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Jilemnické proměny: Husova ulice dříve a dnes.

2

–pepo–

Zdravé město: O pohybových aktivitách
Vážení čtenáři, na řádcích níže Vám přinášíme zajímavosti světa aerobního cvičení a spinningu. Na zpracování tématu se podílela Mgr. Michaela Novotná,
Bc. Jaroslav Hornig a tradičně také
MUDr. Martin Koldovský.

Aerobní cvičení a spinning
Chodíte cvičit? Jistě – někteří z nás pravidelně a rádi, někteří občas, někteří vůbec. A co vy? Do které skupiny patříte?
Co děláte pro své zdraví a dobrou kondici? Za léta strávená v tělocvičně jsem vypozorovala, že lidé navštěvující ﬁtcentra
a hodiny aerobiku lze jasně rozdělit na
dvě části. Do první patří nadšenci, kteří
považují pohyb za celoživotní závislost,
bez které by den nebyl dnem. Stonali by,
kdyby nemohli rozproudit krev a protáhnout šlachy. Zato lidé z druhé skupiny se
chodí fyzicky zničit zejména po Novém
roce, kdy si pod vlivem většího množství
alkoholu navzájem slibují nemožné. Pak
také řadě z nich připadá nutné formovat své tělo s blížícím se létem, neb vrstev oblečení ubývá… Pouze s úsměvem
na rtech tak lze vyslechnout paní, která
by opravdu hrozně ráda chodila každé
úterý cvičit, ale bohužel zrovna v televizi běží její nejoblíbenější seriál… Proto
se znovu ptám: A co vy? Do které skupiny patříte?
Cvičení je taková životní hra a jak je
dobře známo, kdo si hraje, nezlobí. Kdo
cvičí, dívá se na svět s optimismem. Cvičení totiž působí blahodárně nejen na
vaši tělesnou schránku, ale hlavně jste
uvolněnější, máte dobrou náladu. To
vše způsobují endorﬁny, které se při cvičení uvolňují do krve. Tím působí proti

depresi a předrážděnosti. Každý člověk
se potřebuje někde odreagovat a zapomenout na starosti, číhající na každého z nás. Vypnout, nechat se unášet
jen hudbou a nemyslet na práci – to je
v dnešní uspěchané době nejlepší lék na
nervy. Ráno vstát, jít do práce, nakoupit, uklidit, uvařit, jít spát a druhý den
zase od začátku – jít do práce, nakoupit,
uklidit… Nepřipadá vám, že tam prostě
něco chybí? Ano, odpočinek. Ale aktivní
odpočinek! Nemyslím ty seriály…
Pohybem, kdy se nacházíte v aerobní
fázi, zahřejete tělo, lehce ho protáhnete a pak můžete jít posilovat problémové a ochablé partie. Aerobní cvičení je
jakákoliv činnost, která zvýší dechovou
a srdeční frekvenci a tím pádem i množství přiváděné okysličené krve ke svalům a orgánům. Aerobní cvičení například posiluje krevní oběh, rozvíjí dýchací
systém, zvyšuje elasticitu žil, snižuje hladinu krevních tuků i hladinu krevního
cukru. Pocení při aerobní zátěži pomáhá vylučovat škodlivé látky a zmenšuje
zadržování tekutiny v těle. Aerobní cvičení je také prevencí řídnutí kostní tkáně (osteoporózy). Jen na vás záleží, která aktivita bude převažovat, zda vás více
baví hopsat a pamatovat si sestavy, a půjdete tedy na klasický aerobik, nebo zda
se radši rychle zahřejete a přejdete na
pomalejší posilování.
V každém větším městě dnes najdete nějaké aerobní studio, samozřejmě
ani Jilemnice není výjimkou. Máte možnost si jít zacvičit do příjemných prostor
studia ARTUR, které se usídlilo na pěší
zóně v budově bývalého Českého Telecomu. Nabízí vám pestrou škálu hodin
(aerobik i posilování) dle vašich časo3

vých i fyzických možností pod vedením
zkušených instruktorek, které vám rády
se vším poradí. Máte tak možnost si jít
téměř každý den zacvičit, najít si čas pro
sebe a udělat něco pro své zdraví. Vždyť
pravidelné cvičení je tou nejlepší investicí nejen pro vaše zdraví, ale i pro vaši
krásu a psychickou pohodu. A pamatujte – nikdy není pozdě začít
Mgr. Michaela Novotná,
Fitness studio Artur

Spinning
Tento cyklistický program nabízí fyzické
a psychické prvky sportovního tréninku
lidem každého věku a úrovně zdatnosti.
Jedná se o energeticky účinné skupinové cvičení na stacionárních kolech, které
spojuje hudbu, motivaci a představivost
do jednoho celku s přesně dávkovaným
tréninkem. Program kombinuje trénink
podle srdeční frekvence s pěti styly jízdy
a nabízí tak účastníkům neopakovatelný
způsob cvičení. Jízda každého účastníka
plně odpovídá jeho individuálním fyzickým předpokladům. Zvolením optimální intenzity zatížení pro danou skupinu
sportovců je vhodným tréninkovým programem pro všechny, kteří si chtějí udržet dobrou kondici nebo vylepšit postavu. Umožňuje dobře a účinně pracovat
s intenzitou zatížení v závislosti na požadavcích a potřebách každého jedince.
Hned na úvod je vhodné zjistit potřeby,
požadavky a také stávající fyzickou připravenost každého klienta. V optimálním zdravotním stavu je prvním krokem
úspěšného tréninkového programu, pro
nové jezdce stejně jako pro opravdové
sportovce, vytvoření aerobního základu
kondice. Z pozice tohoto základu jsme
pak schopni měnit intenzitu svého tréninku občasným včleněním anaerobní4

ho tréninku, který umožní tělu dosáhnout lepší kondice a formy. K tomuto
účelu slouží tréninky o různých intenzitách, ve spinning programu jsou nazývány jako energy zóny. Rozlišujeme celkem pět zón, které rozdělují tréninkové
lekce podle tepové frekvence.
Provedené průzkumy v mnoha autorizovaných centrech po celém světě odhalily stěžejní problém, který brání zlepšování kondice a dosažení optimálního
zdravotního stavu při tréninku ve skupinách. Je jím příliš velké množství anaerobního tréninku. Vzhledem k tomuto
zjištění je doporučováno, aby se klienti všech úrovní kondice věnovali minimálně první dva až tři měsíce na začátku
každého tréninkového období výhradně
tréninku v aerobní zátěži. Toto období je
označováno jako období tvorby aerobního základu. Aerobní trénink slouží ke
zlepšení aerobních schopností srdečního
svalu a pracujících svalů. Tím dáváme
podnět i pro přípravu kloubů a šlach bez
nadměrného zatížení, jako by tomu bylo
při vyšších rychlostech. Aerobní kondiční trénink tedy představuje hlavní část
spinning tréninku. Nejnižší poschodí tréninkové pyramidy je základ, na kterém
je postaven ostatní trénink.
Dalším stupněm tréninku je anaerobní kondiční trénink. Vyváženost mezi
objemově orientovaným, pomalejším
tréninkem a intenzivním, rychlejším tréninkem v průběhu tréninkového roku
vedou k dobrému vytrvalostnímu základu, na kterém se může stavět rychlostně
vytrvalostní trénink. Jedná se o trénink
s vyšší intenzitou než je aerobní kondiční trénink vedoucí k odpovídající svalové adaptaci. Jízda v takovém tempu je
již o něco rychlejší než tempo, při kterém se můžeme bavit a je také charakterizována jako tempo příjemně tvrdé.

Nejdůležitějším nástrojem ke správnému monitorování intenzity zatížení je
tepová frekvence (TF). Monitorováním
TF během cvičení lze odborně a s velkou
přesností měřit výkon, který tělo podává
během jízdy. Používání snímačů TF a vedení lekcí podle jednotlivých energy zón
umožňuje klientům vytvořit si trénink
podle svých vlastních potřeb. Změny TF
odpovídají změnám využití kyslíku plícemi, frekvenci dýchání, hromadění laktátu ve svalech a poměru spalování cukrů
a tuků při získávání energie. Z výše popsaných důvodů je klientům doporučováno používání snímačů TF, díky kterým
sami dokáží přesně a bezpečně regulovat intenzitu a kvalitu svého tréninku.
Dalším způsobem, jak kontrolovat intenzitu zatížení je subjektivní hodnocení. Přestože se jedná o méně přesnou
metodu, než při použití snímačů TF, jde
o užitečný pomocný nástroj, jak motivovat klienty, aby se soustředili na své fyzické pocity. Optimální intenzita zatížení
může být během každé lekce jiná a bude se lišit nejen podle úrovně zdatnosti klientů, ale v neposlední řadě také dle
jejich potřeb a požadavků. Během spinningu si každý klient sám určuje svoji intenzitu zátěže vhodným dávkováním zátěže a tempa. Jinou zátěž bude mít např.
trénovaný jedinec oproti nováčkovi, který nikdy nesportoval, ale i přesto zahájí
svůj trénink ve stejnou dobu a ve stejný
čas ho také ukončí a i intenzita jejich zatížení může být hodně podobná.
Sport a všeobecně aktivní využití volného času je v dnešní uspěchané době
velice důležitým aspektem pro každého člověka. Způsob a kvalitu života občanů města, ale i návštěvníků Jilemnice výrazně ovlivňuje nabídka a kvalita
volno-časového vyžití obyvatel, aktivita
místních sportovních spolků a sdruže-

ní, pořádání sportovních akcí a potřebná infrastruktura a zázemí pro sportovní vyžití. Při vhodně zvolené sportovní
aktivitě se dokážeme odreagovat po náročném pracovním dni, načerpat novou
energii, ale třeba naopak se také zbavit
energie přebytečné-negativní. Aktivní životní styl nám pomáhá udržet se v dobré fyzické i psychické kondici, ale zejména má značný pozitivní vliv na naše
zdraví. Zdravotní úkol sehrává ve sportu významnou roli. Vyjdeme-li z již známého pojetí zdraví, potom je zřejmé, že
v závislosti na frekvenci a intenzitě sportovních činností bude problém zdraví
významně ovlivněn. Velký vliv na zdravotní hledisko má zvolená intenzita zatížení při sportu. Za optimálních podmínek, jako je respektování věkových
zvláštností, momentálního stavu jedince apod., lze s jistotou tvrdit, že kladný
zdravotní úkol je zde významně naplňován. Úroveň optimálních podmínek však
musí být známa a dodržována.
Jaroslav Hornig

Očima tělovýchovného lékaře
Fitness – fenomén posledních desetiletí – není jen aerobik. Má celou řadu modiﬁkací a získal si velký počet příznivců především mezi ženami. Pro velkou
různorodost nelze jednoduše popsat
jeho fyziologické účinky. Může příznivě ovlivňovat kardiovaskulární, dýchací i pohybový aparát. Pravidelné cvičení
vede k rozvoji vytrvalosti, síly, pohyblivosti i obratnosti. Efekt cvičení je významně závislý na osobnosti, charismatu
a vzdělání instruktora. Ten může charakter i intenzitu cvičení přizpůsobit i pro
vyšší věkové skupiny. Důležitá je správná
technika provádění jednotlivých cvičebních prvků. Při chybné technice a vel5

kém počtu opakování je nebezpečí přetížení páteře, jednotlivých kloubů, svalů,
svalových úponů a šlach.
Spinning – získal rychle na popularitě.
Jedná se o cyklický pohyb převážně vytrvalostního charakteru, střídavé a zčásti
individuálně volitelné intenzity, při kterém se, sice v omezené míře, ale využí-

vají i jiné skupiny svalů než při klasické
cyklistice. S výhodou lze sledovat a řídit
intenzitu zatížení pomocí tepové frekvence. Dalšími beneﬁty jsou nulové riziko úrazu, nezávislost na počasí a ročním
období. Co mi ale chybí? Příroda a čistý
vzduch.
MUDr. Martin Koldovský

Odpovědní garanti za řešení 10P
Rada města stanovila odpovědné
garanty za řešení 10P
V návaznosti na proběhlé Fórum a anketu mezi obyvateli, která stanovila deset
největších problémů města, byla vypracována důvodová zpráva, která shrnuje
přehled problémů, jejich možné řešení, odpovědné garanty, poradní orgány
a termín vyřešení. Tato důvodová zpráva byla předložena na jednání RM dne
13. ledna 2010 a schválena usnesením
č. 5/10. Zpráva je vyvěšena na webových stránkách města Jilemnice, odkaz
zdravé město a akce pro veřejnost. Komise Zdravého města se na svém lednovém zasedání zabývala dosavadním řešením problémů:
Problém č. 1 – Bezbariérovost města
(garant: Ing. Čechová): Zpracovávají se
podklady pro projektovou dokumentaci. Trasa je vytipována díky sociálnímu
odboru. Masarykova městská nemocnice buduje bezbariérové parkoviště (dotace z ROP). Dá se říci, že areál MMN
je vyřešen.
Problém č. 2 – Bezpečná cesta do
školy (garant: Mgr. Richter): Je zpracován
projekt přechodu u ﬁnančního úřadu –
bude předloženo do výzvy grantového fondu LK, dále se počítá s pořízením
6

dalšího ukazatele rychlosti (pokud vyjde
dotace z grantového fondu LK). Dále je
zpracován projekt zklidnění Žižkovy ulice, je však třeba obnovit jednání s Libereckým krajem. Bezpečnou cestu do
školy ve většině zdravých měst vytipovávají žáci studentských parlamentů.
Problém č. 3 – Centrum denních aktivit (garant: Ing. Čechová): Prostory jsou
vytipovány v nově opravené čp. 1, činnost bude vykonávána pod záštitou Charity Jilemnice. Problém s vybavením –
předpokládá se využití dotace z MAS.
Problém č. 4 – Čistota ve městě (garant: R. Kouba): Jedním z navrhovaných
opatření je stabilizovat počet veřejně
prospěšných prací – pro letošní rok splněno, dále se využívá pracovníků veřejné služby.
Problém č. 5 – Hraběnka jako sportoviště a rekreační areál (garant: Mgr. Richter): V návrhu územního plánu zůstávají podmínky pro to, aby Hraběnka byla
sportovním areálem. V návrhu ÚP je vypuštěn prostor pro hotelové ubytování.
Problém č. 6 – Navázání lepší komunikace s veřejností (garant: Ing. Faistauer):
Průběžně se naplňují kritéria kategorie C
místní Agendy 21. Město obhájilo bronzovou cenu Ministerstva vnitra „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“.

Zvýšení kvality veřejné správy je řešeno v projektu zavedení CAF (společný
hodnotící rámec), do kterého se zapojila
také nemocnice.
Problém č. 7 – Pozemky pro bytovou
výstavbu (garant: MVDr. Ott): V návrhu
ÚP je dostatek nových pozemků pro výstavbu. V důsledku současné krize poklesl zájem developerů o výstavby bytových domů. Vzhledem k potřebnému
ﬁnančnímu objemu pro zainvestování
pozemků je možné řešit za 2–3 roky.
Problém č. 8 – Sběr, svoz a likvidace
bioodpadu (garant: Ing. Čechová): Řeší
se v rámci činnosti Jilemnice – svazku obcí. Zpracovává se variantní studie
(dotace z grantového fondu LK). Zájem
o zapojení do projektu projevila Místní
akční skupina „Přiďte pobejt!“.
Problém č. 9 – Stabilizace drobných
služeb pro občany (garant: MVDr. Ott):

Přesunutí areálu OSP do prostoru nad
silnici na Mříčnou brání negativní stanovisko ZPF (projednáváno v rámci pořízení nového ÚP).
Problém č. 10 – Veřejný pořádek (garant: Mgr. Richter): Navrhovaným opatřením, jak dosáhnout nápravy, je zvýšení počtu městských strážníků. V návrhu
rozpočtu na rok 2010 se nepočítá s navýšením počtu strážníků ani s mimořádnými službami o víkendech. Uvažuje se
o rozšíření kamerového systému.
Máte-li zájem diskutovat o současném
řešení výše uvedených problémů nebo
máte pocit, že Jilemnici trápí úplně něco
jiného, přijďte nám to říci. Další veřejné Fórum Zdravého města se uskuteční
v úterý 6. dubna 2010 od 16.30 hod ve
velkém sále SD Jilm.
–PT–

Jilemnický spolek paní a dívek u letošního sněhového Krakonoše.

Z archivu spolku
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Z usnesení rady a zastupitelstva města
Níže citovaná usnesení byla schválena
jednomyslně.
ZM schvaluje „Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Jilemnice na obnovu architektonicky či
historicky cenných objektů, které se
nacházejí ve správním obvodu města
Jilemnice jako obce s rozšířenou působností“dle předloženého návrhu.
ZM schvaluje Roční plán zlepšování
Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 pro rok 2010.
RM ukládá zajistit s účinností od 1. 3.
2010 rozšíření úředních hodin o pát-

ky od 8 do 11.30 a od 12.30 do 14.30
hod. na těchto agendách městského
úřadu: evidence vozidel, řidičské průkazy, cestovní doklady, občanské průkazy, evidence obyvatel, matrika.
ZM schvaluje seznam místního a pomístního názvosloví dle předloženého návrhu.
RM ukládá navrhnout vyhlášení poptávkového řízení na pronájem ploch
na pouť 2010.
RM schvaluje smlouvu o spolupráci
při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2010.
–pf–

Cena za nejlepší program regenerace
Soutěž o Cenu za nejlepší přípravu
a realizaci Programu regenerace
To hlavní na úvod: V krajském kole soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2009 zvítězila Jilemnice!
Tuto vynikající zprávu jsme se dozvěděli od zástupců Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Liberci. Hodnotící komise složená
z pracovníků dříve zmíněné organizace a též pracovníků Ministerstva místního rozvoje ČR a Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska ohodnotila
Jilemnici nejvyšším počtem bodů – a to
v konkurenci dalších tří uchazečů o vítězství (Lomice na Popelkou, Jablonec
nad Nisou a Turnov).
8

Za výše uvedenou stručnou zprávou
jsou skryty desítky (a snad i stovky) hodin příprav a práce všech zainteresovaných občanů, úředníků, vlastníků kulturních památek, členů komise programu
regenerace, řemeslníků a dalších, jimž
patří velké poděkování! A zdůrazněme
na tomto místě i fakt, že komise, která
hodnotí jednotlivé památkové rezervace
a zóny přihlášené do soutěže, posuzuje
péči o centrum našich historických sídel
komplexně a hodnotí řadu hledisek: stav
kulturních památek v území, náklady
vynaložené na jejich obnovu, procento
zpřístupnění kulturních památek, přístup
občanů k péči o památky, spolupráci příslušného městského úřadu a veřejnosti,
občanskou vybavenost dotčeného území, způsob užívání objektů v historických centrech našich sídel, stav infrastruktury – též ve vztahu k památkám aj.

Ráda bych připomněla ještě něco
málo ze zákulisí péče o památkovou
zónu Jilemnice a z historie výše zmíněného programu Ministerstva kultury: Památková zóna Jilemnice byla vyhlášena
dne 1. 11. 1990. Již v srpnu 1993 byla
jmenována radou města pracovní skupina pro program regenerace památkové
zóny. Tato skupina zpracovala Program
regenerace památkové zóny Jilemnice,
se kterým se Jilemnice zapojila do dotačního programu Ministerstva kultury ČR
nazvaného Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Pracovní skupina je činná dodnes, každý rok žádáme
o ﬁnanční prostředky z programu MK
ČR a každý rok určitou ﬁnanční částku
na regeneraci památkové zóny získáme.
V roce 2004 se Jilemnice poprvé přihlásila do soutěže o Cenu za nejlepší
přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ. Jilemnice se umístila
v rámci památkových zón Libereckého
kraje za rok 2004 na druhém místě, v roce 2005 dokonce na vynikajícím prvním
místě, v letech 2006 a 2007 na druhém

místě a v roce 2008 znovu na prvním
místě. V roce 2008 byla Jilemnice dokonce nominována spolu s dalšími dvěma městy na titul historické město roku.
Tyto výsledky považujeme za skutečně
velký úspěch a ještě jednou děkujeme
všem, kteří jakýmkoliv způsobem k tomuto úspěchu přispěli!
Slavností vyhlášení výsledků soutěže
včetně vyhlášení vítěze celostátního kola
proběhne ve Španělském sále Pražského
hradu v dubnu roku 2010. Tato událost
je již tradičně spojena s připomenutím
Mezinárodního dne památek a sídel. Vyhlášení vítěze soutěže o Cenu za nejlepší
přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ je každoročně skutečně
slavnostním okamžikem, ze kterého čerpáme ještě po řadu dalších měsíců chuť
a sílu pro další práci a snažení směřující
ke stabilizaci našeho památkového fondu. Čeká nás ještě mnoho práce. Pevně
věřím, že se nám podaří započaté projekty zdárně dokončit a že se nám též
podaří zvoleným směrem i nadále postupovat v nastoupené cestě.
–PePo–

Cena za kvalitu ve veřejné správě
Jilemnice obhájila cenu Ministerstva
vnitra za kvalitu ve veřejné správě
Ministerstvo vnitra každoročně organizuje soutěž o získání cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě.
Cílem je podpořit úřady, které si význam
kvality ve své práci nejen uvědomují, ale
také hledají a nacházejí cesty jejího dosahování. Do tohoto projektu se město
Jilemnice zapojilo již podruhé a podařilo se obhájit tzv. bronzový stupeň oceně-

ní „Organizace zvyšující kvalitu veřejné
služby“. Město v roce 2009 opět naplnilo kritéria kategorie C místní Agendy 21.
Kategorie C vyžaduje zejména propracovanější organizační strukturu, hlubší
politické zastřešení (zodpovědným politikem je stanovena místostarostka Ing. Jana Čechová) a vyšší míru aktivní účasti
obyvatel na aktivitách MA21 (pravidelně Vás zveme k účasti na kulatých stolech, na veřejná jednání, na kampaně).
Nedílnou součástí je ustavení oﬁciálního
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orgánu samosprávy pro MA21 (v Jilemnici komise Zdravého města) a schválení oﬁciálního dokumentu přihlášení se
k MA21 v podobě deklarace (v Jilemni-

ci schválena v únoru 2007). Významná
jsou také pravidelná setkání na veřejném
fóru (nejbližší je plánováno na 6. dubna
2010), kde má kterýkoli z občanů možnost diskutovat o věcech veřejných.
V dalších ročnících bude cílem města
získat tzv. stříbrný stupeň („Organizace
dobré veřejné služby“) a to především
díky připravovanému projektu Zavádění CAF na MěÚ a MMN v Jilemnici. CAF
je cesta k efektivnímu, kvalitnímu či výkonnému úřadu či jakékoli organizaci
veřejného sektoru, je to také cesta k úřadu „dobré služby“, tedy k výkonnému
úřadu, který má spokojené zákazníky,
občany, ale také zaměstnance. Město Jilemnice se tak zase posune o krok
dál v procesu zvyšování kvality veřejné
správy.
–PT–

Aktivity Jilemnicka – svazku obcí
Jilemnicko – svazek obcí v loňském
roce (pokračování)
Na začátku ledna jsme předložili žádosti
o dotace v rámci Grantového programu
Libereckého kraje. Peníze měly být určeny na opravu a údržbu obecního majetku a na samotnou činnost kanceláře
Jilemnicka – svazku obcí.
Vzhledem ke krácení ﬁnančních prostředků určených pro tyto účely nebyly naše žádosti uspokojeny. Tento neúspěch nás hned na začátku roku ale
neodradil a připravovali jsme se na další
plánované akce.
Na konci března nás pak naopak velmi příjemně překvapila zpráva, že patříme mezi úspěšné žadatele v rámci
Operačního programu přeshraniční spo10

lupráce Česká republika – Polská republika. Podpořen byl náš projekt „Krakonošovy letní podvečery bez hranic“, jehož
myšlenka je postavena na již tradičních
Krakonošových letních podvečerech.
V rámci projektu byly podvečery rozšířeny o partnerství s polským městem Karpacz. Podporu z prostředků EU budeme
čerpat až do konce roku 2011.
V dubnu jsme ve spolupráci s městem
Jilemnice uspořádali již tradiční akci,
která byla určena všem učitelům mateřských, základních, středních a uměleckých škol při příležitosti Dne učitelů
2009. Vybraným učitelům byla předána
ocenění, a po zdárném průběhu jsme
si jisti, že tato akce si nachází stále více
příznivců z řad regionálních pedagogů
i ostatního školského personálu.

V květnu jsme poté absolvovali jedinečnou, a o to více očekávanou zahraniční aktivitu. Protože se nám v roce
2008 podařilo získat příslib na ﬁnanční
podporu určenou na získávání zkušeností se zahraničním parterem, proběhla realizace projektu „Studijní pobyt starostů
Jilemnicka – svazku obcí“. Naším partnerem byl Norský svaz měst a obcí a následně region Molde og Roomsdal, který nás hostil po čtyři dny našeho pobytu
v Norsku. V rámci této akce jsme navázali zajímavé partnerské kontakty a především prezentovali Jilemnicko i v takto
vzdálené zemi. Že tato cesta nebyla zbytečná, dokazuje velké množství zážitků, které si účastníci přinesli z návštěvy
místních podniků na likvidaci a zpracování komunálního odpadu a bioodpadu,
z podniku na zpracování ryb nebo přímo z centra řízení jedné z poboček ﬁrmy Shell, která těží na norském pobřeží
zemní plyn. Podařilo se nám také norské zástupce upoutat zajímavým vyprávěním o naší rodné zemi tak, že projevili
zájem navštívit Jilemnicko v rámci svého
plánovaného srpnového pobytu v Praze.
Celý projekt se v závěru podařilo vyúčtovat dle požadavků, takže bylo možné
získat zpět významnou část celkových
nákladů.
V průběhu jarních měsíců (duben, květen, červen) probíhala také zcela mimořádná celoregionální preventivní akce
pro děti z mateřských školek. Projekt se
jmenoval „Vím, co smím, a tak se nebojím“. Realizován byl ve spolupráci s městem Jilemnice a podpořen také částečně
z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra prostřednictvím Libereckého kraje. Zástupci Policie ČR a Hasičského záchranného sboru Libereckého
kraje navštívili v průběhu dvou a půl

měsíců všechny mateřské školky na Jilemnicku a setkali se celkem s cca 750
dětmi. Akce to byla organizačně i časově velmi náročná, ale stála za tuto námahu. Vydány byly i originální omalovánky
s tematikou prevence, které obdrželo
každé zúčastněné dítě.
Před letními prázdninami ještě proběhlo výjezdní zasedání zástupců Jilemnicka – svazku obcí, tentokrát v krásném
prostředí obce Čistá u Horek. Již druhým rokem se zástupci všech členských
obcí 2× ročně schází mimo „sterilní“
prostředí zasedacích místnostní a kanceláří a poznávají společně krásy jednotlivých obcí našeho regionu. Proč jezdit
na daleká místa, když leckdy neznáme
ani vše, co nám naše okolí nabízí a čím
se snažíme přilákat i vzdálenější turisty
k návštěvě svého regionu. Navštívili jsme
daňčí oboru, chovnou stanici tažných
psů a významného zaměstnavatele této
části regionu ﬁrmu Suchánek & Walraven s. r. o.
Třetí týden měsíce července pak již
zcela patřil kulturní přehlídce Krakonošovy letní podvečery – letos tedy již
s účastí obyvatel města Karpacz. I přesto, že nám ke konci týdne počasí nepřálo, program se vydařil a potvrzuje
se pravidlo, že každý rokem je bohatší
a zajímavější.
Ke konci srpna a začátkem září nás čekaly další dvě velmi významné jednodenní akce. Přivítali jsme na půdě jilemnické radnice norskou delegaci – provedli
je nejen Jilemnicí, ale také jsme pro ně
připravili zajímavý program v Poniklé,
jedné z členských obcí, kde proběhla
návštěva místního muzea řemesel a výrobny perličkových ozdob. Ponikelští
připravili zahraničním návštěvníkům na
jejich přání bohatou hostinu plnou dob11

růtek hodných krkonošských gurmánů.
A možná byste se až divili, jaký úspěch
u skandinávských starostů sklidily makové buchty, štrúdl, sejkory, houbovec, kyselo nebo krkonošský guláš. Závěr celého dne jsme pak věnovali (také na přání
hostů) exkurzi v Novopackém pivovaru,
neboť proslulost českého piva dosáhla
až k norským fjordům.
Ve velmi rychlém tempu, několik dní
po odjezdu norské delegace, přivítali zástupci Svazku hejtmana Libereckého kraje spolu s několika členy rady kraje. I přes trochu ostřejší diskuze týkající
se některých úseků silnic a především ﬁnančních podpor do venkovských oblastí bylo setkání úspěšné a zajímavé. Doufejme, že jsme pana hejtmana neodradili
našimi všetečnými dotazy a že si k nám
najde cestu i příště.
Září a říjen patřil již třetím rokem projektu „Děti, pozor silnice!“. Opět jsme
všechny prvňáčky přivezli na prohlídku budovy okresního ředitelství Policie
ČR a následně pak na dopravní hřiště
v Košťálově, kde si mohli vyzkoušet na
kolech či koloběžkách své nově nabyté
znalosti.
V průběhu podzimních měsíců jsme
slavili další úspěch při předložení žádosti o dotaci v rámci místní akční skupiny,
která přerozděluje prostředky z Programu rozvoje venkova na našem území.
Jilemnicko – svazek obcí obdrželo podporu na realizaci projektu „Pasportizace
kulturního dědictví na Jilemnicku“. Cílem tohoto projektu je v průběhu roku
2010 připravit odborný přehled všech
místních drobných památek (kapliček,
křížků atd.), které k tradicím a kultuře regionu neodmyslitelně patří. Tento
soupis bude připraven soudním znalcem v oboru a kromě přípravy dalších
zajímavých publikací umožní i ocenění
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těchto památek, jejich zařazení do majetku obcí a především také doporučení
na jejich šetrnou opravu či údržbu.
Protože je Jilemnicko regionem nadmíru
kulturním, pokusili jsme se již podruhé
požádat o dotaci na pořízení mobilního
jeviště, které by sloužilo všem členským
obcím a jejich spolkům. Výsledky budou známy začátkem roku 2010, kdy by
mělo být vyhodnoceno další kolo žádostí do MAS „Přiďte pobejt!“ o. s.
Druhé loňské výjezdní zasedání proběhlo v listopadu v obci Poniklá, kde
starostové navštívili Krkonošské muzeum
manželů Pičmanových, a poté proběhla trochu adrenalinová noční návštěva
místních jeskyní. Hned druhý den ráno
nás přivítali ve ﬁrmě Singing Rock, kde
jsme nahlédli do výroby a také do nového školícího centra.
Posledním našim úspěchem v loňském roce bylo získání dotace z Libereckého kraje, která umožní vytvořit novou
variantní studii možných způsobů zpracování bioodpadu na Jilemnicku. Budou
aktualizovány již staré propočty potenciálu zelené hmoty v regionu a zhodnoceny všechny možné způsoby zpracování.
Výstup z této studie a navrhované společné řešení tohoto problému pro celý
region bude známo a prezentováno veřejnosti koncem roku 2010.
Doufáme, že se nám podařilo stručně a přehledně shrnout celou naši činnost v loňském roce a přiblížit naši práci všem obyvatelům regionu Jilemnicka.
Věříme, že i rok 2010 bude takto úspěšný a že naše práce bude stále více na
očích a ku prospěchu nám všem, kteří se
rozhodli spojit své životy s krásným prostředím západních Krkonoš.
Ing. Radka Soukupová,
manažerka

Příspěvky na obnovu objektů
Příspěvky z rozpočtu města Jilemnice
na obnovu objektů na území města
v roce 2010
V roce 2004 byly poprvé rozděleny příspěvky z rozpočtu města Jilemnice na
obnovu objektů na území města Jilemnice. Věříme, že možnost získat ﬁnanční příspěvek (jako podporu k provedení
některých zejména exteriérových prací)
pomohla při rozhodování majitelů objektů o tom – jak, kdy a zda vůbec přistoupit k opravám objektů.
Systém rozdělování příspěvků (vyhlášení výzvy, podávání žádostí, návrh rozdělení příspěvků, kontrola provedení
prací, způsob závěrečného vyúčtování)
se osvědčil, v průběhu roku 2006 pak
došlo pouze k úpravě Pravidel. Zpřehlednění a zpřesnění Pravidel bylo provedeno zejména s úmyslem odstranit
nepřesnosti a možnost dvojího výkladu
tak, aby nedocházelo ke zbytečnému
zklamání potenciálních žadatelů. Nový
upravený postup pro poskytování příspěvků byl zastupitelstvem města schválen dne 23. 2. 2006.
V rámci poskytování příspěvků na obnovu objektů na území města již byly
v letech 2004–2009 poskytnuty příspěvky např. na tyto akce: oprava malovaného pásu na domě čp. 6 ve Valdštejnské ulici, oprava kopule na budově
občanské záložny na Tyršově náměstí, oprava domu čp. 68 ve Valdštejnské
ulici (omítka, klempířské prvky, repasování dveří), oprava omítky uličního průčelí domu čp. 297 v Pošepného ulici,
restaurování vitrážových oken v kostele
sv. Vavřince (kulturní památka), výměna
střešní krytiny na chalupě čp. 105 (kul-

turní památka) ve Zvědavé uličce, oprava části vnějších omítek domu čp. 270
v Nádražní ulici, rekonstrukce střechy
chalupy čp. 572 v Jilmu, opravy domu
čp. 4, výměna střešní krytiny a oprava
dřevěného štítu chalupy čp. 24 v Dolení ulici, oprava komínů čp. 167 (kulturní
památka), opravy domu čp. 92 (střecha,
okna), opravy chalupy čp. 104 (severní
průčelí, kamenné dveřní ostění ad.) (kulturní památka) ve Zvědavé uličce, oprava Haklovy hrobky (kulturní památka) na
katolickém hřbitově, oprava střechy hospodářské budovy v areálu fary (kulturní
památka) ad.
Také v roce 2010 bude možné podat
žádost o ﬁnanční příspěvek na obnovu
objektů na území města Jilemnice. Žádost o ﬁnanční příspěvek musí být podána písemně na předepsaném formuláři na adresu městského úřadu nejpozději
do 30. dubna 2010 do 12.00 hod.
V době, kdy vyjde tento článek
v městském zpravodaji, bude již výzva pro podávání žádostí zveřejněna
na úřední desce a též na internetových
stránkách města Jilemnice (http://www.
mestojilemnice.cz). Na internetových
stránkách i na úřední desce bude též
zveřejněno úplné znění Pravidel včetně
příloh (formulář žádosti a formulář závěrečného vyúčtování).
Všechny související informace je možné získat na odboru rozvoje a místního
hospodářství (oddělení památkové péče,
Ing. Petra Pohůnková, tel.: 481 565 135,
pohunkova@mesto.jilemnice.cz). Tamtéž bude také možné získat formulář žádosti vč. příloh a kopii schváleného znění Pravidel.
Ing. Petra Pohůnková
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Přihlášení psa je povinné
Městský úřad Jilemnice upozorňuje
všechny držitele psů, že je jejich povinností mít psa přihlášeného na městském
úřadě a platit za něj poplatek stanovený vyhláškou města Jilemnice o místních
poplatcích.
Držitelem psa je ten, kdo se o psa stará a zajišťuje péči spojenou s jeho životem. Tato osoba je povinna psa přihlásit v příslušné obci podle svého trvalého
pobytu.
V Jilemnici je pro to stanoven termín
do 30 dnů ode dne, kdy držitel převzal
psa do své péče. Stejně tak je ale povinen ohlásit městskému úřadu ukončení držení psa (např. z důvodu úmrtí psa,
prodeje, předání jinému držiteli, změně
svého trvalého pobytu apod.), a to také
do 30 dnů. Za nesplnění těchto ohlašovacích povinností může městský úřad
opakovaně uložit pokutu až do výše
2 mil. Kč.

Ze psů starších 3 měsíců se platí místní poplatek stanovený vyhláškou obce.
V Jilemnici je výší poplatku zvýhodněn
držitel, který má psa označeného mikročipem. Poplatek je tak stanoven v rozmezí od 50 Kč u držitelů očipovaných
psů, kteří bydlí v rodinném domě a mají důchod jako jediný zdroj příjmů až po
1 000 Kč u držitelů, kteří bydlí v bytovém domě a psa neoznačili mikročipem.
Poplatek je splatný každoročně do 31.
března. Držitelé psa, jejichž celková poplatková povinnost je vyšší než 500 Kč,
mohou poplatek uhradit ve dvou stejných splátkách a to do 31. března a do
30. září. Nebude-li poplatek zaplacen
včas nebo ve správné výši, může městský
úřad poplatek zvýšit až na trojnásobek.
Poplatek lze uhradit v centrální pokladně Městského úřadu Jilemnice, budova „C“, nám. 3. května čp. 228.
V. Štajnerová, Městský úřad Jilemnice

Novinky z informačního centra
Jilemnické „Íčko“ patří již několik let do
sítě oﬁciálních informačních center. I letos se nám podařilo splnit kritéria a podmínky stanovené centrálou CzechTourismu a byl nám udělen Certiﬁkát pro rok
2010. Oﬁciální informační centra poznáte podle označení logem bílého „i“
na zeleném podkladu. Certiﬁkát je získáván na dobu jednoho roku, kontroly
uchazečů probíhají vždy na přelomu listopadu a prosince a jejich hlavní úlohou
je kontrola kvality poskytovaných služeb.
Mezi sledované ukazatele patří například
způsob předávání informací zájemcům,
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vydávané tištěné materiály, akce, které informační centrum pořádá nebo na
kterých se podílí, zajištění kompletních
informací z oblasti cestovního ruchu
a další. Nejen pro město Jilemnice, ale
i pro centrálu cestovního ruchu zpracovává IC celoročně statistiku návštěvnosti. Přes obavy z úbytku turistů a prognózy, že lidé v roce 2009 omezí cestování,
navštívilo IC (potažmo Jilemnici) 19 951
turistů, což je o 763 návštěvníků více
než v roce 2008. Jako cíl své dovolené,
nebo výletu zvolilo Jilemnici v roce 2009
o 1 150 více tuzemských návštěvníků

než v roce předchozím. V září minulého
roku proběhla v Jilemnici tradiční akce
„Jilemnické poznávání“. O tom, že se
jednalo o nejúspěšnější ročník za dobu
trvání akce, jsme vás již na těchto stránkách informovali. V rámci letošního „Poznávání“ jste měli možnost vyzvednout
si v IC brožuru „Zapomenutá místa?“.
Nyní se s vámi můžeme podělit o radost
z toho, že tento materiál je nově deponován a k nahlédnutí také v knihovně
Národního památkového ústavu v Liberci. Pokud byste měli o zmiňovanou brožuru zájem, je ještě stále možné zakoupit ji v našem IC. Na obdržení certiﬁkátu
a úspěchu zmiňované brožury, máte podíl i vy, kteří navštěvujete IC a účastníte
se našich akcí. Za to vám patří naše díky,
těšíme se na vaše návštěvy IC.

Spolupráce s informačním centrem
Prosíme zástupce organizací, spolků
a ty, kteří pořádají v Jilemnici kulturní, či
sportovní akce a mají zájem o propagaci, aby informace o akcích zasílali na info@jilemnice.cz. Informaci zdarma uveřejníme na webových stránkách města
Jilemnice a na webu ergis.cz.
Těm, kteří poskytují služby v oblasti
řemesel, obchody, restaurace, kosmetická centra atd. nabízíme možnost zařazení do našeho přehledu kontaktů. Tento
přehled nám slouží zejména při dotazech na telefonní čísla, adresy a otevírací doby jednotlivých míst a provozoven.
Těšíme se na spolupráci.
Tereza Ledlová,
referent IC Jilemnice

Společenská rubrika
Životní jubilea – leden 2010
99 let
Anna Šourková, Jaroslava Havlíčka 482
91 let
Zdenka Havrdová, Hanče a Vrbaty 810
89 let
Jarmila Dědourková, Pod Lomem 807
Vladimír Pošepný, Jubilejní 433
87 let
Jaroslav Kolář, Jana Buchara 991
Jiří Nejedlý, Nádražní 325
86 let
Stanislav Horký, Roztocká 492

80 let
Jaroslav Korbelář, Jana Buchara 645
Jaroslava Šolcová, Na Vrších 195

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a hodně životní pohody do dalších let.
Sňatky – leden 2010
Aleš Šimek a Jitka Pospíšilová,
oba z Jilemnice

Novomanželům přejeme hodně štěstí
na společné cestě životem.
Vítání občánků

85 let
Jan Polák, Jaroslava Havlíčka 482
František Tauš, Jana Buchara 985
Zdeněk Pírko, Hrabačov 823

Dne 22. ledna 2010 jsme v obřadní síni
jilemnické radnice přivítali nové občánky našeho města. Jsou to:
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Adéla Zelenková, nar. 4. 8. 2009
Magdaléna Roučková, nar. 5. 8. 2009
Elena Černá, nar. 5. 10. 2009
Anežka Jiranová, nar. 6. 8. 2009
Antonín Husár, nar. 8. 8. 2009
Lucie Štěpánková, nar. 10. 8. 2009
Barbora Lešáková, 17. 8. 2009
Barbora Brožíková, nar. 26. 8. 2009
Patrik Soukup, nar. 30. 8. 2009
Filip Karel, nar. 2. 9. 2009

Dětem i jejich rodičům přejeme hodně
zdraví, radosti a spokojenosti.
Úmrtí
16. 12. Anna Zajícová (*1945), čp. 164
9. 1. Marie Cermanová (*1942), čp. 381
25. 1. Růžena Mühlová (*1937), čp. 664
28. 1. Václav Hofman (*1935), čp. 713

Pozůstalým rodinám projevujeme
upřímnou soustrast.

Za SPOZ: Alena Mládková

Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval Sboru dobrovolných hasičů Jilemnice, kteří
dne 3. 2. 2010 odklidili sníh ze střechy
jilemnického plaveckého bazénu a zabránili tak vážné hrozbě prolomení střechy objektu pod tíhou sněhu.
Jaroslav Hornig, ředitel SC Jilemnice
Poděkování Základní umělecké škole v Jilemnici: Milí přátelé, dovolte mi,
abych Vám jménem Kliniky dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN
Motol poděkoval za ﬁnanční dar ve prospěch našich pacientů. Věřte, že je naší
snahou, aby jak po stránce medicínské,
tak po stránce vybavení oddělení bylo
naše pracoviště na co nejvyšší úrovni.
Bez příspěvků a darů jednotlivců by naše
možnosti byly rozhodně menší. Vaší pomoci si velmi vážíme. Se srdečným pozdravem prim. MUDr. V. Komrska, CSc.,
zástupce přednosty.

Pod ochranou samotného pána hor
Jilemnický spolek paní a dívek se nechal
vyfotografovat na návštěvě u našeho sněhového Krakonoše (viz foto na str. 7).
Jejich oblečení již tradičně připomíná módu, která krášlila dámy a dívky
z doby prvního jilemnického Krakonoše (1909). Setkání s živým Krakonošem
čeká náš oblíbený spolek také již tradičně na květnovém a prosincovém jarmarku a samozřejmě i na srpnové vavřinecké pouti.
V dnešní době je více než příjemnou
vzpruhou a osvěžením, můžete-li je spatřit v róbě dam z přelomu 19. a 20. století, či let třicátých a dvacátých. Můžete je
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vidět v oděvu hospodyněk nebo s čepcem a vyšívanou zástěrou jako selky, ale
i v nočních košilkách a kabátcích. Sukně, jupky, čepce, ale i klobouky peřím
zdobené, to všechno nám připomíná
dobu našich babiček a prababiček, kdy
úcta jednoho k druhému byla pro každého ještě samozřejmostí.
Jilemské paní a dívky jsou pro naše
město originálem, který často vzbudí pozornost nejen na jarmarcích v Jilemnici,
ale i na různých akcích daleko za hranicemi našeho města…
Ve spolupráci s paní Ing. A. Dlouhou
zaznamenal Jan Kubát

Krkonošské muzeum v Jilemnici 2009
Expozice Krkonošského muzea v Jilemnici, které je zařízením Správy KRNAP ve
Vrchlabí, si prohlédlo více než 23 000
osob (v tomto čísle nejsou zahrnuti návštěvníci doprovodných akcí). Proti
předchozímu roku návštěvnost nepatrně
stoupla. Vzhledem k tomu, že muzeum
bylo v listopadu po tři týdny kvůli stavebním úpravám uzavřeno, jedná se ve skutečnosti o nárůst pronikavější a vzhledem
k všeobecnému poklesu turistického ruchu lze hovořit o úspěchu. Návštěvníci
odcházeli z muzea spokojeni, negativní
ohlasy se vůbec nevyskytovaly.
Zájmu o muzeum nesporně přispěla
řada krátkodobých výstav:
V hlavní zámecké budově probíhala
do 1. 2. 2009 výstava Jaroslav Kodejš –
šperky, Jaroslav Kodejš jun. – obrazy, graﬁka. Šperky světoznámého umělce se
setkaly zejména v ženské části populace s velmi vřelým přijetím, rovněž obrazy a graﬁka si našly početnou obec obdivovatelů.
Od 13. 2. do 29. 3. jsme pod názvem
Z Krakonošova království představili výběr z ilustrací významného českého
umělce, akademického malíře Jana Hladíka. Jednalo se především o ilustrace
a pozoruhodné krkonošské studie k Pohádkám o Krakonošovi od Marie Kubátové a Daremným poudačkám od téže
autorky. Poetické a vtipné obrázky ocenili dospělí stejně jako děti.
Ve dnech 3. 4. – 3. 5. jsme na výstavě
Dědové a babičky otevřeli truhličky prezentovali především textil ze sbírek paní
Markéty Hajné a z fondů našeho muzea.
Výstavy podobného ražení jsou vždycky
zárukou solidní návštěvnosti a naše akce
to potvrdila.

Od 22. 5. do 13. 9. probíhala rozsáhlá výstava Český šlechtic Jan Nepomuk František hrabě Harrach, věnovaná 100. výročí Janova úmrtí. Pojali jsme
ji odlišně než akci v předchozím roce.
Ohlas byl mimořádný a upevnil v nás
myšlenku vybudovat v prvním patře
zámku stálou expozici věnovanou tomuto významnému aristokratovi.
Ve spolupráci s jilemnickým klubem
ﬁlatelistů jsme na dny od 18. 9. do 8.
11. nainstalovali pod názvem Martin
Srb: Kouzlo rytiny neobyčejně kvalitní
soubor jednoho z nejlepších současných
českých rytců. Zájem veřejnosti nás potěšil, trochu nás zamrzelo, že zejména
návštěvníci z Německa nás upozorňovali na svůj pocit, že umělce podobných
kvalit neumíme v Čechách dostatečně
ocenit a popularizovat.
Dne 27. listopadu byla otevřena výstava Česká krajka 19. a 20. století ze
sbírek Muzea krajky ve Vamberku. Něžná krása krajek nejednou připomínající podmanivý půvab sněhových vloček
velmi zaujala a řada návštěvníků se na
okouzlující výstavu vracela. Akce přesahovala do roku 2010.
V malé výstavní síni v I. poschodí
zámku byly nainstalovány materiály vážící se k Janu hraběti Harrachovi.
Ve výstavní síni v čp. 1 probíhala do
24. ledna výstava Sladké pokušení, zahájená v předchozím roce.
Od 26. června do 13. září jsme nabízeli pod názvem Jak se žilo v dobách
hraběte Harracha – historický pohled do
jilemnické společnosti 19. století.
Od 10. 11. do 25. 11. jsme věnovali pozornost zhruba desítce jilemnických
výročí, jež se k roku 2009 vázaly. Výsta17

va nazvaná Jilemnická výročí byla určena především pro jilemnickou veřejnost.
Na závěr roku jsme nabídli výstavu Sladké pokušení podruhé. Představili
jsme zde opět vynikající výrobky cukrářů ze Střední školy gastronomie a služeb
v Nové Pace a doplnili je řadou zajímavých exponátů z muzejních sbírek. Netřeba zdůrazňovat, že o sladké království
byl veliký zájem.
Do Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem jsme zapůjčili výstavu
Pozdraveno budiž světlo, do Městského
muzea a galerií Julie W. Mezerové Úpice
jsme poskytli výstavu Pojďte s námi do
cukrárny a do Městského muzea Pojizerské galerie v Semilech jsme zapůjčili výstavu ilustrací ak. mal. J. Hladíka Z Krakonošova království.
Z doprovodných akcí připomeneme
zejména činnost přednáškovou.
Uskutečnilo se 16 přednášek převážně s historickou tematikou. Pro Klub
Betanie jsme připravili dvě akce – Přesýpání nálad, komponovaný hudebně
literární pořad věnovaný dílu Františka
Kavána, a Život a dílo hudebního skladatele J. S. Bacha – opět doplněný živou hudbou. Pro státní zámek Hrádek
u Nechanic jsme nastudovali reprízu pořadu Z myšlenek českého kavalíra (Jana
hraběte Harracha), v modiﬁkované podobě jsme jej pak naposledy opakovali v Semilech ve spolupráci s pěveckým
sborem Jizeran. V předvečer výročního
dne úmrtí hraběte Jana jsme zorganizovali položení květů na jeho hrob v Horní Branné a podíleli jsme se na zajištění
zádušní mše v kostele sv. Vavřince v Jilemnici. Mimořádnému zájmu se těšil
koncert Pocta Janu hraběti Harrachovi,
uspořádaný 15. 7. v zámeckém nádvoří (zazněly především árie z Dvořákovy
opery Rusalka) a noční prohlídky muzea
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(15. a 17. 7.). Spousty zájemců přilákal
křest poštovního aršíku CHKO Křivoklátsko a s ním spojená příležitostná poštovní přepážka. Zorganizovali jsme řadu
dalších akcí, na jiných jsme participovali
a celkový souhrn všech pořadů se přesahuje padesátku.
V muzeu se uskutečnily čtyři svatby.
Během roku jsme již tradičně spolupracovali s řadou institucí: Národním
muzeem Praha, Národním technickým
muzeem v Praze, Galerií Kodl Praha,
Muzeem východních Čech v Hradci Králové, Severočeským muzeem v Liberci,
Oblastním muzeem v Chomutově. Muzeem Mladoboleslavska v Mladé Boleslavi, Muzeem Českého ráje v Turnově,
Regionálním muzeem a galerií v Jičíně,
Městským muzeem ve Dvoře Králové
nad Labem, Muzeem a Pojizerskou galerií v Semilech, Městským muzeem a galerií Julie W. Mezerové Úpice, Státním
okresním archivem v Semilech, Státním okresním archivem v Trutnově, Státní vědeckou knihovnou v Liberci, Státním zámkem Sychrov, Státním zámkem
Hrádek u Nechanic, Sklárnou Novosad
a syn v Harrachově, Střední školou gastronomie a služeb v Nové Pace a dalšími
institucemi. Celkově jsme zapůjčili 686
inventárních čísel za nimiž se skrývá přibližně tisíc předmětů, pro muzeum jsme
si vypůjčili 158 inventárních čísel.
V neztenčené míře probíhala spolupráce s Českou televizí, tradičně bohatá,
dobrá a milá byla spolupráce s Českým
rozhlasem. Také spolupráce s různými
časopisy dosáhla značné šíře. Podíleli
jsme se též na přípravě almanachu Masarykova městská nemocnice v Jilemnici a 80. knižního titulu Marie Kubátové
Starodávní poutníci.
Počet badatelů se udržel na úrovni předchozích let. Při muzeu nadá-

le pracoval studentský historický kroužek. Během roku se u nás vystřídalo pět
praktikantek ze středních škol a jeden
praktikant vysokoškolský.
O řadu svazků byla rozšířena muzejní knihovna, úspěšná byla i akviziční
činnost – ve sbírkových fondech přibylo 363 předmětů. Získali jsme například
další vynikající soubor pohádkových ilustrací ak. mal. Jana Hladíka, neobyčejně cenné signované sklo – výrobky harrachovských skláren z počátku 20. stol.
Velmi si ceníme daru ﬁlosofa prof. Erazima Koháka, který nám věnoval 100 rytin
z roku 1665 (Cyklus Život Ježíše Krista).
Radost nám přinesl i soubor měděného
nádobí, rozsáhlá kolekce příborů přibližně z let 1890–1935, sudy a skříň z venkovské usedlosti, soubor lyžařských materiálů atd.
Náročným restaurátorským zásahem
prošel unikátní stříbrný, zčásti zlacený
nástolec z doby kol. roku 1890. Podstatnou ﬁnanční částkou na tento zákrok přispěl starosta města Mgr. Vladimír Richter (nikoli z městských, nýbrž z vlastních
zdrojů). Restaurována byla též krásná
zámecká lucerna z 19. století a umístili
jsme ji do vstupní zámecké haly. Původ-

ní krása byla navrácena velkému zrcadlu
z původního vybavení zámku. Dílčími
zásahy prošlo několik map, graﬁckých
listů, soubor kovového nádobí. Množství předmětů bylo ošetřeno proti plísni,
dřevokaznému hmyzu. Periodickou revizí prošel fond Historie.
Zásadním počinem se stala úprava zámeckého schodiště. Ve spolupráci s městem Jilemnicí, jež jako majitel
zámku většinu stavebního zásahu ﬁnancovalo, se podařilo odstranit zděné příčky vybudované v poválečném období
a naopak obnovit dveřní vstupy do přízemí východního a západního křídla.
Spolu s novou instalací se tak podařilo
schodišti vrátit atmosféru konce 19. století, kdy zámek nechal upravit Jan hrabě
Harrach.
Probíhaly přípravy scénáře pro novou lyžařskou expozici, jež bude otevřena v září roku 2010 v prostorných sálech
čp. 1.
Rok 2009 byl tedy velmi pestrý a bohatý. Při všech svízelích, které nás žel
také neminuly, jsme za něj vděčni a těšíme se na práci i nová návštěvnická setkání v roce 2010.
Jan Luštinec

Krátké zprávy a oznámení
Krkonošské muzeum
Výstavy:
Zámek: Česká krajka 19. a 20. století ze sbírek Muzea krajky ve Vamberku.
Něžná krása světoznámé krajky jistě potěší každého návštěvníka. Výstava končí
7. března 2010.
V pátek dne 19. března v 17 hod.
slavnostně zahájíme výstavu Len, konopí, kopřiva připravenou ve spoluprá-

ci s národopisným oddělením Národního muzea Praha. Návštěvníci se seznámí
s historií výroby, doloženou množstvím
exponátů, ale též s celou řadou jedinečných ukázek textilních výrobků.
V pátek dne 12. března v 17 hodin bude v muzeu slavnostně uveden
(„pokřtěn“) 80. knižní titul spisovatelky
dr. Marie Kubátové. Knižní novinka nese
název Starodávní poutníci.
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Srdečně zveme k účasti na našich akcích. Otevřeno denně od 8 do 12 a od
13 do 16 hodin mimo pondělí.
Městská knihovna Jar. Havlíčka
Srdečně zveme Vás čtenáře, příznivce knihovny, ale i nečtenáře na právě
probíhající akce: „Znáš svoji knihovnu?“
(pro nečtenáře), „Vzkaz pro knihovnu“ (pro návštěvníky), „Moje oblíbená
kniha“ (pro děti a mládež), „Nejnovější knižní nabídka“ (pro dospělé), „Burza
knih“ (pro všechny).
Nová otevírací doba informačního centra. Od 1. března 2010 se mění
otevírací doba IC Jilemnice. Nově bude
infocentrum uzavřeno v době polední pauzy, tedy každý všední den od 12
do 12.30 hod. (po–pá: 9.00–12.00,
12.30–17.00, so: 9.00–12.00).
Krkonošský umělecko-mediální festival nabídne 24.–25. dubna 2010 ve

Společenském domě JILM šest tvořivých
dílen, ve kterých děti a mládež proniknou pod vedením profesionálních lektorů do tajů uměleckých a mediálních
oborů. Více na www.kumf.cz.
Úmrtím člena Zastupitelstva Libereckého kraje Luboše Kalouse vzniknul mandát prvnímu náhradníkovi volební strany ODS, kterým je Mgr. Vladimír Richter,
starosta města Jilemnice. Přejeme mu
v nové funkci hodně úspěchů.
Upozornění.
Články do zpravodaje zasílejte nyní na
e-mailovou adresu: zpravodaj@mesto.jilemnice.cz.
Žádáme autory, aby příspěvky do zpravodaje dodávali nejpozději v den uzávěrky. Na příspěvky dodané později nebude
brán zřetel a zařadíme je, pokud budou
ještě aktuální, až o měsíc později. Uzávěrka únorového čísla se koná ve středu
dne 10. března 2010.

Z jilemnických škol
Regionální kolo soutěže
Mladý Demosthénes
V úterý 19. 1. 2010 proběhlo v liberecké základní škole Komenského regionální kolo soutěže v komunikaci, která se
nazývá Mladý Demosthénes, a na níž
jsme já s Alicí Sabolovou reprezentovali
naše gymnázium.
Ihned po příjezdu nás přivítala Jana
Adámková, moderátorka počasí televize
Nova, která s námi provedla několik řečnických a dechových cvičení a poradila
nám, jak nejlépe vystupovat před lidmi,
co dělat, co nedělat… Musím uznat, že
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mluvila opravdu rozumně a její rady určitě budeme používat.
Ještě předtím jsme si ale vylosovali pořadí, v němž budeme vystupovat.
Málem mě ranila mrtvice, jelikož jsem si
vytáhl papírek s číslem jedna. Poté, jak
již jsem se zmínil, jsme provedli několik
dechových a mluvnických cvičení a šli
jsme na to! Předstoupil jsem před porotu, uklidnil se a začal řeč na téma Vliv
médií na lidskou společnost. Po mně nastoupila Alice Sabolová, která barvitě líčila hodinu chemie… Jelikož už nebylo
na programu žádné dechové, popřípadě mluvnické cvičení, napjatě jsme oče-

kávali vyhlášení výsledků, při němž jsme
byli napjatí jak struny. Je to k nevíře, ale
oba jsme dopadli skvěle. Alice Sabolová
se ve své kategorii umístila na krásném
druhém místě a já jsem ve své kategorii zvítězil! Byli jsme odměněni krásnými
knižními publikacemi a těšíme se na další ročníky této zajímavé soutěže…
Vojtěch Kunát
Gymnázium a SOŠ Jilemnice
Vojtěch Kunát postupuje do krajského
kola soutěže Mladý Demosthenes, které bude probíhat jako neveřejné. Naší
povinností je zajistit natočení záznamu
1–2minutového monologu Vojtěcha Kunáta na DVD a zaslat jej na adresu společnosti FACE OF NEW EUROPE, s. r. o.
Výkony všech účastníků posuzuje odborná komise složená z pedagogického sboru Moderátorské školy D3 (www.
msd3.cz) a pedagogů Katedry ČJ Univerzity Palackého v Olomouci a lektorů Institutu progresivní komunikace.
Gestor soutěže: Dr. Nataša Nováková,
Gymnázium a SOŠ Jilemnice

Učitelé ZŠ Komenského absolvovali
kurz první pomoci
28. ledna ihned po rozdání pololetního
vysvědčení se skupina učitelů ze ZŠ Komenského odebrala do SD Jilm, kde se
pod vedením profesionální záchranářky účastnila dvoudenního kurzu první
pomoci. Všichni víme, jak je poskytnutí
okamžité pomoci nutné a mnohdy život
zachraňující, proto jsme přivítali jak teoretickou, tak především praktickou část
kurzu. Dva dny utekly velmi rychle a my
zúčastnění si pouze přejeme, abychom
získané informace a dovednosti nikdy
ve své profesní ani jiné činnosti nemuseli použít.

Žáci ze ZŠ Komenského pozorovali
jeleny
Jak pravidelní čtenáři již vědí z mnoha
publikovaných článků, ZŠ Komenského velmi často spolupracuje s pracovníky KRNAP. 2.února se proto vydaly šesté třídy obohatit svoji výuku programem
o myslivosti. Krátká cesta zasněženou
krajinou nás přivedla na konec Vrchlabí,
k oboře plné jelení zvěře. Nadšení z prvního setkání bylo ještě větší, když jsme
velmi potichu a opatrně došli až na nejbližší možnou vzdálenost. Náš průvodce, Ing. Dan Bílek nasypal zvěři připravené krmení a my žasli při pohledu na
překrásná zvířata v naší blízkosti.
Poté jsme mírně prokřehlí dorazili do
přednáškového sálu v budově za zámkem a pokračovali v poznávání přírody. Prezentace s mnoha obrázky a zajímavostmi byla proložena spoustou her,
kvízů a ukázkami pravého paroží, lebek, kožešin, zobáků a pařátů volně žijící zvěře. Vrcholem však pro mnohé byla
ochutnávka pravého jeleního guláše. Výukový program jistě přinesl mnoho nových informací, které byly žákům nabídnuty jinde než v tradičních školních
lavicích.
Kateřina Škvorová

Foto J. Erlebach
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Zimní olympiáda dětí a mládeže
Souhrn výsledků žáků sportovních
tříd na IV. ZODM v Liberci
Od neděle 31. 1. 2010 do pátku 5. 2.
2010 se konalo v Liberci již čtvrté pokračování Zimní olympiády dětí a mládeže.
Soutěž je pořádána pravidelně v dvouletém intervalu a tentokrát se po Zlínském
kraji, kde se konala minulá olympiáda,
hostitelské role ujal náš Liberecký kraj.
Nejvýznamnější sportovní akce žáků
druhého stupně základních škol se zúčastnilo 917 závodníků reprezentujících
14 krajů ČR. Soutěžili celkem v 11 sportovních odvětvích. Do výpravy Libereckého kraje se na letošní ZODM probojovala i velmi početná skupina žáků naší
školy. Účastnili jsme se soutěží ve třech
lyžařských disciplínách – běhu na lyžích,
biatlonu a snowboardingu.
Mezi osm běžců na lyžích z velmi silného LK se prosadili do výběru závodníci
Dominika Hanušová, Jan Kroupa, František Kožnar a Pavlína Pacholíková. Jedním z trenérů výpravy byl Václav Korbelář. Také mezi osmi nejlepšími biatlonisty
LK mají převahu žáci naší školy – Martin Korbelář, Andrea Soukupová, Michal
Hornig, Štěpán Ševčík a dva žáci, kteří
navštěvují Gymnázium a II. ZŠ – Karel
Macháč a Barbora Mullerová. Trenéry
byli vybráni Petr Čech a Jan Zelinka. Obsazujeme také soutěže ve snowboardu –
Šimon Kubina a Zuzana Hanušová.
Celkem reprezentovalo naši školu na
této olympiádě rekordních 12 závodníků. Závodníci se připravují v oddílech lyžování ČKS SKI Jilemnice a KB Jilemnice
a všichni jsou členy sportovního střediska v běhu na lyžích a žáky sportovních
tříd na ZŠ Komenského. Byli jsme jistě
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nejpočetněji zastoupenou školou v celém Libereckém kraji.
Přehled výsledků po dnech:
úterý 2. 2. 2010: běh na lyžích – 2,4 /
3,6 km klasika: P. Pacholíková a D. Hanušová – 2. místo, F. Kožnar – 7. místo
a J. Kroupa – 9. místo; biatlon – rychlostní
závod – klasika: A. Soukupová – 3. místo, K. Machač – 4. místo, M. Korbelář
a B. Mullerová – 7. místo, M. Hornig –
9. místo a Š. Ševčík – 10. místo
středa 3. 2. 2010: běh na lyžích –
2,4 / 3,6 km volně: D. Hanušová a P. Pacholíková – 1. místo, F. Kožnar – 3. místo, J. Kroupa – 5. místo; biatlon – závod
s hromadným startem volně: A. Soukupová a B. Mullerová – 4. místo, M. Korbelář – 6. místo, Š. Ševčík – 7. místo, K. Machač – 8. místo a M. Hornig – 9. místo;
snowboard – snowboardcros: 4. místo –
Š. Kubina a 11. místo Z. Hanušová
čtvrtek 4. 2. 2010: běh na lyžích –
3×2/3 km klasicky (spojené ročníky

Dominika Hanušová

Foto V. Korbelář

1999–1996): dívky – 1. místo Sixtová
Anna (Tanvald), Hanušová Dominika
a Pacholíková Pavlína; chlapci – 2. místo Kožnar František, Lehký Matyáš (Jablonec n. N.) a Boura Jan (Studenec);
biatlon – 3×3 km volnou technikou:
dívky – 2. místo Davidová (Janov), Mullerová Bára, Jislová (Jablonec n. N.);
chlapci – 2. místo Hornig Michal, Macháč Karel, Ševčík Štěpán; snowboard –
paralelní slalom: 5. místo Kubina Šimon
a Hanušová Zuzana.
Všem našim úspěšným reprezentantům
gratulujeme k vynikajícím výkonům. Zís-

kali jsme celkem 13 olympijských medailí. Nejúspěšnějšími borci z naší školy se stali Dominika Hanušová a Pavlína
Pacholíková, které získaly každá dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili. Zařadily
se tak k nejúspěšnějším sportovcům ze
všech účastníků ZODM. Jistě jsme i důstojně přispěli k vítězství našeho Libereckého kraje v soutěži krajů.
Oﬁciální stránky ZODM a celkové
přehledné výsledky všech soutěží jsou
na www.odm2010.cz. Kompletní fotogalerie www.komenskeho288.cz.
Za účastníky „malé“ olympiády
zapsal Václav Korbelář

Jilemnická padesátka
3. ročník Jilemnické 50 byl rekordní
Ve dnech 23. a 24. ledna 2010 uspořádal Český krkonošský spolek SKI Jilemnice 3. ročník Jilemnické 50. V sobotu se běželo 25 km volně a v neděli 25
a 50 km klasicky. Bylo to poprvé, kdy
sněhové podmínky dovolily tento významný závod, zařazený do seriálu dálkových běhů Patria direkt Skitour 2010,
uspořádat v Jilemnici.
Sněhu však v Jilemnici bylo paradoxně méně než třeba v Praze nebo Hradci
Králové. Na mnohých místech bylo třeba
na trať sníh naházet a navozit. Technici
klubu pracovali na úpravě 25 km okruhu více než týden. Díky jejich práci se
podařilo okruh kvalitně připravit. Celá
trať byla dostatečně široká a i přes velký mráz se podařilo do zmrzlého sněhu
vyříznout stopy na klasiku. Rovněž startovní koridor byl široký, takže nedocházelo ke zbytečným kolizím a hromadné
starty proběhly plynule. Velkým vylepše-

ním závodu byly dva stany pro odložení věcí závodníků. Pro občerstvení závodníků po závodě jsme využili služeb
stravovacího zařízení Eurest, vzdáleného
400 metrů od cíle. I toto přineslo velké
zlepšení podmínek pro účastníky.
Kulisu závodu potom hlavně dokreslovala perfektně upravená trať, mrazivé
slunečné počasí a prachový sníh. Spolu
s reklamními oblouky a stánky partnerů
závodu v prostoru startu a cíle tak dodaly závodům punc velkých mezinárodních
závodů. Tratě byly vedeny nádherným
prostředím po loukách mezi Jilemnicí,
Mříčnou, na Klimentův kopec, do Roztok a zpět. Na startu se sešlo rekordních
676 závodníků z Čech, Německa a Polska. Mezi nimi bylo i několik reprezentantů v čele s olympioničkami Kamilou
Rajdlovou a Evou Skalníkovou. V cíli
pak většina z nich nešetřila slovy chvály
a poděkování na adresu pořadatelů.
Na organizaci závodu se podíleli nejen členové ČKS SKI, kteří jsou již per23

fektně sladěným týmem, ale také celá
řada pomocníků. Největší tíhu odpovědnosti však nesl výbor ČKS SKI v čele s jeho předsedou Stanislavem Henychem.
Všem patří velký dík. Tento závod také
nelze uspořádat bez podpory partnerů,
kteří pomohou ﬁnančně i věcnými cenami. Závod se uskutečnil i s podporou
města v čele s panem starostou Mgr. Vladimírem Richterem.
Po oba dny přišli povzbudit závodníky také diváci. V neděli jich bylo o něco
více než v sobotu. Vzhledem k místu konání, velikosti a důležitosti závodu však
pořadatelé předpokládali daleko větší
účast.
V sobotním závodě na 25 km volně
zvítězili Radek Šretr z týmu Jasný sokol,
v ženách Jitka Pešinová z Horní Branné. Z domácích závodníků obsadil mezi
muži 3. místo Jakub Pšenička, 6. Michal
Bubílek, 8. Jan Čech, 9. Ondřej Tomí-

Start Jilemnické 50.
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ček. V ženách byla 4. Simona Jiřičková.
Ženy do 50 let vyhrála Jana Harcubová.
Nedělní hlavní závod na 50 km klasicky
vyhrál Václav Kupilík z Dukly Liberec,
v ženách Eva Skalníková z SKP Jablonec.
Z jilemnických závodníků v kategorii
mužů do 50 let 1. Karel Macháč, 3. Aleš
Prokůpek a 5. Aleš Kožnar. Trať 25 km
klasicky nejrychleji zvládli Daniel Šlechta
z Harrachova a Kamila Rajdlová z Dukly
Liberec. I zde byli vidět závodníci ČKS
SKI. Hned za vítězem dojel na 2. místě Jakub Pšenička, 4. Ondřej Tomíček.
V ženách se za sebou umístily hned čtyři
závodnice v pořadí 4. Simona Jiřičková,
5. Kristýna Kožnarová, 6. Anna Čechová, 7. Anežka Trojanová. Mezi muži do
50 let vyhrál Petr Plecháč, 3. Petr Svoboda. Ženy do 50 let vyhrála Jana Harcubová, 3. Hana Augustinová.
Stanislav Henych,
předseda klubu

Foto S. Henych

Jilemničáci na ZOH ve Vancouveru
V kanadském Vancouveru se v termínu
12.–28. února 2010 konaly XXI. Zimní olympijské hry. Mezi více než 90 reprezentantů ČR se dostalo tvrdým nominačním sítem i poměrně velké množství
absolventů nebo současných studentů jilemnického sportovního gymnázia.
Mimo těchto závodníků na ZOH pracovali i další „Jilemničáci“. V lékařském
týmu MUDr. Martin Koldovský, v servisních týmech Jan Baranyk (běžci) nebo
další absolvent SG Jakub Havel (biatlon).
Her se účastnil i Petr Graclík ve funkci
generálního sekretáře SLČR, také absolvent SG. Dalším jilemnickým závodníkem je biatlonista Zdeněk Vítek, ve
funkci trenéra rakouských biatlonistů
byl na ZOH Zdeněk Vejnar. Již nominace na ZOH je vždy podložena velmi tvrdou tréninkovou prací. Máme velkou radost z tohoto úspěchu našich bývalých

či současných studentů. Tento příspěvek je psán 5. února. V době, kdy vyjde
březnový zpravodaj, již všichni budeme
znát výsledky našich sportovců. Osobně
jim přeji, aby byly co nejlepší.
Mgr. Vlasta Zlesáková
Z naší školy byli nominováni tito absolventi a současní studenti:
Absolventi: Filip Trejbal – alpské disciplíny, Antonín Hájek – skok na lyžích,
Magda Rezlerová – biatlon, Zdeňka Vejnarová – biatlon, Veronika Zvařičová –
biatlon, Jaroslav Soukup – biatlon, Tomáš Slavík – severská kombinace, Petr
Kutal – severská kombinace (nominován
do soutěže družstev), Petr Graclík – generální sekretář SLČR, realizační tým
Současní studenti: Veronika Vítková –
biatlon, Roman Koudelka – skok na lyžích

SK SICO – přední český futsalový tým
Jilemnické SK SICO, družstvo sálového
fotbalu vstoupilo v sezoně 2009/2010
již do 35. sezony od svého vzniku v roce 1975.
Jako přípravu na letošní sezonu zvolilo účast na PVP ve španělské Ampostě,
kam odcestovalo za výrazné morální a osobně-materiální pomoci starosty
města Jilemnice pana Mgr. Vl. Richtera.
Samotná účast a výsledky na tomto
poháru vítězů poháru evropských zemí
neskončila úspěchem, ba ani výrazným
propadákem, družstvo nakonec skončilo
v silné konkurenci kvalitních evropských
týmů z Francie, Belgie, Itálie, Běloruska,

Ukrajiny, Slovenska, Ruska a domácích
španělských na pěkném 10. místě, když
vývoj a hru před prvním zápasem značně ovlivnila zlomenina nohy našeho nejlepšího hráče P. Krause a další zranění D.
Paulů, hráčů základní čtyřky. Po těchto
nepříjemných začátcích na tak významném setkání nejlepších evropských mužstev futsalu – sálového fotbalu hodnotíme naši účast kladně a to také z důvodů
získání mnoha dalších zkušeností pro
naše mladé hráče.
Přípravu na I. Celostátní ligu futsalu –
sálového fotbalu zahájilo naše družstvo
oproti předcházejícímu období velice
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brzo a to v závěru měsíce června 09 po
vstřícné dohodě s vedením ZŠ na umělém hřišti za školou.
Účast hráčů v tomto období byla příkladná, všichni pozvaní až na několik
výjimek (kromě některých hráčů SK Jilemnice, kterým vedení a někteří funkcionáři nedovolili účast v našem kolektivu, protože mají zaﬁxováno, že pokud
bude v Jilemnici fungovat nějaké fotbalové družstvo, tak to musí být družstvo
velkého fotbalu a další, jinou variantu si
ve svých úvahách nepřipouštějí, i když
se svým kolektivem hrají druhou nejnižší
krajskou soutěž), hlavně nám tento přístup vadil u hráče Marka Šťastného, který byl vybrán do výběru ČR do 21 let
a měl být jedním z hráčů základního kádru družstva ČR, které se zúčastnilo ME
a ve kterém nakonec získalo zlaté medaile. V rámci přípravy jsme odehráli několik utkání s družstvy z Mladé Boleslavi a Liberce a to se střídavými úspěchy,
přesto jsme šli do prvních zápasů I. CL
futsalu – sálového fotbalu s předsevzetím, hlavně se zachránit a uchovat I. CL
i nadále v Jilemnici, i když všichni víme,
že to je pro nás velice složité, ať již z přístupu výše uvedených funkcionářů SK Jilemnice, tak i zvláště z důvodů ekonomického zajištění chodu družstva, neboť
náklady na sezonu jsou více a více vyšší a sponzorů ubývá než přibývá, a tak
díky několika významným sponzorům,
mezi kterými je nutno jmenovat: Allmond Praha, Auto Junek Studenec, Clip
Board Špindlerův Mlýn, Remax Czech
republik, JK Bus Jilemnice, VM-INCOM
Vrchlabí, Generali pojišťovna, PeeM
Grand Jilemnice a Cukrárna U Nyčů Jilemnice a hlavně samotného přispění
a podílení se na úhradě nákladů ze strany hráčů SK SICO Jilemnice pokračujeme v I. CL i nadále a to s cílem udržet
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se v I. CL a s malinkou nadějí na postup
do play off.
Ale abych se vrátil k výsledkům I. CL
v sezoně 09/10, začátek soutěže nám
oproti předcházejícím sezonám vyšel,
po úvodních zápasech se naše družstvo
pohybuje mezi 4.–7. místem, prostřední
část sezony byla trochu kritická, neboť
došlo ke zranění několika hráčů základní
sestavy (Sedláček P., Paulů D., Smolík J.)
a naše hra a tím i výsledky nebyly uspokojivé, což mělo za následek angažování několika hráčů z blízkého i vzdálenějšího okolí, hlavně hráčů ANDY Liberec,
účastníka II. ligy futsalu – FIFA, s kterým
byla navázána spolupráce a odkud přišli hráči Němec J., Král M. a Makula K.,
zvláště Němec Josef se stal výraznou posilou, neboť za krátké působení v našem
družstvu se stal rázem naším třetím nejlepším střelcem s 10 brankami.
Dnes, i když ještě neskončila sezona 09/10, můžeme předběžně hodnotit kladně naše výsledky, neboť po sobotních zápasech naše družstvo nejdříve
porazilo tým SK GOll Běloves (Náchod)
8:1 a v druhém zápase FS Sádek 2:1,
a v konečném hodnocení základní části soutěže skončilo na 7. místě se skóre
56:63 a 28 body, čímž si svými výsledky
zajistilo účast ve čtvrtﬁnále play off o titul mistra ČR, kde se ve dvou zápasech
dne 20. 2. 2010 v Praze utká s týmem
Chemcomex Praha o postup do semiﬁnále a tím pádem mezi poslední čtyři
družstva, která se nakonec utkají o samotný titul mistra ČR.
Musíme hodnotit, že po titulu mistra ČR, které naše družstvo získalo v roce 1999, dále po zisku Českého poháru v letech 2000, 2003 a 2005, účasti
v PMEZ ve Španělsku v roce 2000, kde
naše družstvo získalo 5. místo, jeden
z největších úspěchů futsalu – sálového

fotbalu v ČR, již zmíněné účasti v PVP ve
Španělsku v roce 2009 a utkáních čtvrtﬁnále PVP 2001 se slovenským družstvem
JUVE Bratislava, se pokusíme v letošní
sezoně navázat na tyto výsledky a zabojujeme o další postup v soutěži, i když
víme, že družstvo Chemcomexu Praha
(4násobný mistr ČR) není jednoduchým
soupeřem pro náš kolektiv.
Všichni také věříme, že naši příznivci (kromě některých bývalých hráčů SK
SICO a nynějších funkcionářů SK Jilemnice) budou držet palce v našich bojích
za dalším vysněným cílem nás všech zúčastněných.

Na závěr letošní sezony 09/10 si Vás
všechny příznivce futsalu – sálového
fotbalu v Jilemnici dovolíme pozvat na
Národní ﬁnále Českého poháru futsalu – sálového fotbalu, které se uskuteční ve dnech 13.–14. března 2010 v naší sportovní hale, součástí tohoto ﬁnále
bude ﬁnále veteránů o titul mistra ČR,
kde také, doufám, budeme mít své zastoupení v provedení SK SICO Veterán
Jilemnice.
Děkuji Vám za Váš čas, který jste strávili při čtení tohoto příspěvku.
Milan Szabo, prezident SK SICO
Jilemnice s kolektivem

Tanec a handicap – brněnský festival
Od 8. do 10. ledna 2010 se v Brně konal
festival Tanec a handicap, proto jsme se
tam v sobotu 9. ledna vypravili s naší taneční skupinou – T. I. K. Jilemnice a Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR Klub Jablonec nad Nisou.
Počasí nám příliš nepřálo, neustále
sněžilo a sněžilo. Z toho důvodu jsme
se z hradeckého kraje dostali až na třetí
pokus. Aneb ať žije kalamita! Cesta nám
poskytla silný zážitek při vyprošťování
autobusu ze závěje. Kdo jej vytlačoval?
Vyskákaly čtyři tanečnice se svou vedoucí a s chlapy, kteří s námi jeli, a všichni
se dali do práce, zatímco ostatní řidiči
přihlíželi. Zřejmě to byla zajímavá podívaná.
Po příjezdu do Brna nás čekal oběd
a hned po něm seminář canisterapie.
Na canisterapii se tanečníci s handicapem setkali s pejsky a mohli si vyzkoušet
práci s nimi. A pak už nastaly přípravy
na večerní vystoupení a večeře. Večer se
na jevišti také představily skupiny: Free-

dom 4 (Praha), Setkání (Ostrava), Skupina kolem Filipa Skály (Ostrava), Cyranovy boty – Integra (Brno). Během večera
jsme zhlédli různé typy spolupráce s tanečníky s handicapem. Po společném
programu jsme jeli na ubytovnu, abychom se pořádně vyspali a načerpali síly
na další den.
Na nedělní dopoledne si pro nás vedoucí všech souborů připravili společný
pohybový seminář. Všichni tanečníci se
tak seznámili s různými technikami. Po
semináři, který trval dvě hodiny, byla na
tanečnících s handicapem patrna značná únava.
Před odjezdem jsme ještě společně poobědvali a pak nastal čas loučení.
Rozjeli jsme se do svých domovů. Naše
skupina tentokrát dorazila po vybrané
trase bez problémů.
I přes mírně chaotickou organizaci
se nám všem festival líbil a na jeho další
ročník se už těšíme!
Za T. I. K. Zuzana Hrubcová
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Společenský dům Jilm Vás zve…
16. ročník festivalu
Březen – měsíc divadla
Sobota 6. 3. 2010, 19.30 hod.
Komedie o strašidle
Divadlo Aloise Jiráska Úpice
Děj se neodehrává v konkrétním čase
ani na konkrétním místě (jen přibližně –
v přístavním městečku v době antické).
Ve hře se představí řada postaviček různého věku, vlastností, charakteru… –
tyto typy se objevují v každé době.
A ten, kdo umí „šikovně“ lhát, vykroutí se i z notně ošemetných situací.
I to platilo za dob Plautových a bohužel to platí také dnes. Tím vším je tato
komedie nadčasová – dnešního diváka
může pobavit, může v ní objevit podobenství s řadou svých současníků a třeba i situace, které se staly jemu samotnému. Proto si tedy pro jistotu, milí diváci,
zkuste občas připomenout, že: Kdo má
máslo na hlavě, ať raději mlčí!
Vstupné: 90/70 Kč
Čtvrtek 11. 3. 2010, 19.30 hod.
Světáci
Divadelní soubor PODIO Semily
Jevištní úprava známé ﬁlmové komedie se snaží nejen z legendárního příběhu zachovat vše, co po několik generací
spolehlivě baví ﬁlmové diváky, ale navíc
se pokouší z příběhu odstranit dobový
společenský balast a dokázat, že nosný
příběh se může odehrát kdykoliv a kdekoliv. Úprava zároveň využívá v maximální možné míře nosné ﬁlmové muziky a snaží se text posunout, když už ne
k muzikálu, tak zcela určitě ke hře s hudebními čísly. — Parta fasádníků z venkova pracuje pro nejmenovanou soukro28

mou ﬁrmu v metropoli. Po práci se snaží
si svůj pobyt ve velkoměstském prostředí
jaksepatří užít, ale neznalost společenského chování její snahu handicapuje.
Proto se členové party rozhodnou doplnit své znalosti etikety, aby mohli alespoň jeden večer prožít v prostředí, které
je společensky na velmi vysoké úrovni.
Neváhají najmout si penzionovaného
profesora společenského chování a svůj
vzhled kultivovat.
Úsilí fasádníků však neunikne obyvatelce domu, který je řemeslníky pečlivě opravován a restaurován. Její přítelkyně totiž využívají postaveného lešení
k příležitostné práci na hranici prostituce, i když vědí, že idyla nepotrvá dlouho
a lešení bude brzy odstraněno. Všechny
dámy proto vypracují raﬁnovaný plán,
jak se do realizace snu tří fasádníků vhodně zapojit a pokud možno při tom dobře vydělat. Tak dojde k velkolepé scéně
v nočním podniku, v němž se obě trojice jakoby náhodou seznámí a vzájemně
před sebou předstírají, že jsou tím, čím
ve skutečnosti vůbec nejsou. Nakonec
se rozhodnou zakončit večer v bytě obyvatelky opravovaného domu s tím, že
dámy se po okradení a uspání fasádníků nenápadně vypaří po lešení. Ovšem
díky náhodnému vpádu jednoho z okradených zákazníků jsou nuceny utéct po
lešení i se svými protějšky. Nikdo si však
neuvědomí, že dnešní soukromé ﬁrmy
po dokončení oprav domů rozhodně
s demontáží lešení neotálejí…
Upravovatel musel respektovat přání
dědiců autorských práv, kteří nedovolili
radikální přepis díla pro potřeby divadla,
ale svolili pouze k decentnímu převedení ﬁlmového scénáře do jevištní podo-

by. Zprůhledněním děje a respektováním jevištní logiky však ﬁlmový scénář
rozhodně neutrpěl, naopak byl s velkým
úspěchem realizován již čtyřmi neprofesionálními divadelními soubory
Vstupné: 90/70 Kč
Sobota 13. 3. 2010, 19.30 hod.
Amant
DS Tyl Slaná u Semil
Maminky to s námi vždycky myslí
dobře! Horší je, když se snaží prostřednictvím svých dětí hojit své vlastní nenaplněné ambice. Potom jsou schopné téměř čehokoliv!
V našem případě se maminka snaží
seznámit svou dceru se starším pánem,
o kterém si myslí, že by jí mohl pomoci k vydání sólového CD. Kateřina však
má ráda studenta Radka a ten vymyslí
riskantní plán…
Vstupné: 90/70 Kč
Pondělí 15. 3. 2010, 19.00 hod.
Vyšetřování ztráty třídní knihy
VYPRODÁNO
Divadlo Járy Cimrmana
Vstupné: 350/330/310 Kč
Čtvrtek 18. 3. 2010, 19.30 hod.
Kasaři
Divadlo v Roztocké
Komedie polského autora Anatola Potemkowskiho vypráví o dvou kasařích ze
staré školy, kteří uvázli v osidlech místní
maﬁe. Dlužno dodat – velmi, velmi béčkové maﬁe, která se rozhodla z mladšího
z nich, Oldy, udělat to, čemu dnes říkáme „bílý kůň“, a to v právě tunelovaném
výrobním družstvu v Krátké ulici. Nebude chybět láska, žena pochybné pověsti
a nečekané rozuzlení. Hra byla napsána
někdy v 60. letech minulého století a je
s podivem, jak některé reálie ekonomic-

ké povahy vůbec nebylo nutné až tolik
upravovat.
Vstupné: 90/70 Kč
Neděle 21. 3. 2010, 19.30 hod.
Loď + Kino
DS Lázně Toušeň
Němá groteska (tedy hra bez scénáře a tedy sen všech herců) o tom, na
jaká možná individua můžete narazit
při obyčejné návštěvě biografu. Pohybová komedie je vyšperkována spoustou
tentokrát i mluvených gagů a stala se tak
humornou a lehkou koláží vtipných historek. Co vám to tady budu vychvalovat.
Když jsem to viděl, plakal jsem smíchy…
Veleúspěšné představení z divadelní
přehlídky Jiráskův Hronov 2008!
Vstupné: 90/70 Kč
Čtvrtek 25. 3. 2010, 19.30 hod.
Ředitelská lóže
Divadlo v Řeznické
Klauni, staří komedianti, Leárové
a Hamleti, tak by se možná daly nazvat
dvě ústřední postavy inscenace Arnošta Goldﬂama Ředitelská lóže. Co je to
vlastně ředitelská lóže? Kdo v ní sedí?
Vstupné: 250/230/210 Kč
Sobota 27. 3. 2010, 19.30 hod.
Aneta Langerová – koncert
Zahraje zde v rámci svého aktuálního
turné – „Aneta Langerová Tour 2010“.
Mimo jiné zde představí své poslední album – „Jsem“.
Vstupné: v předprodeji 230 Kč, na
místě 250 Kč
Předprodej vstupenek na představení
ochotnických divadel probíhá od pondělí 1. 2. 2010 v informačním centru, tel.:
481 541 008 a v kanceláři SD Jilm, tel.:
481 544 070.
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Kino 70 Jilemnice v březnu 2010

30

9
úterý
19.30 h

PAMĚTNICE
Snímek je určen pro téměř všechny věkové kategorie. Především pro střední
generaci a seniory. Příběh sám o sobě poukazuje na život současných osmdesátníků. Všichni prožívají stejný věk, přesto ho každý prožívá zcela jinak. Každý
je jinak psychicky a fyzicky svěží, prožívají jinak přítomnost a přesto mají něco
společného – minulost. Režie: Vlado Štancel. Hrají: Libuše Švormová, Zita Kabátová, Stanislav Zindulka, Tomáš Magnusek, Josef Somr, Květa Fialová, František Křesťan. ČR – komedie. Projekce se zúčastní a s diváky budou besedovat
herci Stanislav Zindulka, Tomáš Magnusek a František Křesťan!
Vstupné: 65 Kč — mládeži přístupný

11
čtvrtek
17.30 h

PRINCEZNA A ŽABÁK
Walt Disney Animation Studios uvádějí muzikál Princezna a žabák, animovanou komedii zasazenou do velkého města New Orleansu. Přichází klasická pohádka s moderní zápletkou. Zachycuje krásnou dívku jménem Tiana a žabího
prince, který zoufale touží stát se opět člověkem a osudný polibek, který oba
dovede do veselého dobrodružství tajuplnými bažinami Louisiany. Režie: Ron
Clements, John Musker. USA – animovaný/dabing.
70 Kč — mládeži přístupný

17
středa
19.30 h

NEW YORKU, MILUJI TĚ
Po ﬁlmu Paříži, miluji Tě je tu další projekt, tentokrát z nejlidnatějšího města
USA. 12 režisérů ilustruje v pětiminutových příbězíh rozmanité tváře tohoto
místa. Režie: Fatih Akin, Yvan Attal, Albert Hughes, Allen Hughes, Wen Jiang,
Joshua Marston, Mira Nair, Park Chan-Wook, Brett Ratner, Andrej Zvjaginčev,
Natalie Portman, Shekhar Kapur. Hrají: Kevin Bacon, Ethan Hawke, Orlando
Bloom, Shia LeBeouf, Natalie Portman. USA – povídkový/titulky.
70 Kč — mládeži přístupný

21
neděle
19.30 h

THE BOX
Norma a Arthur Lewisovi, maloměšťanský pár s malým dítětem, obdrží obyčejnou dřevěnou krabici jako dárek, který s sebou přinese osudné a nezvratné následky. Záhadný cizinec doručí vzkaz, že když majitel krabice na ní zmáčke tlačítko, přinese mu to 1 milion dolarů. Ale! Zmáčknutí čudlíku zároveň zapříčíní
smrt nějaké jiné osoby, žijící někde jinde ve světě… někoho, koho neznají. Po
pouhých 24 hodinách, co pár vlastní dřevěnou krabici, se tak Norma a Arthur
ocitnou na křižovatce, kde řeší morální dilema. Režie: Richard Kelly. Hrají: Cameron Diaz, James Marsden. USA – thriller/titulky.
70 Kč — do 15 let nevhodný

23
úterý
19.30 h

BÍLÁ STUHA
Bílá stuha, temné drama z malé německé protestantské vesničky v letech
1913–1914, kterou otřásá série krutých a tajemných rituálních zločinů, z nichž
jsou podezřelé i děti… Černobílý ﬁlm pátrá po kořenech nacistického teroru
a věnuje se tématu represivní výchovy a kolektivní viny. Režie: Michael Haneke.
Hrají: Ulrich Tukur, Susanne Lothar. Německo/Rakousko – drama/titulky.
70 Kč — do 12 let nevhodný

25
čtvrtek
17.30 h

PLANETA 51
Příběh animovaného snímku se odehrává na Planetě 51, jejíž obyvatelé žijí
v neustálém strachu z mimozemské invaze. Obavy se naplní ve chvíli, kdy kapitán Charles „Chuck“ Baker přistane na jejich planetě, kde uniká zajetí a snaží
se vrátit zpátky na Zemi…
Režie: Jorge Blanco, Marcoz Martinéz, Javier Abad.
USA – animovaný – dabing.
70 Kč — mládeži přístupný

30
úterý
17.30 h

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2
Chipmunkové jsou zpět! Přijďte se podívat co vyvedou tentokrát! Kombinovaný (hraný/animovaný) rodinný snímek Alvin a Chipmunkové 2 je pokračováním
komedie Alvin a Chipmunkové o třech zpívajících hlodavcích z čeledi veverkovitých a o jejich pěstounu, skladateli Daveovi. Příběh čipmanků, kteří uspěli ve
světě showbyznysu, se tentokráte odehrává více ve škole.
Režie: Betty Thomas.
Hrají: Anna Faris, Justin Long, Christina Applegate.
USA – rodinný – dabing.
60 Kč — mládeži přístupný

Informace SD Jilm
Změna programu kina a výše vstupného
je vyhrazena. K základnímu vstupnému
je připočítán poplatek 1 Kč ve prospěch
Státního fondu pro rozvoj české kinematograﬁe.
Objednané vstupenky na programy
Kina 70 a SD Jilm si vyzvedněte do 5 dní
od zámluvy, poté budou dány do volného prodeje. Adresa kina: Kino 70, Roztocká 500, 514 01 Jilemnice. Telefonní
číslo – kancelář: 481 544 070, pokladna: 481 545 040.
Předprodej vstupenek v pokladně kina půl hodiny před a čtvrt hodiny
po zahájení projekce. Předprodej vstupenek na programy SD Jilm je možný
i v informačním centru na náměstí.
Připravujeme na duben: Mikulášovy
patálie, Pouta, O kapitalismu s láskou,
Čtvrtý druh, Vyﬁč!, Na hraně temnoty,
Imaginárium dr. Parnasse.
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