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Volby do zastupitelstva města
Volby do zastupitelstva města Jilemnice se uskuteční ve dnech: pátek 10. 10.
2014 od 14:00 do 22:00 hodin, sobota
11. 10. 2014 od 8:00 do 14:00 hodin.
Místa konání voleb – viz tabulka.
Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané
jsou oprávněni volit na území České republiky.
Voličem je občan obce za předpokladu, že alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb
v této obci přihlášen k trvalému pobytu,
a jde o státního občana České republiky
nebo o státního občana členského státu Evropské unie, pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Podle ust. § 28 odst. 1 a 4 zákona

č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lze
žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů podat nejpozději do uzavření dodatku stálého seznamu voličů
(tj. do 16:00 hod. dva dny přede dnem
voleb). Žádosti vyřizuje správní odbor
Městského úřadu Jilemnice v přízemí budovy čp. 81 na Masarykově náměstí – kontakt: Lenka Nováková, tel.
481 565 121 a Renata Baudischová, tel.
481 565 132. Tamtéž lze také požádat
o možnost hlasovat ze zdravotních důvodů v místě bydliště.
Voliči budou dodány nejpozději
3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
–aj–

Vol. okrsek

Volební místnost

Bydliště voličů

1

Společenský dům
Jilm, Roztocká 500

Branská, Budovatelská, Čsl. legií, Jubilejní, Javorek, K Pile, K Vejrychovsku, Ke Koupališti, Knoblochova, Lesní, Luční, Nádražní, Na Račanech,
Pod Hrází, Polní, Roztocká (mimo čp.381 a 994), Spořilovská (mimo
čp. 995 a 996), V Jilmu, Zahradní, dále čp. 541, 601, 611

2

Dům
s pečovatelskou
službou, Jaroslava
Havlíčka 328

Ambrožova, Geologa Pošepného, Jana Buchara (pouze čp. 494 a 495),
Jana Weisse (pouze čp. 496–499 a 997–999), Jaroslava Havlíčka,
Ke Trati, Krkonošská (pouze čp. 198, 200 a 503), Na Vrších, Poštovní,
Roztocká (pouze čp. 381 a 994), Spořilovská (pouze čp. 995 a 996),
Žižkova (pouze čp. 382, 388, 478 a 479)

3

Gymnázium
a Střední odborná
škola (bývalá SPŠT),
Tkalcovská 460

Jana Buchara (mimo čp. 494 a 495), Jana Weisse (pouze 1201–1206),
Jeriova, Jungmannova, K Břízkám (pouze čp. 1235), Ke Stadionu,
Lyžařská, Sokolská, Sportovní, Tkalcovská, Žižkova (mimo čp. 382,
388, 478 a 479)

4

Městský úřad
Jilemnice
(budova radnice),
Masarykovo
nám. 82

Dolení, Do Žlábku, Haklova, Husova, Jana Harracha, Kavánova,
K Břízkám (mimo čp. 1235), Ke Kluzišti, K Můstku, Komenského,
Kostelní, Krkonošská (pouze čp. 125, 180, 184 a 209), K Vodojemu,
Masarykovo nám., Metyšova, Na Drahách, Na Kozinci, Na Výsluní,
Na Žuliánce, Nouzov, Pod Lomem, Radniční, Spojovací, Tyršovo nám.,
U Nemocnice, Valdštejnská, Vavřinecká, V Domkách, Za Lázněmi,
Zámecká, Zvědavá ulička, dále čp. 61, 98, 398, 1256

5

Mateřská škola,
Hrabačov,
Valteřická 716

Dřevařská, Hanče a Vrbaty, Jizerská, Krkonošská (pouze čp. 712
a vyšší), Nad Jarmarou, Na Stráni, Pod Hatí, Skautská, U Jizerky,
U Potoka, Valteřická, Víchovská, V Lipkách, Vodárenská, Vrchlabská,
dále čp. 823, 1349
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Zdravé město Jilemnice – seriál
Vážení čtenáři,
prostřednictvím paní Kunátové se dozvíme něco málo ze života paní Anny
Juráskové, scénáristky a dramaturgyně, s jejíž tvorbou jsme se jistě setkali
všichni.
Na rozhovor s paní Annou Juráskovou
jsem se poctivě a dlouho připravovala.
Promýšlela jsem otázky a předem jsme
společně zvažovaly formu scénáře. Výsledek je nečekaný. Když paní Anna Jurásková začne vzpomínat, nemůžete ji
přerušovat předem domluvenými otázkami. Necháte tok jejích myšlenek plynout jako téměř pohádku vždy s dobrým koncem.
Ale nejdříve – i když poněkud opožděně – chci společně se čtenáři zpravodaje, upřímně popřát paní Anně Juráskové mnoho zdraví do dalších let, neboť
22. srpna 2014 oslavila krásných 90 let
v plném pracovním vytížení a ve společnosti kolegů, přátel, své dcery Heleny – restaurátorky, syna Tomáše – technika ČT, a tří vnuček. Bohužel, manžel
Ing. Miloš Jurásek, který byl oporou v jejím životě krásných 55 let, si tento článek již nepřečte.
Můj rozhovor s úspěšnou dramaturgyní a scénáristkou ČT začal vzpomínkami na její dětství.
„Byla jsem úplně malá, když rodiče
koupili rádio, byla jsem zcela unesená,
jak se mi to líbilo. Potom jsem si moc
přála, aby se mé sluchové představy hýbaly jako ve ﬁlmu – snad to jednou také
bude, přála jsem si. A můj sen se opravdu splnil. Dnes skoro v každé domácnosti je kouzelná bednička s oknem do
světa.“

Léta prožitá v Jilemnici byla pro paní
Juráskovou velkou inspirací v dalším životě, za každým rohem domečku viděla scénovanou pohádku, jen ji chytit!
A to se jí stávalo často. Proto po maturitě na gymnáziu studovala na vysoké
škole češtinu a historii. Dějiny se v jejích očích měnily ve ﬁlmové scénáře.
Tak vznikaly první pohádky. Nebyly vyprávěcí, ale byla to malá dramatická dílka. Měla zcela jinou formu než její dětské představy. Už dávno byla televize,
a tak tam jednu pohádku donesla s přáním o realizaci a potom jenom čekala
a čekala. Kupodivu brzy dostala dopis
s žádostí o návštěvu studia, kde se s ní
domluvili na dalším postupu.
„Myslím, že to byla Fanynka a Floriánek,“ vzpomíná paní Jurásková. „A hned
nato jsem dostala od ČT nabídku na
externí spolupráci v redakci pro děti
a mládež. Tím začala má dlouhá televizní cesta. Sídlili jsme tehdy v Měšťanské besedě v Praze 1. Dům byla ruina
a v dětské redakci nás bylo pět. Všichni
jsme dělali všechno. Já jsem však psala
hlavně hlasatelské úvody k ﬁlmům a pomalu, krok za krokem, jsem se dostávala
ke svému prvotnímu snu – psát dramatické pořady pro děti, vychovávat další
generaci s humorem a se vzdělávacím
aspektem. Příkladem toho je pořad pro
děti od tří do šesti let nazvaný Kouzelná
školka. Není to nic jednoduchého, věřte mi. Člověk se musí vyjadřovat krásným správným jazykem, a přitom hovorovým, aby to děti bavilo a těšilo. Kromě
toho, že jsme měli náročnou práci, měli
jsme i náročné prostředí. Všech pět nás
sdílelo jednu místnost a společnou předsíň s rodinou, která bydlela v dalších
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prostorách. Když se někdo z nás spletl
a na chodbě zabočil vpravo místo vlevo, ocitl se v příjemné ložnici. Naše občasné nečekané návštěvy ložnice rodina
tolerovala, protože se naopak v předsíni
v pohodě pralo v neckách prádlo celé
rodiny a vše se sušilo na společné pavlači.
Byli jsme mladí, plní elánu a nadšení. Když se dnes tak dívám zpět, mám
radost, že to, co jsme tvořili dříve, platí
i dnes, i když je život zrychlený a děti se
mu přizpůsobují. Už dávno se změnilo
i naše pracovní prostředí. Na Kavčích
horách vyrostl přímo palác s moderním
vybavením, studii, střižnami, zasedačkami. Vyměnili se i pracovníci, dramaturgové, režiséři, produkční… jenom

já jsem zůstala a pracovala a pracovala neuvěřitelně dlouho, celých 57 let.
Bylo to přes tisíc pořadů. Je mi líto, že
čas tak rychle uběhl, ale zároveň jsem
vděčná životu za to, že mi dovolil dodnes pracovat v oboru, který mám tak
ráda, a doufám, že mi ještě několik let
věnuje.“
A tak, až se budeme, třeba s vnoučaty dívat na některou z televizních pohádek např. Fišpánská jablíčka, Vohnice
a Kilián, Mokrosuché štěstí či sledovat
dopolední Kouzelnou školku, popřejme
alespoň v duchu paní Anně Juráskové
hodně zdraví a energie na její náročné
a záslužné cestě z Jilemnice do kouzelných pohádek.
Jaroslava Kunátová

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

ZM schvaluje:
1) Záměr výstavby akce „Volnočasový
areál Hraběnka“ – 1. etapa.
2) Finanční podíl města Jilemnice na
akci „Volnočasový areál Hraběnka“ –
1. etapa do 50 % skutečných nákladů,
maximálně do výše 20 000 000 Kč.
pro: 12, proti: 1 (Ott), zdrželi se: 3
(Trýznová, Rezler, Seibert)

ZM schvaluje poskytnutí investičního
příspěvku ve výši 1 200 000 Kč na ﬁnancování venkovních úprav staré polikliniky nutných ke kolaudaci budovy
po celkové rekonstrukci. (Kynčlová,
30. 9. 2014)
pro: 15, podjatost: 1 (Kalenský)

ZM schvaluje prodej bytů v domě
čp. 59–60 v Zámecké ulici včetně
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souvisejících stavebních pozemků
stpč. 72/3 a 72/4 a ppč. 72/1 a společných částí domu, vše v k. ú. Jilemnice, v souladu s uzavřenými budoucími kupními smlouvami
a ustanoveními nového občanského
zákoníku. (Morávková, 30. 6. 2015)
pro: 15, podjatost: 1 (Ott)

ZM schvaluje uzavření smluv s ČEZ,
Krajskou správou silnic LK, RWE a O2
vedoucích k získání územního rozhodnutí pro zainvestování lokality
„Buben“ Jilemnice.

ZM nesouhlasí s pořízením změny
Územního plánu Jilemnice za účelem
změny způsobu využití ppč. 129/1
v k. ú. Jilemnice a jejím vymezením
jako zastavitelná plocha pro bydlení.
pro: 11, proti: 0, zdrželi se: 5 (Válek,
Kunátová, Hartman, Richter, Seibert)
–pf–

Turistické léto v Jilemnici
Jaké bylo „turistické“ léto
v Jilemnici?
Nezbývá nám napsat nic jiného, než že
velmi vydařené. S radostí jsme pozorovali vysoký zájem o naše město a památky v něm. Koncem loňského roku
jsme vydali „pozvánkovou brožuru“,
kterou jsme distribuovali do okolních
měst a informačních center. V květnu
tohoto roku jsme brožuru rozváželi pro
doplnění.
Na většině míst jsme se setkali s reakcí, že turisté mají nejen o materiál,
ale i o Jilemnici veliký zájem, pouze
o ní do této doby nevěděli. To se pomalu mění a Jilemnici si za svůj cíl vybírá
stále více lidí. V červenci a srpnu zavítalo do informačního centra 6 334 návštěvníků. V roce 2013 to bylo za stejné
období návštěvníků 5 772. Spolu s létem je za námi i další ročník akce „Léto
na kole, aneb prázdninové cyklovýlety“. Letos jste si mohli vybrat z osmi tras,
které byly sestaveny pro všechny věkové
i výkonnostní kategorie cyklistů. Konání
a průběh cyklovýletů opět nejvíce ovlivnilo počasí, ať už pršelo, nebo bylo veliké teplo. Přes všechna úskalí jsme jich

absolvovali pět a celkem jsme najeli cca
260 kilometrů. Všem cyklistům děkujeme za účast a těšíme se na další setkání.
Ani začátek září nepřipomíná konec
turistické sezony. Město stále navštěvuje velký počet turistů, kteří využívají
krásného počasí začátku září a obdivují
naše krásné město v barevných tónech
nadcházejícího podzimu.
V termínu od 8. 9. do 13. 9. 2014
proběhl třináctý ročník akce „Jilemnické poznávání“, tentokrát s názvem „Jilemnice známá/neznámá“. Připomenuli jsme naučnou stezku, která vede
městem a jejím přilehlým okolím. Zároveň jsme představili několik dalších
míst, které v původní trase stezky chybí,
ale jsou velmi zajímavá a někdy možná málo známá. K této příležitosti jsme
vydali ve spolupráci s městem Jilemnice nový leták. Mile nás překvapil velký
zájem o tento materiál a vysoká účast.
Leták je pro Vás připraven i po skončení Jilemnického poznávání. Objevovat
drobné památky v našem městě můžete tak kdykoliv, budete-li mít čas a chuť.
Barevné podzimní dny Vám za Informační centrum Jilemnice přejí
Tereza Ledlová a Petr Kosina

Společenská rubrika
Životní jubilea – srpen 2014
88 let
Marie Motyčková, Tkalcovská 363
87 let
Olga Erlebachová, Jeriova 990
75 let

Marie Kolářová, Pod Hatí 791
Anežka Vojtíšková, Na Kozinci 679
Jaroslava Votočková, Jar. Havlíčka 638
Helena Zoubková, Branská 394

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a hodně životní pohody do dalších let.
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Sňatky – srpen 2014

Úmrtí – srpen 2014

Miroslav Kubricht a Danuše Dědková,
oba Praha
Jan Pešta, Mladá Boleslav
a Tereza Jiroušová, Horní Branná
Roman Novák, Jilemnice
a Alena Riegrová, Hrabačov
Petr Vodička a Jana Stříbrná,
oba Jilemnice
Jakub Štěpán, Železný Brod
a Ivana Kordíková, Semily
Petr Kracík a Lucie Drábková,
oba Jilemnice
Martin Hercok, Jilemnice a Martina
Čechová, Roztoky u Jilemnice
Josef Brýdl, Peřimov
a Michaela Holubcová, Poniklá

14. 8. Marie Kynychová (*1925)
24. 8. Milada Hnilicová (*1945)
25. 8. Eva Škrabálková (*1937)
28. 8. Milada Koldovská (*1925)

Novomanželům přejeme hodně štěstí
na společné cestě životem.

Pozůstalým rodinám projevujeme
upřímnou soustrast.
Upozornění:
Nabízíme svým spoluobčanům, kteří
oslaví významné výročí sňatku (50, 60,
65, …), uspořádání slavnostního obřadu
v obřadní síni MěÚ Jilemnice, případně
mohou přijít zástupci města blahopřát
přímo do jejich domu.
Abychom mohli blahopřání uskutečnit, přivítáme projevení zájmu oslavenců v dostatečném časovém předstihu.
Za SPOZ: Jolana Kozáková

Krátké zprávy a oznámení

Krkonošské muzeum v Jilemnici
(Správa KRNAP): otevřeno denně od
8 do 12 a od 13 do 17 hodin mimo pondělí.
Výstavy:
— Zámek: Výstava Loutky z Říše loutek. Výstava je připravena ve spolupráci
s pražskou Uměleckou scénou Říše loutek. Jedná se o přehlídku toho nejlepšího, co tato vynikající scéna ve svých
fondech vlastní. Kolekce je doplněna
loutkami z Muzea loutkářských kultur
v Chrudimi. Výstava plná poezie a pohádek se prodlužuje do 3. října 2014.
— Čp. 1:
V pátek dne 23. května jsme zahájili
výstavu Po stopách Sarajeva 1914, věnovanou sarajevskému atentátu, neboť
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tragédie se odehrála v autě hraběte
Františka Harracha a v jeho přítomnosti, a události mají tedy určitou vazbu
i na Jilemnici. (Na výstavě je mimo jiné
vystavena i jedinečná kolekce fotograﬁí
následníka trůnu Františka Ferdinanda
d’Este a jeho rodiny. Nechybí ani arcivévodův generálský klobouk a řada zajímavých předmětů.) Záštitu nad výstavou přijali Mgr. Martin Půta a hrabě Jan
Podstatzký-Lichtenstein. Výstava se pro
mimořádný zájem prodlužuje do 12. října. Výstava byla připravena ve spolupráci s Muzeem Novojičínska v Novém Jičíně.
Zároveň jsme zpřístupnili další část
stálé zámecké expozice Jana hraběte Harracha (1828–1909). Nyní si lze

prohlédnout chodbu, jídelnu, pánský
salon, dámský budoárek, ložnici, předpokoj a hraběcí pracovnu.
— Ve středu dne 6. srpna v 17 hodin
jsme v Erbovním sále zahájili výstavu
Historické mapy Českého království ze
sbírky Regionálního muzea v Českém
Krumlově. S jedinečným souborem historických map se v našem muzeu budete moci setkat do 2. listopadu tohoto roku.
— V pátek dne 10. října v 17 h bude
v Erbovním sále slavnostně zahájena
výstava Jan Kavan: Graﬁka a známková
tvorba. Po celý den bude v muzeu probíhat ﬁlatelistický program. Vernisáž, jíž
se zúčastní řada neobyčejně vzácných
hostů, bude mít zvláště slavnostní charakter, neboť se jedná o jubilejní 10. ﬁlatelistickou výstavu v našem muzeu. Podrobnější informace přinášíme na jiném
místě zpravodaje.
— Ve středu dne 29. října v 16 hodin se v Erbovním sále uskuteční Koncert k výročí vzniku republiky. Vystoupí
mladí violoncellisté (všichni již dosáhli
významných ocenění), kteří v Krkonoších pobývají na soustředění a výsledky
svého snažení chtějí předvést jilemnické
veřejnosti. Zazní tyto skladby:
1. L. Boccherini – Sonáta A dur,
2. J. Haydn – Koncert C dur 1. věta (Moderato), 3. J. Haydn – Koncert C dur
2. věta (Adagio), 4. L. van Goens –
Scherzo, 5. G. Goltermann – Capriccio,
6. B. Martinů – Variace na slovenskou
lidovou píseň, 7. D. Popper – Tarantela
Klavírní spolupráce: č. 1 prof. Halka Klánská, č. 2, 3, 4, 5, 6 prof. Radka Wichterlová. Studenti jsou ze třídy
prof. Kateřiny Hroníkové. Vstupné dobrovolné.
— Pomůžete našemu muzeu získat
unikátní hodiny?

Kamenný kříž se vrátil. Mnozí si jistě ještě
vzpomenou, že kdysi byl na zděném štítě
v průčelí bývalé chlapecké školy, dnes gymnázia, kamenný kříž. Podle dochovaných
fotograﬁí byl vyroben nový kříž a v pátek
5. září byl opět vyzdvižen na své původní
místo. Foto M. Šnorbert.

Muzeum dostalo exkluzivní nabídku
odkoupit vzácné historické hodiny.
Jejich pořizovací cena – 132 000 korun – je ale mimo možnosti muzea. Proto jsme se rozhodli uspořádat veřejnou
sbírku, aby tento unikát mohl rozšířit
muzejní sbírku i expozici.
Podlahové hodiny pocházejí z dílny
jilemnického hodináře Františka Josefa
Pochopa z doby kolem roku 1830 a jsou
to jediné známé historické dochované
podlahové hodiny jilemnického původu. Výtvarně jsou velmi působivé. Kovový ciferník je zdoben bohatým tepáním, ve vrcholu je umístěn medailon
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s malovanou krajinkou. Hodiny jsou navíc ve vynikající technické kvalitě i stavu – jsou plně funkční. Za zmínku stojí
i skutečnost, že hodinář Pochop postavil i naše slavné opakovačky na radniční věži.
V současné době jsou vybrány více
jak 2/3 požadované částky. Správa
KRNAP zřídila sbírkový účet u Komerční
banky s číslem 107-6386980247/0100.
Zájemci o darovací smlouvu pro potřeby daňového přiznání se mohou obracet na Jakuba Kašpara (jkaspar@krnap.
cz, tel.: 724 175 927). Přispět je možno
i do pokladnice přímo v Krkonošském
muzeu v Jilemnici.

ČKA – Klub Betanie Vás srdečně
zve na komponovaný pořad mluveného slova a hudby „Jilemnice v proudu
pěti staletí“. Vedle krásné hudby zazní

zajímavé výňatky ze starých městských
kronik, listin, korespondence a jiných
archivních materiálů. Erbovní sál Krkonošského muzea v Jilemnici ve čtvrtek
dne 16. října v 19 hodin. Vystoupí mimo
jiné člen souboru Montalban ing. Tomáš
Hájek. Vstupné dobrovolné. Těšíme se
na Vaši účast.

Městská knihovna Jaroslava Havlíčka zve čtenáře i další zájemce k návštěvě knihovny nejenom ve dnech
6.–10. října, kdy je Svazem knihovníků
a informačních pracovníků ČR pořádán
již 18. ročník akce na podporu četby
a knihoven. Do celostátní akce Týden
knihoven se zapojila i naše knihovna
s doprovodným programem (týden čtení, zábavné soutěžení, dárková registrace aj.) – podrobný program je k dispozici na stránkách knihovny www.
knihovnajilemnice.wz.cz.
V průběhu měsíce je také připraven
literární medailonek k výročí úmrtí amerického básníka, prozaika a kritika Edgara Allana Poea. V dospělém oddělení
můžete rovněž shlédnout probíhající výstavu z díla spisovatele a humoristy Miloslava Švandrlíka, jehož tvorbu si připomínáme.

Putování za třemi pštrosími pery
Chcete se dozvědět víc o hraběcím rodu Harrachů? Jak jejich členové
ovlivnili život v Jilemnici a vývoj města? Proč mají v rodovém erbu právě tři
pštrosí pera?
V Informačním centru Jilemnice nebo
v Krkonošském muzeu v Jilemnici můžete získat domalovánku „Putování za
třemi pštrosími pery“ s balíčkem pastelek. Pak se můžete vydat na procházku
po Jilemnici, navštívit zámek s muzeem
a najít dvanáct harrachovských erbů,

8

Oznamujeme občanům, že od 1. 7.
2014 je v provozu platební terminál
na platební karty VISA, MasterCard
v pokladně budovy C, který budete moci využít k platbě místních
a správních poplatků, pokut. V případě, že budete chtít zaplatit správní poplatek, který je běžně vybírán
v budovách městského úřadu A, B,
bude jej možné platit platební kartou po předchozí dohodě s pracovníky daného odboru.

zjistit odpověď na doprovodné otázky
nebo si jen vybarvit domalovánky.
Domalovánky vydalo město Jilemnice u příležitosti Dnů evropského dědictví 2014, národní téma „Návrat ke kořenům“. Ilustrovala je paní Mgr. Jaroslava
Kunátová, které tímto velice děkujeme
za čas, který domalovánkám věnovala.

Oblastní charita oznamuje, že humanitární sklad ošacení je přestěhován ze
Společenského domu Jilm do zrekonstruované budovy bývalé polikliniky
v Metyšově ulici. Ošacení je přijímáno
oknem v přízemí budovy (nejbližší okno
směrem k městu) od 16. října vždy ve
čtvrtek od 15 do 17 hodin.

Klub žen opět pořádá podzimní bazar dětského oblečení ve 2. poschodí
jilemnické sokolovny:
14. října 13–17 hodin příjem,
15. a 16. října 8–17 hodin prodej,
17. října 15–17 hodin likvidace.
Upozorňujeme, že přijímáme pouze
dětské oblečení do velikosti 178. Dále
upozorňujeme, že budou přijímány věci
pouze do třiceti položek lístků. Nepřijímáme dětské kočárky. Nevyzvednuté

věci budou předány na charitu. Nenoste
věci na charitu, pokud je nechcete prodávat v bazaru.
Za Klub žen A. Petříková

Pozvánka na 19. ročník Jilemnického
krosu 19. 10. 2014 na Hraběnce
ČKS SKI Jilemnice pořádá v neděli
19. října 2014 v areálu Hraběnka v Jilemnici 19. ročník Jilemnického krosu. Závod se od roku 2006 běhá jako
Memoriál Oldy Hrubého, zakladatele
tohoto běhu. Závod je vypsán pro kategorie dorostu, dospělých a veteránů,
ženy běží 5 km, muži 10 km. Hromadný start závodu pro všechny kategorie
je v 10.00 hodin. Tato trať je využitelná a označená celoročně. ČKS SKI Jilemnice udržuje na Hraběnce čtyři běžecké trasy v délkách 3, 5, 7 a 10 km.
Všechny mají start a cíl u buněk, kde je
i mapa tratí, a jsou označeny barevně
na stromech. Zveme všechny závodníky
Kdo jednou opustil
atletickou dráhu,
nejlepší milenku
té řady roků svých
a mlčky zasadil
do zlátnoucího rámu
poslední snímek
závodů posledních
kdo jednou odešel
z políček bílých čar
a hřeby tretrů svých
pověsil na hřebík,
ten často vzpomíná
na krásu zašlých jar
královně sportu
posílá však svůj dík
Jan Kubát

9

Policejní služebny přemístěny
Policie ČR, Obvodní oddělení Jilemnice a Městská policie Jilemnice od
1. 10. 2014 sídlí v nově zrekonstruované budově bývalé polikliniky.
Policie ČR, Obvodní oddělení Jilemnice, Metyšova 372, 514 01 Jilemnice, telefon: 974 475 711, fax:
974 475 718, e-mail: sm.oo.jilemnice@pcr.cz
Městská policie Jilemnice, Metyšova 372, 514 01 Jilemnice, telefon:
481 541 584, e-mail: policie@mesto.jilemnice.cz

a běhající veřejnost z Jilemnice a okolí. Více o závodě najdete na www.skijilemnice.cz.
Za výbor ČKS SKI Jilemnice
Ing. Petr Svoboda

Pozvánka
Zveme na setkání atletů při příležitosti 65. výročí založení atletického oddílu
TJ Slovan Jilemnice. Sejdeme se v sobotu 4. října 2014 ve 14 hod v restauraci „U stadionu“ (na Vítkově). Vzhledem

k tomu, že již řada z nás pověsila atletické tretry na hřebík své rakve, jedná se asi
o poslední setkání „staré gardy“. Zveme
i mladší ročníky, které v těch letech závodily v kategoriích dorostu nebo žactva. Přijďte si zavzpomínat a pobavit se
se svými sportovními kamarády. Vezměte s sebou fotograﬁe, výsledky apod. Po
pěti letech se opět vyfotíme na našem
atletickém stadionu.
Pokud nebudete moci přijet, dejte
o sobě nějakou zprávu – zúčastněné to
bude zajímat. Účast potvrďte na adresu:
Jan Kubát, Roztocká 1001, 514 01 Jilemnice nebo volejte ve večerních hodinách
na mob. č. 608 247 301 nebo Jiří Stehlík
mob. č. 607 210 127.
Na shledanou se těší
Jan Kubát a Jiří Stehlík

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 zářijového čísla se koná
v úterý dne 7. října 2014.
Upozornění: články do zpravodaje
zasílejte na e-mailovou adresu: zpravodaj@mesto.jilemnice.cz.

Otec Evropy v Jilemnici
V letošním roce si připomínáme 1200
let od smrti významného středověkého
panovníka Karla Velikého (742–814).
Tento král a později římský císař vytvořil v 9. století ohromnou franskou
říši, která sahala od Atlantského oceánu až po Korutany (v dnešním Rakousku) a od Severního moře a Baltu k Pyrenejím a severní Itálii. Vliv franské říše
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byl patrný i v českých zemích – vždyť se
jednalo o západního souseda a vojska
Karla Velikého při svých výbojích vpadla
i do Čech. Tento císař ponechával podřízeným územím určitou samostatnost.
Některé záležitosti však řešil centrálně –
například vydal výnos, kterým se úředníkům nařizovalo naučit se číst a psát.
Podporoval vznik klášterních škol,

a položil tak základ středověké vzdělanosti. Dnes je uznáván i jako jeden z významných nositelů myšlenek sjednocené Evropy.
Ne každé město se může pochlubit sochou Karla Velikého. Na konci
18. století byla socha tohoto vladaře
vztyčena nedaleko centra Jilemnice při
tehdy důležité vozové cestě vedoucí do
Horní Branné (cesta začíná u kruhového objezdu).
Sedlák Karel Mečíř, který tudy jel
s plně naloženým povozem, jen o vlásek unikl smrti, když se utrhl okraj úvozu
a vůz se zřítil na jeho dno. Jako projev
díkuvzdání nechal Mečíř na místě nehody postavit sochu svého patrona.
Přezíravost k historickým památkám
v období komunistického režimu byla
příčinou téměř úplného zániku sochy.
V podhorském podnebí chátrala a v polovině 60. let minulého století byla dokonce povalena a poničena. Po roce

Zničená socha Karla Velikého, rok 1992.

1989 byla socha restaurována a umístěna jako kulturní památka s dalšími
skulpturami v zámeckém parku. Jdeme-li od hlavní brány k zámku, nachází se
Karel Veliký na levé straně.
Místo po soše však nezůstalo prázdné. Jilemnický okrašlovací spolek zde
v rámci projektu „Památky Jilemnice
a Horní Branné“, podporovaného MAS
Přiďte pobejt, umístil v roce 2010 kamenný kříž, který mocného vladaře
i příhodu se šťastným koncem na původním místě připomíná. Je smutným dokladem přetrvávající lidské bezohlednosti,
že se zde po letech opět projevil vandalismus. Lípy vysazené 26. 4. 1869 byly
nedávno poškozeny. Doufejme, že se je
podařilo zachránit.
Místo s lavičkou, kde je kříž umístěn, nabízí zajímavý pohled na Jilemnici i výhled na krkonošské hřebeny.
Ivan Václavík, starosta
Jilemnického okrašlovacího spolku

Foto I. Václavík
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Setkání pěstounů
Odbor sociálních věcí MěÚ Jilemnice
pořádal již sedmým rokem letní setkání
pěstounských rodin. Tentokrát jsme se
sešli 5. září odpoledne na Liščí farmě ve
Vrchlabí, kde byly pro děti v areálu rekreačního zařízení připraveny sportovní soutěže.
Starší děti si vyzkoušely střílení lukem, paintbolovými pistolemi, ty menší zápolily v překážkové dráze ukončené pokusem umístit míček v minigolfu.
K dispozici měly i venkovní kuželky,
člověče nezlob se, trampolíny, povozily

se na laně. Zatímco si pěstouni vyměňovali zkušenosti a odpočívali pod
pergolou, děti si mohly vyzkoušet svoji kreativitu při malování barvami na
skleničky.
Na závěr jsme poseděli u ohně
a opekli špekáčky, každé z dětí při odchodu obdrželo malý dárek.
Setkání mělo příjemnou atmosféru,
o kterou se zasloužili i naši stálí sponzoři.
Za odbor sociálních věcí
MěÚ Jilemnice Ludmila Podlipná

Občanská poradna Jilemnice v novém
Změny probíhají všude, proto po několika letech zdárného fungování a poskytování občanského poradenství obyvatelům Jilemnicka došlo na změny i v naší
poradně. Přes devět let poskytuje občanská poradna Jilemnice profesionální služby klientům v širokém spektru
služeb od poradenství týkajícího se například vypořádání dědictví, sociálních
dávek a rozvodů až po zprostředkování
kontaktů na odborné poradenské služby (např: rodinnou poradnu, právníky
a notáře atd).
Konkrétní změny, které proběhly během září 2014, se týkaly nejen působiště poradny, které se nově nachází v zrekonstruované budově staré polikliniky
u Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici, ale také zřizovatele občanské
poradny. Dosud byla provozována Oblastní charitou Jilemnice, která ji zaštiťovala od jejího vzniku v květnu 2005.
Nově bude poradnu provozovat „D“
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občanské sdružení, které je se svým
projektem Občanská poradna Liberec
členem Asociace občanských poraden.
Občanská poradna Liberec má svá kontaktní pracoviště také v Jablonci n. N.,
Frýdlantu, České Lípě, Novém Boru, Turnově a za sebou dvanáct let zkušeností, díky kterým můžeme rozšířit okruh
poskytovaných služeb, mezi nimiž bude
nově např. i dluhové poradenství týkající se oddlužení fyzických osob. V roce
2015 také v Jilemnici a okolí připravujeme několik přednášek na téma ochrany
spotřebitele a nájemních vztahů dle nového občanského zákoníku. Poradenské
služby budou, tak jako doposud, poskytovat školení poradci, kteří mají s touto
prací bohaté zkušenosti. Jsme rádi, že
tým poradců změny nepostihly, a budeme nadále pokračovat v sestavě, která
v poradně již delší dobu funguje.
Zaměstnanci poradny poskytují službu klientům bezplatně, zachovávají

mlčenlivost a anonymitu klienta, snaží
se pomoci každému, kdo nás navštíví
v situaci, kterou není schopen řešit vlastními silami, ať už z důvodu neznalosti
svých práv a povinností, či neschopnosti svá práva účinně projevit, bez ohledu na jeho rasovou či náboženskou příslušnost.
Obrátit se na nás můžete osobně, telefonicky nebo e-mailem.
V období od 1. 10. 2014 do 20. 10.
2014 se na nás můžete obrátit pouze
s telefonickými dotazy, vždy v pondělí
od 9 do 12 hod.

Osobní konzultace a standartní provoz občanské poradny bude zahájen
dne 21. 10. 2014, a to v těchto provozních hodinách: Pro osobní konzultace
každé úterý (vyjma státních svátků) od
14 do 16 hodin bez objednání a také
s telefonickými dotazy. Dále poskytujeme konzultace ve čtvrtek od 16 do 18
hodin – v této době pouze po předchozím telefonickém objednání.
Občanská poradna Liberec – kontaktní pracoviště Jilemnice: http://www.
d-os.net/, email: nemeckova@d-os.net,
tel.: 732 652 605.

Deratizace kanalizační sítě
V dubnu letošního roku provedlo město deratizaci kanalizační sítě, jejíž účinnost byla poměrně vysoká. Rozhodli
jsme se ale deratizaci zopakovat ještě
v podzimním období, abychom zabránili hlodavcům v přemnožení v případě,
že by byla zima tak mírná jako ta loňská.
Ochrannou deratizací se rozumí činnost
směřující k ochraně zdraví fyzických
osob a k ochraně životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými
a epidemiologicky významnými hlodavci a dalšími živočichy. Škodlivými a epidemiologicky významnými živočichy se
rozumí myšovití hlodavci, zejména potkan a myš domácí.
Stejně jako na jaře, bude i podzimní deratizace zajištěna specializovanou
ﬁrmou DEKOP pana Radka Opočenského, Úlibice 57, 507 07 Úlibice u Jičína, IČO 64236838, která zásah provede
v katastru města Jilemnice, a to v době
8.–17. října 2014. Toto období zahrnuje celý proces deratizace od kladení

prvních nástrah, kontrolu, doplnění nástrah až po celkové vyhodnocení akce.
Tato oprávněná osoba je povinna postupovat v souladu s platnými předpisy týkajícími se veřejného zdraví.
Žádáme proto veřejnost o maximální vstřícnost při jednání s pověřenou
ﬁrmou tak, abychom společně zajistili útlum výskytu těchto nebezpečných
hlodavců. Vlastní deratizace bude probíhat v několika etapách – prohlídka, zabezpečení objektu informačními letáky,
pokládání nástrah, kontrola, doplňování
nástrah a odstraňování uhynulých hlodavců, ukončení a vyhodnocení akce.
Zároveň upozorňujeme, že ochrannou deratizaci je ze zákona povinna ve
své provozovně zajistit na své náklady
každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá fyzická
osoba při zvýšeném výskytu škodlivých
a epidemiologicky významných hlodavců a dalších živočichů. Jde-li o obytné
místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má výše uvedenou
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povinnost vlastník nemovitosti nebo
společenství vlastníků.
Upozorňujeme občany, že tato
ochranná deratizace bude provedena
pouze na kanalizaci ve vlastnictví města, nebude tedy automaticky prováděna
i na přípojkách, případně v jednotlivých
objektech, které město nevlastní.
Pokud má kterýkoli občan či podnikající osoba zájem o provedení ochranné
deratizace ve svém objektu či kanalizaci, musí si ji provést na vlastní náklady. Způsob, návnadu a postup vhodný

právě pro jeho objekt je možné domluvit buď rovněž s ﬁrmou pana Opočenského (tel.: 603 725 284), což by bylo
nejideálnější řešení z důvodu zachování
stejného postupu, druhu návnad, ale je
samozřejmě možné si službu objednat
dle svého zvážení u kterékoli jiné v tomto oboru akreditované ﬁrmy.
V každém případě je dobré termín
případné vlastní deratizace sjednotit
s deratizací městskou, aby byl účinek
co nejvyšší.
–ds–

Buřanský mlýn nár. kult. památkou!
Janatův vodní mlýn v Buřanech (horní
mlýn) byl k 1. 10. 2014 prohlášen národní kulturní památkou, zařadil se tak
mezi nejvýznamnější kulturní památky
Libereckého kraje.

Janatův mlýn.
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Foto M. Housová

V Libereckém kraji bylo dosud dvanáct národních kulturních památek
(např. Bezděz, Trosky, Sychrov, Hrubý
Rohozec, Zákupy, Frýdlant, Lamberk,
Dlaskův statek v Dolánkách, Ještěd atd.).
Janatův mlýn spolu s brusírnou a harrachovskými sklárnami tak rozšířil řadu
národních kulturních památek v Libereckém kraji na čtrnáct. Na Jilemnicku
je jedinou národní kulturní památkou.
Jedná se o vrcholně barokní mlýn se
zachovalým původním strojním zařízením a funkční turbínou. Nachází se zde
několik unikátních mlýnských strojů,
např. velká štoska (stroj na čištění a třídění krupice), archaické hranolové vysévače, kapsové výtahy, tarár (stroj na čištění a třídění obilí od prachu proudem
vzduchu), trieur (koukolník, stroj na
čištění obilí, odděloval zrno od semen
koukolu a semen menších než zdravé
obilky), míchačka na těsto, ale i funkční
chlebová pec, do které se vešlo 32 dvoukilových chlebů. K vidění je krámec
s vybavením a dlužní knihou a mnoho
dalších zajímavostí.

Mlýn leží na Františkovském potoce
v osadě Buřany, do dnešních dnů se zachoval náhon s jalovým přepadem, téměř nezřetelné jsou zbytky někdejšího jezu. Nejstarší části mlýna pochází
z roku 1767 a jsou dílem stavitele Jana
Bouzka ze Tříče. Původně přízemní,
poté dvoupodlažní objekt, byl v roce
1881 přestavěn na mlýnici o 5 podlažích. Původní kamenné tzv. francouzské mlecí složení bylo doplněno o nové
převody s transmisemi a další strojní zařízení (dodnes je funkční). Na počátku
20. století byl strojní mlýn modernizován na válcový mlýn, většina strojního
vybavení pochází z druhé poloviny 19.
a počátku 20. století a je od ﬁrmy Josef
Prokop & synové Pardubice. Do roku

Setkání pěstounských rodin.

1920 pohánělo mlýnské stroje vodní
kolo, později Francisova turbína, sloužící dodnes.
Od poloviny 19. století se na mlýně vystřídaly čtyři mlynářské generace
rodu Janatů, jednalo se o jeden z nejvýznamnějších mlynářských rodů v Podkrkonoší, vlastnili mj. mlýny v Roztokách
u Jilemnice, Buřany – dolní mlýn (dnes
zbořen), Křížlice – Mikoláškův mlýn.
Provoz buřanského mlýna byl úředně
zastaven dne 13. 8. 1951.
Tuto jedinečnou technickou památku
s unikátně dochovanou mlýnskou technologií je možné po dohodě se současnými vlastníky navštívit!
www.janatuvmlyn.cz, kontakt: janatuvmlyn@email.cz, tel.: 603 260 319

Archiv odboru sociálních věcí MěÚ Jilemnice
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Pozvánka na výstavu
Jako každoročně uspořádají Klub ﬁlatelistů 05-41 v Jilemnici, Krkonošské
muzeum v Jilemnici, město Jilemnice
a Česká pošta s. p. Poštovní muzeum
v Praze podzimní výstavu autora českých poštovních známek, v letošním
roce jde o výstavu „Graﬁka a známková
tvorba“ akad. malíře Jana Kavana. Výstava bude zahájena vernisáží dne 10. 10.
2014 a skončí dne 16. 11. 2014. V den
vernisáže bude v budově jilemnického
muzea v provozu příležitostná poštovní přepážka používající příležitostné
razítko „Jan Kavan, Jilemnice“, 10. 10.
2014. Jilemnická pošta bude používat
příležitostný Apost se stejným textem od
06. 10. 2014 do 17. 10. 2014. Pro ﬁlatelisty a přátele umění pořadatelé připravili další materiály, list s přítiskem
na kuponech, dvě dopisnice, obálku
s přítiskem a graﬁcký list, vše dle námětů Jana Kavana a v rytině Martina Srba

(ocelotisk – graﬁcký list a jedna dopisnice). Část těchto materiálů ponese vyobrazení jednoho z nejznámějších jilemnických míst – Zvědavé uličky.
Tato tradice jilemnických výstav začala v roce 2005, a protože v letošním
roce pořadatelé oslavují 10 nepřetržitých let trvání těchto výstav, nabídnou
zájemcům zvláštní hodnotný suvenýr –
složku několika graﬁckých listů z minulých akcí jilemnického klubu ﬁlatelistů
vytištěných nově v pozměněných barvách, v omezeném nákladu a v prodeji v den vernisáže na místě samém. Jen
v případě, že se tento soubor graﬁk nevyprodá ihned první den výstavy, bude
nabídnut k prodeji i ostatním zájemcům.
Autogramiády Jana Kavana proběhnou v den vernisáže od 10:00 do 11:30
hod. a od 14:30 do 16:00 hod., je předpoklad, že se vernisáže od 17:00 hod.
zúčastní jako každoročně asi desítka

Zvědavá ulička na kuponech listu s přítisky dle kresby Jana Kavana
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výtvarníků a rytců českých poštovních
známek. Vernisáž uvedou Vladimír Suchánek a Pavel Sivko, jedné či obou
autogramiád se spoluúčastní Jiří Bouda.
Jeho kresba byla použita na dopisnici
a obálce u příležitosti 115. výročí železniční trati Martinice – Jilemnice – Rokytnice, které budou od 9:00 do 16:30
hod. v prodeji, a autor bude tyto dopisnice a obálky podepisovat. Další materiály k tomuto výročí, zejména list s přítiskem na kuponech (den vydání 15. 10.
2014), bude možno získat na setkáních
Klubu ﬁlatelistů v Jilemnici v jilemnickém kulturním domě dne 19. 10.,

16. 11. a 21. 12. 2014. V neposlední
řadě bude možno v den vernisáže získat
podpis Adolfa Absolona, knihu o jeho
uměleckém díle a poštovních známkách
bude rovněž v muzeu možno zakoupit.
Seznam materiálů, které budou k výstavě vydány, včetně části jejich reprodukcí je možno vyžádat na adrese s.strnad@tfnet.cz nebo oproti frankované
obálce na adrese S. Strnad, P. O. Box
55, 513 01 Semily. Všechny příznivce
ﬁlatelie a výtvarného umění ale zveme
především k osobní účasti.
Mgr. Slavomil Strnad, předseda
Klubu ﬁlatelistů v Jilemnici

Soustředění mladých lyžařů
Od neděle 17. srpna do pátku 22. srpna se uskutečnilo soustředění mladých
lyžařů na tradičním místě na Stříbrném
rybníku u Hradce Králové.
Výborné počasí přesně vhodné pro
sportování, bez deště nebo přeháněk,
slušné ubytování a stravování v kempu
u Stříbrného rybníka a hlavně vynikající podmínky k tréninku na kolečkových
lyžích a bruslích, to je to, co nás již opakovaně do těchto míst, pro lyžaře trochu
netradičních, přivádí. Navíc ještě právě
v těchto dnech je dobudován v hradeckých lesích okruh dlouhý více než 30 km
vhodný i pro běh nebo cyklistiku, který
v letošním roce začíná již přesně vedle našeho kempu. Hustá síť cest a dobře
prostupné lesy jsou vhodné i pro orientační běh a další běžecké hry v přírodě.
A všechny tyto činnosti byly také hlavní
náplní tří tréninkových skupin, které se
soustředění zúčastnily – od přípravky až
po skupinu mladšího dorostu. Celkem se
zúčastnilo 32 dětí a 7 členů doprovodu.

Hlavně u přípravky patří poděkování
obětavým rodičům, kteří si na takovouto akci neváhají vzít i vlastní dovolenou.
Co děti zvládly? Ty nejstarší nejprve
cestu na „Stříbrňák“ a v pátek zpět – cca
78 km, ty mladší poloviční cestu po cyklostezce podél Labe z Kuksu do HK také
tam i zpět, 4–5 tréninků na kolečkových
lyžích nebo bruslích zpestřených hlavně
cvičeními na techniku, rovnováhu a další dovednosti na bruslích s využitím
všech možných pomůcek, každodenní rozcvičky včetně ranního koupání,
mnoho různých běžeckých a pohybových her, zaskákaly si na nafukovací
trampolíně, navštívily lanové centrum,
absolvovaly 1–2 tréninky po úžasných
cestách v hradeckých lesích, zazávodily si v triatlonu a ty nejstarší absolvovaly dva tréninky i na nedalekém atletickém hřišti, nejmladší musely zvládnout
i noční stezku odvahy a ty starší si při ní
zase vyzkoušely roli strašidel, zaběhly
si orientační běh, zahrály několik hodin
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Soustředění mladých lyžařů na Stříbrném rybníku.

fotbálku, přehazované, vybíjené a dalších her s míčem.
Všichni to obdivuhodně zvládali
a patří jim poděkování za snahu a slušné
chování i perfektní přístup ke všem sportovním aktivitám. Děti si odnáší nejen
spoustu zážitků, ale i fyzickou zdatnost

Foto V. Korbelář

a odolnost, kterou využijí v další části
podzimní přípravy, v přespolních bězích
a snad se projeví i ve výkonnosti v zimních lyžařských závodech. Prostě lyžaři
nemohou spát ani v létě.
Za trenéry přípravky, žactva i dorostu
sepsal Vašek Korbelář

Společenský dům Jilm Vás zve…
2.–31. 10. 2014, předsálí
Pracuji, protože …
Výstava fotograﬁí Tomáše Tesaře dokumentuje příběhy klientů agentury Rytmus Liberec, která již 10 let pomáhá najít práci lidem s handicapem.
Pátek 3. 10. 2014, 18.00 hod.
Galavečer ZUŠ
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Neděle 5. 10. 2014, 19.00 hod.
Světáci – Divadlo Palace Praha
Parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v Praze, v tom zářivém, velikém hlavním městě plném lákadel, zábavy a bujarého nočního života. Po dramatickém
zážitku v grilbaru Diplomat, kde způsobí požár, se rozhodnou vzdělat v oblasti společenského chování. Doufají, že

si napříště v takovém „lepším podniku“
zaslouží, jako opravdoví světáci, společnost dam na úrovni. Odevzdají se do rukou zkušeného vychovatele, emeritního
profesora tance a společenské výchovy.
Kdo mohl tušit, že nakonec natrefí na
trojici podobně „dobře vyškolených“
lehkých dam?
Hrají: Mahulena Bočanová, Adéla
Gondíková, Vlasta Žehrová, Olga Želenská, Monika Absolonová, Ivana Andrlová, Jana Zenáhlíková, Ludmila Molínová, Vlasta Peterková, Dalibor Gondík,
Martin Zounar, Zbyšek Pantůček, Aleš
Háma, Filip Tomsa, Lumír Olšovský,
Martin Sobotka, Pavel Vítek, Lukáš Pečenka.
Režie: Lumír Olšovský
Vstupné 350/330 Kč
Pátek 10. 10. 2014
Kurz taneční a společenské výchovy
20:00–23:30 1. Prodloužená sk. A
17:00–19:30 4. Lekce sk. B
Neděle 12. 10. 2014, 15.00 hod.
Jak byla vosa Marcelka ráda, že je
„To jsem ráda, že jsem. Myslím, že
bych si zasloužila točenou a něco dobrého k tomu.“
Marcelka nemá křidélka a létá invalidním letadélkem. Jarun a Marun jsou
komáři, křidélka mají a dělají do techniky. Jednoho dne to dají dohromady
a spadnou do dobrodružství, při nichž
se dech tají a bránice třese. Pohádka pro
děti od 4 do 100 let.
Napsal: Michal Čunderle, režie: Jiří
Ondra, hudba: Libor Miluška, výprava:
Rozálie Vašíčková
Hrají: Stela Chmelová, Hana Mathauserová, Samuel Neduha, Michal Dudek
/ Petr Pochop
Vstupné 50 Kč

Pondělí 13. 10. 2014, 19.30 hod.
Vražedný pátek
Herec Stanislav Zindulka se poprvé
na pódiu sešel se svým synem Jakubem,
aby ve hře Vražedný pátek spojili zdánlivě neslučitelnou tematiku koncentračních táborů a suchého anglického humoru. Hru Benjamina Kurase přiváží
pražské Divadlo v Řeznické.
V anketě portálu i-divadlo Nejlepší
mužský herecký výkon 2013 získal Stanislav Zindulka za tuto roli 2. místo.
Režie a scéna: Jakub Zindulka, režijní
supervize: Arnošt Goldﬂam
Hrají: Stanislav Zindulka, Jakub Zindulka
Vstupné 290/270 Kč
Pátek 17.10. 2014
Kurz taneční a společenské výchovy
19:00–21:30 5. lekce
Neděle 19. 10. 2014
Kurz taneční a společenské výchovy
14:00–16:30 6. lekce
Pondělí 20. 10. 2014, 18 hod., Kino 70
Argentina a Chile
Poutavé vyprávění o nebezpečném
výstupu mezinárodní expedice na nejvyšší horu západní polokoule – Aconcaguu, Andy, městečko Puente del Inca,
národní park Villarica, činné sopky, vodopády v džungli, Santiago de Chile
s návštěvou místního slavného stadionu, rafting na řece Bio Bio, Tichý oceán, zkušenosti s místními zloději...
(400 diapozitivů, vzrušující zážitky,
jihoamerická hudba, vybavení do hor,
prohlídka množství suvenýrů, prodej
plakátů velehor.) Na Vaši návštěvu se
těší PaedDr. L. Turek.
www.prednaska.kvalitne.cz
Vstupné 80 Kč
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Pátek 24. 10. 2014
Kurz taneční a společenské výchovy
17:00–19:30 7. lekce sk. A
20:00–23:30 2. prodloužená – Klobouková sk. B.
Čtvrtek 30. 10. 2014, 19.30 hod.
Marcela Holanová se skupinou
Marcela Holanová uskutečnila několik úspěšných koncertů se svou novou
kapelou. Zpívá svoje největší hity: Ráno,
Já chci víc, Já už nejsem tvá, Můj milionář, Tvý oči lžou, Svár, Cesty lásek, Jestli
je na nebi Bůh, Všechno je all right, Už
nejsi kluk, Správnej chlap, Já nevěřím,
Žárlím, Sláva jsou bály a Čau lásko…
Kapela hraje ve složení: R. Neumann
kytara, P. Novák kytara, P. Košťál baskytara, M. Ronos bicí. Vstupné 200 Kč
v předprodeji, 250 Kč na místě.
Pátek 31. 10. 2014
Kurz taneční a společenské výchovy
17:00–19:30 7. lekce sk. B
20:00–23:30 2. prodloužená – Klobouková sk. A

Drsná výprava divočinou východní
Sibiře. Přednáška fotografa, novináře
a cestovatele Tomáše Kubeše.
Pondělí 17. 11. 2014, 19.30 hod.
Módní přehlídka TS Paul Dance Jilemnice
Sobota 22. 11. 2014, 19.30 hod.
Kdo je tady ředitel – Švandovo divadlo Praha
Komedie podle známého ﬁlmu Larse von Triera s nezapomenutelným Michalem Dlouhým v hlavní roli. Hrají:
Michal Dlouhý, Kamil Halbich, Alexej
Pyško / Dušan Sitek, Jaroslav Šmíd, Kristýna Frejová, Robert Jaškow, Šárka Urbanovská / Blanka Popková, Tomáš Pavelka, David Punčochář, Klára Cibulková /
Petra Jungmanová, Martina Krátká
Neděle 23. 11. 2014, 15.00 hod.
O Sněhurce – Divadlo Kapsa Andělská Hora

Připravujeme:

Čtvrtek 27. 11. 2014, 19.30 hod.
Adventní koncert z děl českých mistrů – Musica Dolce Vita

Úterý 11. 11. 2014, 18.00 hod.
Sibiř

Nabídku kurzů a kroužků naleznete na
www.sdjilm.cz.

Obsah příspěvků nemusí být totožný
s názorem redakce.
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