
23.12. 9 hod. – Masarykovo náměstí – skauti přivezou do Jilemnice plamínek
míru a pokoje – Betlémské světlo. Chcete – li si odnést domů plamínek
Betlémského světla, přijďte od 9 do 16 hod. na Masarykovo náměstí.
24.12. – Štědrý den – sborový dům ČCE ve Valteřicích od 13 hod. a evangelický
kostel v Křížlicích od 15 hod. – Dětská vánoční hra.
24.12. 24 hod. – kostel sv. Vavřince – půlnoční zpívaná mše svatá (Česká
mše vánoční J. E. Kypta „Pastorální A“).
25.12. 9 hod. – kostel sv. Vavřince – Pastorely českých mistrů.
25.12. 8:30 – Valteřice 144, 10:00 - Jilemnice – sborový dům ČCE. První svátek
vánoční, slavnost narození Ježíše Krista, bude vysluhována večeře Páně.
25.12. 19:30 - Kino 70 – EXODUS: Bohové a králové 3D, film
VB/USA/Španělsko 2014, vstup 150,-.
26.12. 15 hod. – kostel sv. Vavřince – Zpívání u jesliček.
26.12. 17:30 - Kino 70 – Tři bratři, film ČR/Dánsko 2014.
26.12. 18 hod. – Sloupový sál v budově bývalého pivovaru – Vánoční koncert
– Camponotus, Kytarový soubor ZUŠ Jilemnice, Dětský folklórní soubor
Havrlanti ZUŠ Jilemnice, Octopus Jilemnice. Vstupné 90,-/ 70,- Kč.
27.12. 13:30 – 15:30 – Masarykovo náměstí – Jilemnice plná lampiónů aneb
Kufrování s Krakonošem, pořádá Klub orientačního běhu OK Jilemnice,
vhodné i pro rodiny s kočárky.
27.12. 17 hod. – kostel sv. Vavřince – Vánoční koncert (česká vánoční hudba
a Česká mše vánoční od J. J. Ryby; sólisté, sbor a orchestr Collegium
Strahoviense Praha).
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28.12. – Valteřice 8:30, Jilemnice 10:00 – sborový dům ČCE, nedělní
bohoslužby.
28.12. 17:30 – Kino 70 – Paddington, film VB/Francie/Kanada 2014, vstup
120,-.
28.12. 20 hod. – Kino 70 – Hodinový manžel, film ČR 2014, vstup 120,-.
30.12. 19:30 – Kino 70 – EXODUS: Bohové a králové 2D, film
VB/USA/Španělsko 2014, vstup 120,-.
31.12. 15 hod. – areál Hraběnka – Silvestrovský přípitek Skiáků, za každého
počasí. Pořádá Český krkonošský spolek SKI Jilemnice.
31.12. 16 hod. – kostel sv. Vavřince – děkovná mše svatá na ukončení roku.
1.1.2015 9 hod. – kostel sv. Vavřince – zpívaná mše svatá - E. Marhula: Česká
mše vánoční.
4.1.2015 19 hod. – SD Jilm - Divadlo Járy Cimrmana: Afrika aneb Češi mezi
lidožravci. Vstup 350,-/ 330,-.
10.1.2015 20 hod. – SD Jilm - Myslivecký ples, vstup 120,- Kč, předprodej Jan
Nosek 602 626 259.
18.1.2015 15 hod. - SD Jilm – Mrazík (legendární ruská pohádka v podání DS
Jiří Poděbrady), vstup 60,- Kč.
24.1.2015 17:30 - SD Jilm – Duo ADAMIS, koncert, vstup 190,- Kč.
28.1.2015 19 hod. – SD Jilm - Manželský poker (Divadlo Palace Praha), vstup
380,-/350,- Kč.
7. – 8.2.2015 – Jilemnická 50, 8. ročník.
8.2.2015 15 hod. - SD Jilm – Veselá pouť (Jů a Hele), vstup 100,- Kč.
11.2.2015 18 hod. - SD Jilm – Divokým Kurdistánem, diashow Petra Srpa
z Vrchlabí. Vstup 80,- Kč.
27.2.2015 19 hod. - SD Jilm – Žena za pultem 2 – Pult osobnosti (Divadlo
Kalich Praha – J. Lábus, O. Kaiser). Vstup 350,-/ 330,- Kč.
2.3.2015 - SD Jilm – Recitál Michala Horáčka a jeho hostů NA CESTĚ 2015 –
zahajovací koncert 21. ročníku divadelní přehlídky Březen – měsíc divadla
2015. Vstup 290,- Kč.
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Mříčná:
20. a 26.12. 17 hod. – Lidový dům v Mříčné – DS Vichr z hor hraje
Podkrkonošské pohádky. Vstupné dobrovolné.
Poniklá:
20.12. (čas bude upřesněn) - kostel sv. Jakuba Většího - vánoční koncert
vokálně instrumentálního souboru Satori. Spirituály, tradicionály, vánoční
písně a koledy. Vstupné dobrovolné.
27.12. 19:00 - Kulturní dům Kantýna, Poniklá 265 – ponikelští ochotníci Vás
zvou na divadelní představení Holka odjinud.
24.1.2015 – KD Kantýna – Sportovní ples
7.2.2014 – 10 – 14 hod. TJ Sokol Poniklá pořádá v budově ZŠ Poniklá Cvičení
pro potěšení s Olgou Šípkovou. Podložky na cvičení s sebou. Vstupné 180,-;
nutná rezervace na holubcovamartina@seznam.cz.
Rokytnice nad Jizerou:
21.12. 16 hod. – kostel sv. Michaela – adventní koncert Orchestru
Waldorfské školy ze Semil
22.12. - Dolní náměstí – prodej vánočních kaprů
26.12. – Music club Korej – Paralen i Ibalgin v Koreji
26.12. – Na Štěpánku 2014 - tradiční výlet s KČT – podrobnosti u vedoucího
akce: Jan Mikulášek, 732 889 801.
31.12. – Vycházka s KČT – sraz u Modré Hvězdy v 13 hod., Eva Konířová
608 059 716.
1.1.2015 – KČT – výstup na Strážník, sraz na kótě 487,9 m.n.m. – Strážník
v 13 – 15 hod., dřevo a buřty s sebou. Miroslav Kavan 481 523 587.
3.1.2015 – KČT – Relax 2015, sraz v 9 hod. na lanovce Přibližovák, trasa cca
15 km, Jan Mikulášek, 732 889 801.
10.1.2015 – KČT – Setkání turistů 2015, na Háskově 11 – 15 hod. Jaroslav
Hejral, 737 248 405.
20.2. - 22.2.2015 – Pašeráckej vejkend
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Vítkovice:
31.1.2015 – KD Vítkovice v Krkonoších – Sportovní bál, pořádá SK Jana
Harracha
Vrchlabí:
10.10. – 18.6.2015 - galerie Morzin, Nádražní ulice 471 - výstava Fakt
dobrý…žádná dědkárna (O. Kopal, E. Šimera, R. Šalanda)
1.11. – 31.12. - gymnázium Vrchlabí, Komenského 586 - výstava Židovské
svědectví o českém století (každé pondělí od 15 hod., každý pátek od 14 a 15
hod.)
11.4. – 31.12. - KCEV KRTEK, Správa KRNAP, Dobrovského 3 - Krtek zvenku,
Krtek zevnitř (komentované prohlídky v úterý každou celou a půl hodinu od
15 do 17 hodin)
2.10. – 18.12. - KCEV KRTEK, Správa KRNAP, Dobrovského 3 - výstava
fotografií Východočeské podzemí (geolog a speleolog Radko Tásler)
3.11. – 1.2. - Krkonošské muzeum Správy KRNAP – Augustiniánský klášter,
Husova 213 - Vrchlabí v rámu, obrazy a grafické listy od 18. století dodnes,
které zobrazují pohledy na město Vrchlabí
1.12. – 1.3.2015 - Krkonošské muzeum Správy KRNAP – Čtyři domky, nám.
Míru 222-224 - Krása na herduli, paličkované krajky Marcely Hovadové, 16.
a 17.12. setkání s autorkou
17.12. - Náměstí T.G.M. - od 9 hod. prodej vánočních stromků
z krkonošských lesů, stromky byly vyřezány v rámci výchovných zásahů, které
přispívají ke stabilitě lesa. Cena za smrk 45,- - 150,- Kč.
19.12. - Náměstí T.G.M. - farmářské trhy; konají se každých 14 dní v pátek
(liché týdny).

Nabízíme nezávislou přednášku rozšiřující Vaši finanční gramotnost
Chcete se dozvědět, jak funguje finanční trh a orientovat se v jeho zákoutích?
Nechcete již naletět různým pojišťovacím agentům a naopak máte zájem se
poučit, jak rozumně nakládat se svými financemi? V případě zájmu kontaktujte
Obecní úřad Jestřabí v Krkonoších a poté bude přednáška zorganizována.
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VÁNOCE
Adventní pozdrav aneb pozvánka na generální úklid
Součástí adventní doby bývá pořádný úklid. A někdy i generální. A tak, spojeno
s dalšími přípravami, bývá v tomto čase docela rušno. Nejen v obchodech, ale
i doma. Důležité je, aby se všechno stihlo, aby Vánoce byly nakonec takové, jak
mají být. Svátky klidu a míru. Ne vždycky se to ale podaří. A snad ne ani proto,
že nestihneme připravit všechno potřebné. Myslím, že svůj díl viny na tom má
i to, že ten generální úklid nebývá právě gruntovní. Že jde spíš o povrchové
úpravy a nejdeme při něm moc do hloubky. Při tom adventním úklidu, zvlášť
má-li být generální, totiž stojí za to si udělat také jakýsi vnitřní pořádek. Nejen
v domácnosti, ale i v našich vnitřních komůrkách, v naší vlastní duši. Kolik
nedodělků tam zůstává, protože jsme se
nedokázali alespoň občas zastavit. Kolik
toho býváme dlužni sami sobě i druhým –
kolik důležitého zůstává nevyřčeno. Někdy
by možná stačilo i prosté gesto, podaná
ruka, úsměv... Ne všechno se dá jednoduše
oprášit, napravit, změnit, vzít zpět. Ledacos
se ale dá začít jinak, z jiného konce, s jinou
energií. I obyčejné „promiň“ ale dokáže
divy. Jakousi nevýhodou tohoto vnitřního
úklidu je to, že k němu potřebujeme klid. Na
chvíli se zastavit, podívat se zpět... Tak bych
nám všem přál, abychom si uměli dopřát
i v této době občas nějakou chvilku
zastavení, ztišení, a mohli tak i díky tomu
prožít Vánoce plné pokoje a radosti.
K tomu, doufáme, mohou přispět i vánoční bohoslužby. Kromě pravidelných
nedělních bohoslužeb v 9 hodin (nyní již v modlitebně v bývalé evangelické
škole) bude 24.12. v 15 hodin v evangelickém kostele Dětská vánoční slavnost.
25.12. v 9 hodin v bývalé evangelické škole bohoslužby s vysluhováním svaté
večeře Páně. 31.12. se rozloučíme s uplynulým rokem při bohoslužbách
v evangelickém kostele v 15 hodin. Po jejich skončení bude, tak jako každý rok,
koncert souboru Camponotus. Rok 2015 pak zahájíme 1.1. společnými
bohoslužbami o 9. hodině v bývalé evangelické škole a bude při nich
vysluhována svatá večeře Páně.
Jiří Weinfurter, farář ČCE v Křížlicích
Sváteční bohoslužby v nejbližších farnostech
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Křížlice – ČCE
24.12. 15 hod. – evangelický kostel – Dětská vánoční slavnost
25.12. 9 hod.- bývalá evangelická škola – bohoslužby s vysluhováním sv.
večeře Páně
28.12. 9 hod. – bývalá evangelická škola – pravidelná nedělní bohoslužba
31.12. 15 hod. - evangelický kostel – bohoslužba; po skončení koncert souboru
Camponotus z Jilemnice
1.1.2015 9 hod. - bývalá evangelická škola – bohoslužby s vysluhováním svaté
večeře Páně
Křížlice – kostel sv. Jana Křtitele – církev římskokatolická
24.12. 16 hod.
27.12. 16 hod.
31.12. 16 hod.

Vítkovice – kostel sv. Petra a Pavla, apoštolů – církev římskokatolická
24.12. 17:15
25.12. 9 hod.
26.12. 10:30
28.12. 10:30
1.1.2015 10:30

Farnost Jablonec nad Jizerou - církev římskokatolická
24.12. - „Půlnoční“ – Rokytnice/Jiz.. 16 hod., Harrachov 18 hod.,
Jablonec/Jiz. 22 hod., Poniklá 24 hod.
25.12. - Slavnost narození Ježíše Krista - Jablonec/Jiz. 8:30, Poniklá 10:30,
Harrachov 15:00, Rokytnice/Jiz. 17:00
26.12. - Svátek sv. Štěpána - Jablonec/Jiz. 8:30
27.12. - Svátek sv. Jana – evangelisty - Rokytnice/Jiz. 18:00
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28.12. - Svátek Svaté rodiny - Jablonec/Jiz. 8:30, Poniklá 10:30, Harrachov
15:00
1.1.2015 - Slavnost Matky Boží Panny Marie - Rokytnice/Jiz. 8:30,
Jablonec/Jiz. 8:30, Poniklá 10:30, Harrachov 14:00
3. 1. 2015 – podvečer 2. neděle po Narození Páně - Harrachov 18:00
4. 1. 2015 – nedělní pořad bohoslužeb roku 2015 - Rokytnice/Jiz. 8:30,
Jablonec/Jiz. 10:30, Poniklá 17:00
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KRÁSY KOLEM NÁS
Jasan ztepilý na Roudnici
Větší ze dvou památných jasanů ztepilých (Fraxinus excelsior), které
v Krkonoších máme, je v Ústředním seznamu ochrany přírody zapsán jako
„Jasan ztepilý na Roudnici“. Roste jihovýchodně od osady Roudnické Paseky, na
louce poblíž místní usedlosti čp. 6, v nadmořské výšce asi 795 m. Strom
úctyhodných rozměrů (obvod kmene 466 cm) s krásně tvarovanou rozložitou
korunou dokládá, jak jasanům prospívá, když mají kolem sebe dostatek
prostoru a vhodnou půdu, která by měla být hluboká, živná a dobře propustná
pro vodu. Podle konkrétních nároků na prostředí rozlišujeme celkem tři
ekotypy tohoto druhu – lužní, horský a vápencový. Jasan na Roudnici, dnes
přibližně dvousetletý, je svědkem života v (tehdy ještě samostatné) obci
Roudnice počátkem 19. století. V roce 1990 byl prohlášen za památný. Všem
památným stromům náleží v případě jejich ohrožení řádná péče, a proto byl
roudnický jasan v roce 2006 odborně ošetřen vyříznutím vylomené kosterní
větve. Těžko odhadnout, jestli
zde vyrostl z náletu, nebo
jestli byl počátkem 19. století
někým vysazen. Je ale pravda,
že lidé v minulosti věřili, že
jasan rostoucí poblíž stavení
ho bude chránit před požárem
a jeho obyvatele před zlými
duchy, proto ho poblíž svých
usedlostí často vysazovali. Už
od starověku se také traduje,
že jasan je dobrou ochranou
proti hadům a jak píše římský
filozof Plinius Starší „had
obložen listem jasanovým
raději volí cestu ohněm, nežli
by se proplazil jasanovými
ratolestmi“. Co je na tom
pravdy, nevíme, ale jisté je, že
odborné
rodové
jméno
jasanu (Fraxinus) pochází
z řeckého pojmenování pro
oplocení. Možná staří Řekové
stavěli jasanové ploty jako
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ochranu před hady, ale v Krkonoších by jasanový plot asi brzy shnil. Odolnost
jasanového dřeva vůči povětrnostním podmínkám není moc velká a jako
stavební dříví se proto příliš nehodí. Jinak je to ale dřevo velmi kvalitní, pevné
a houževnaté a používá se pro výrobu nábytku, dýh, parket, topůrek a násad,
ale také hudebních nástrojů a v minulosti byly díky velmi pružnému
jasanovému dřevu proslulé i lyže „jasanky“. Jasanům jsou odnepaměti
připisovány mnohé léčivé účinky a ve své praxi ho používal už slavný lékař
Hippokratés. Pro svoji dostupnost kdysi kůra jasanu nahrazovala při snižování
vysokých horeček chinovníkovou kůru, která byla velmi drahá. Lidové
léčitelství dodnes využívá jasanovou kůru jako diuretikum a laxativum.
Krajinářsky i zahradnicky je to velmi významná dřevina, rostoucí od nížin až
vysoko do hor. Není proto divu, že jasan je mezi českými památnými stromy
jedním z nejpočetněji zastoupených druhů.
Jakub Šimurda, časopis Krkonoše – Jizerské hory, 5/2013; publikujeme s laskavým
svolením šéfredaktora časopisu Krkonoše a Jizerské hory.

VYBRALI JSME PRO VÁS – LITERÁRNÍ OKÉNKO
Štědrá bába
Marie Kubátová
„…Pěkně vás prosim, všecky svatý,“ vobrátila se ta nešťastná prabába ke
ušem nebeskejm patronum, co jich tam bylo. „Kdybyste mi aspoň dovolili
posbírať pár padaučat do košku, že bych to vonnesla dolu
aspoň malý chase pro potěšeni!“ „No, dyť vo ňáký to šíše
neubude“, milí svatý dali hlavy dohromady a nakonec to
takle vyšpekulovali: „na štědrej večír, co choděj darouníci
do Betlema potěšiť nebeský dítě, nešť si de taky bába
potěšiť vnoučata a to svý nešťastný pokolení.“ „Ale sbírej
jen spadaný, - jakýpak na hora dary!“, poudali.
A tak bába, celá šťastná, pobrala, co se do košků vešlo,
malináče, renety, koženáče, soudečky, václauky, máslouky,
smolnice, kde byla jaká spadená pádič, a dala se s tim nadělenim k svejm.
A vo ty doby chodí do ušech chudých chalup na horách na štědrej večír
štědrá bába. Zachumlaná do bílý plachty klepe metlou na vokýnka, dobrý lidi
pochválí, nekalýmu pohrozí a nese do sjetnice košek rajskýho ovoce malý chase
pro potěšení.
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A pak zase celej rok sbírá po rajský zahradě padaučata, střádá a suší na
křížaly, aby měla druhej rok co rozdávať. Ejnu, zrouna tak, jak to dělaji na zemi
šeterný horácký mámy.
(M. Kubátová: Daremný poudačky, úryvek)

Co se andělovi nelíbilo
Bruno Ferrero
Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechna
zvířata, aby mezi nimi vybral ta nejvhodnější, která budou v chlévě pomáhat
Svaté rodině.
Jako první se samozřejmě hlásil lev: "Jen král je hoden sloužit Králi světa,"
zavrčel. ,,Já se postavím ke vchodu a každého, kdo by se chtěl k Ježíškovi jen
přiblížit, roztrhám!" ,,Jsi příliš hrubý," odmítl ho anděl.
Andělovi se k nohám ihned začala lísat liška. Vychytrale ho s nevinným
pohledem přesvědčovala: "Nejvhodnější jsem přece já. Každého rána pro
Božího syna ukradnu nejlepší med a mléko. A Marie s Josefem se se mnou také
budou mít dobře. Každý den jim přinesu mlaďoučkou slepici." "Ty jsi příliš
nepoctivá," namítl anděl.
Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zamával mu
peřím duhových barev před očima a prohlásil: "Se mnou se i obyčejná stáj
změní v královský palác, který by jim záviděl i Šalomoun!" "Ty jsi zase moc
pyšný," mínil anděl.
Zvířata předstupovala před anděla jedno po druhém a vychvalovala své
největší přednosti. Marně. Andělovi se nezamlouvalo ani jedno z nich. Ale všiml
si osla a vola. Pracovali na poli u vesničana, který bydlel poblíž betlémské stáje.
Anděl na ně zavolal: "A co můžete nabídnout vy?" "Nic," odpověděl osel
a sklopil skromně dlouhé uši. "My jsme se nenaučili ničemu - jenom pokoře
a trpělivosti. Všechno ostatní nám přinese jenom rány holí." Vůl však nesměle
namítl, aniž by vzhlédl od země: "Ale čas od času bychom mohli odhánět
mouchy dlouhým ocasem." Konečně se anděl spokojeně usmál: "Právě vás jsem
potřeboval!"

Z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše, nakl. Portál 2012
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Jak hodovali naši předkové o Vánocích
Magdalena Beranová

...Mezi vánoční obyčeje patřil již v době Karla IV. a zejména Václava IV.
celodenní půst, trvající až do doby, kdy se objevila první hvězda. V ten večer se
pak připravovala lepší jídla. Každý chudák byl vítán a dostal občerstvení, někde
se také rozdávaly peníze. Lidé si navzájem posílali dárky, příjemné a vybrané
věci. Již tehdy se pekly a podávaly vánočky nebo koláče. Vánočky, to byly tehdy
velké bílé chleby bez cukru. Kladly se na stoly pokryté ubrusy, vedle nich nože
a každý, čeleď i chudí, si mohl ukrojit podle libosti. Jedlo se více ovoce než
jindy. Kněží a žáci chodili koledovat a vykuřovali kadidlem kostel i domy.
Zajímavým zvykem bylo klást do jizeb a do kostelů slámu, na paměť toho, že
Matka Boží porodila v chlévě. Podle Jana z Holešova však mnozí z úrady ďábla
tyto zvyky znesvěcovali. Když vyšla hvězda, nejedli mírně k osvěžení těla, nýbrž
se přežírali nebo opíjeli a až do rána hráli v kostky. Teprve ráno potom spali,
místo aby šli do kostela na mši. Měšce drželi v ruce a míchali penězi ne proto,
aby je rozdávali, ale aby se jim budoucí rok peníze množily a aby na ně měli
štěstí. Dárky posílali ne na památku nebeského seslání, nýbrž aby sami měli po
celý následující rok štěstí. Ti, kterým se toho večera něco odepřelo,
prorokovali: „Zle se ti povede tohoto roku, protože tohoto večera nic
nedaruješ.“ Někdo nechával vánočku a nože na stolech nikoli na počest
a památku Kristova dětství, nýbrž proto, že věřil, že v noci přicházejí bůžkové
a jedí. Lidé krájeli ovoce nejen, aby je jedli, ale aby na něm pozorovali budoucí
dobré či zlé věci. Stromy ovazovali slámou, aby dobře rodily. Hospodyně
vykuřovaly kadidlem pece, aby z jejich domu neodešlo všechno štěstí, a hádaly
z nich, jak jsou milovány od svých i jiných mužů. Na slámě, která byla
rozprostřena k poctě Krista, se prováděly necudnosti a rozpustilosti. Ženy
s touto slámou čarovaly, měly si však dát pozor, aby neměly po celý budoucí
rok blechy.
Lidová štědrovečerní jídla se lišila oblast od oblasti, ale vždycky měla být
pestrá a hojná. Mělo jich být devatero. Prvním chodem byly obvykle oplatky
s medem, ale také s šípkovou zavařeninou nebo jinými plody, jindy s česnekem
nebo bylinkami. Potom se dávala zasmažená polévka, nejčastěji s houbami,
nebo hustší houbová omáčka. Oblíbeným jídlem byl kuba z krupek s hřiby
modráky a velkým množstvím česneku, zvaný černý kuba. Starým obřadním
pokrmem byla kaše, někdy z jáhel nebo krupice, jindy třeba hrachová.
Následovaly moučné pokrmy pečené nebo vařené, koláče nebo vánočky, které
nám dosvědčuje již ve 14. století Jan z Holešova. Staletou tradici mělo zabíjení
prasete; musela být hojnost vepřového masa a pití. Církevní nařízení, týkající se
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celodenního postu, je odsunula buď před Štědrý den, nebo až na den
následující. I tak se ale našly oblasti, především na Slovensku a na Moravě, kde
se bezmasá postní večeře nedodržovala. Naopak, byli tam přesvědčeni, že
kdyby nejedli maso, uhynul by jim v příštích měsících dobytek. Kde se církevní
zákazy dodržovaly, podávala se bohatá večeře s masem již 23. prosince
a nazývala se hojná, tučná, obžerná, případně šlo o „tlustý večer“. Vepřové
maso, nejlépe selátko, se mělo jíst také na Boží hod. Byla to vlastně již slavnost
nadcházejícího nového roku. Zabíjení novoročního prasete je zvyk starobylý,
rozšířený u většiny evropských národů a známý již ve starém Římě.
Ke starým Vánocům patřilo také obřadní pití piva, které je zejména na
severu Evropy doloženo již v pohanské době. Pilo se „na nový rok“, tedy na
zdar úrody, chovu dobytka a lovu ryb, a to opravdu hodně, bez omezení.
Zároveň se připíjelo „na mír“, čímž se myslely dobré vztahy mezi lidmi. Velké
hody s pitím piva o Štědrém večeru se u nás udržovaly ještě na počátku 18.
století. Ryby byly obecně postním jídlem, nikoli však typicky vánočním.
V lidové kuchyni se v tomto směru dlouho neuplatňovaly…

A pár starých receptů…
Polévka z ořechů a křenu (15. – 16. století)
Utři ořechy a křen, přidej máslo a rozpusť to teplou vodou. Povař, oslaď
cukrem. Nasuš krajíčky bílého chleba a ty pak přelej tou polévkou.
Polívka z jablek (17. století)
Vezmi tvrdá jablka, nastrouhej je, přilej dosti vody a uvař. Rozšlehej dva nebo
tři žloutky, přidej je do polévky spolu s cukrem, skořicí, trochou zázvoru
a muškátového květu, přidej šafrán a nech povařit.
Kuřata nadívaná (15. – 16. století)
Očisti kuřata jako holoubata. Smíchej jáhly, vařenou slaninu, vejce a smetanu,
posekej a udělej hustou nádivku. Přidej rozinky a šafrán. Nadívaná kuřata upeč
na rožni a udělej na ně omáčku ze smetany a žloutků. Okořeň.
Slepice s jablky (15. – 16. století)
Slepici upeč. Upraž bílý chléb do černa, rozvař ho ve víně, proceď a přidej
posekané slepice i se šťávou z nich. Okořeň skořicí, zázvorem, šafránem
a trochou pepře, přidej sádlo a pomalu vař. Nahoru dej udušená jablka jako na
zvěřinu.
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Dobrá varmuže (15. – 16. století)
Udělej kaši z bezového květu v mléce, mléko proceď a vyhoď květ pryč, zavař
pšeničnou moukou. Potom přidej jádra lískových oříšků, omasti a okořeň
šafránem a hřebíčky.

A kdyby snad hospodyňky nevěděly, co uvařit svému muži… jak prosté!
Pivní polévka (15.-16. století)
Pivo nalej na smaženou cibuli a povař.

Polévka ze sladké smetany s pivem (15. – 16. století)
Smíchej a povař.

Vybráno z knihy: Jídlo a pití v pravěku a středověku, nakl. Academia 2005.
Redakčně kráceno.

40

Nabídka knihy:
Obecní úřad oslovila autorka publikace Hrobům v dáli, paní Lenka Holubičková,
s nabídkou prodeje knihy našim občanům za výrobní cenu 380,- Kč. V knize
jsou i kapitoly věnované padlým a pomníkům z Jestřabí, Křížlic a Roudnice
a informacemi do ní přispěli i obyvatelé naší obce (např. pan Honců a paní
Řehořková). V případě zájmu bude kniha dovezena na obec. Zájemci,
kontaktujte obecní úřad.

Lenka Holubičková: Hrobům v dáli – otisk 1. světové války na Jilemnicku
Vydala Gentiana Jilemnice, 2014, 1. vydání, formát A 4, 248 stran, kniha je
vázaná, celobarevná, cena bez provize
prodejce 380,- Kč.
Kniha mapuje osudy padlých mužů
z víc než padesáti obcí Jilemnicka, tedy
od Harrachova po Svojek a od Horní
Sytové po Horní Brannou. Ukazuje, jak
těžký byl tehdy život na frontě
i v zázemí.
Přináší
informace
o pomnících
padlých
a pamětních
deskách, kterými jednotlivé obce uctily
památku svých padlých spoluobčanů.
Text doplňuje množství dobových
pohlednic obcí i pomníků a nikdy
nepublikovaných fotografií vojáků
i lístků polní pošty. Součástí publikace
je rejstřík obsahující jmenný seznam
více než 2000 padlých, zemřelých či
nezvěstných vojáků z obcí bývalého
Jilemnicka.
V knize najdete informace i o mužích
z Jestřabí, Křížlic a Roudnice, jejichž život ukončila 1. světová válka. Dozvíte
se, z kterých chalup pocházeli, jak žili i kde padli. Snad každý, kdo má v našem
kraji své kořeny, jméno nějakého prapředka na pomníku má. Proto by knížka
mohla být i hezkým vánočním dárkem.
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A na závěr...
…trocha poezie

Oslátko
Fráňa Šrámek

Viděli jste v bílém sněhu

Jasná hvězda chvostem míří,

růženeček dětských stop?

pod hvězdou chlév dokořán.

Vedly, vedly ku betlému

Poklekněme za pastýři,

a nad nimi hvězdný strop.

narodil se Kristus Pán.

Jenom děti ještě dojdou,

Málem jsme však nespatřili

my si už jen vzpomenem.

v plenkách jeslí robátka.

Za sedmerou horou, vodou

My jsme očí nespustili

dřímá ona modrá zem.

z přemilého oslátka.

Za černými jedličkami.
Za stříbrnou pastvinou.
A ty, hvězdo, kráčej s námi
tou půlnoční hodinou.

Tím je lépe, čím jsi chudší,
tím se snáze peláší.
Vem ovečku do náručí,
k betlémské spěj salaši.
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Vánoce
Jaroslav Vrchlický

Hlas zvonů táhne nad závějí,
kdes v dálce tiše zaniká;
dnes všechny struny v srdci znějí,
neb mladost se jich dotýká.
Jak strom jen pohne haluzemi,
hned střásá ledné křišťály,
rampouchy ze střech visí k zemi
jak varhan velké píšt'aly.
Zem jak by liliemi zkvetla,
kam sníh pad, tam se zachytil;
Bůh úsměv v tvářích, v oknech světla
a v nebi hvězdy rozsvítil.
A staré písně v duši znějí
a s nimi jdou sny jesliček
kol hlavy mé, jak ve závěji
hlas tratících se rolniček.
Můj duch zas tone v blaha moři,
vzdech srdcem táhne hluboce,
a zvony znějí, světla hoří ó vánoce! Ó vánoce!
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