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Unikátní objev gotického kostela
V měsíci září probíhal v areálu zámeckého parku i v okolí zahradního domu
předstihový archeologický výzkum, který zajistilo archeologické oddělení Muzea Českého ráje ve spolupráci se servisní organizací TerraVerita, spol. s r. o.
Před východním průčelím pivovarského domu byly vyhloubeny sondy, které předcházely plánovaným terénním
úpravám a stavbě opěrné zdi. Tyto sondy prokázaly, že původní terén zámeckého parku byl nejméně o jeden až dva
metry navýšen, a dále v nich byla objevena linie původní tarasní zdi, která od
17. století staticky zajišťovala komunikaci před pivovarským domem. Mezi zajímavé objevy patří kupříkladu i vyzděný
kanál překrytý velkými fylitovými deskami, který souvisel s provozem pivovaru.

Sondy před zahradním domkem.
Foto M. Housová
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Nadmíru zajímavou nálezovou situaci však archeologům připravil areál
zahradního domku a také zahrada pod
ním. Středem domu totiž prochází v ose
západ – východ zeď vystavěná z lomových kamenů. Tu pro svůj starobylý vzhled opatrně označil PaedDr. Jan
Luštinec ve své úžasné knize „Jilemnice – historická zastavení“ za zeď kostela sv. Alžběty, který je připomínán jako
pohřební místo majitelů jilemnického
panství již v 16. století. Podoba kostela
(kaple) byla zaznamenána jak na řadě
vedut z průběhu 18. stol., tak například
i v Grauparově mapě z roku 1765. Kostel byl zpravidla vykreslen jako jednoduchá a nepříliš rozlehlá jednolodní
stavba. Poněkud odlišný pohled však
přináší dřevořez z pol. 18. století s motivem Křtu etiopského šlechtice, který je
vystaven v expozici Krkonošského muzea. Zde je vedle jilemnického zámku
vyobrazen také kostel svaté Alžběty, který je svými rozměry srovnatelný s jilemnickým zámkem a je zde dobře patrný
i presbytář. A právě tuto podobu potvrdil
archeologický výzkum v září 2016. Tedy
12 metrů dlouhá zeď, která se nachází
v interiéru zahradního domu, je severní zdí presbytáře a loď kostela pokračuje dále do zámeckého parku (pravděpodobně až někam do prostoru kašny).
Zeď lodi, která byla odhalena v sondě
před průčelím zahradního domku, má
impozantní mocnost čítající 1,5 m. Celý
půdorys kostela se pokusí vědci vykreslit pomocí měření cesiovým magnetometrem.
Do severní zdi presbytáře byla proražena nika (zatím neznámého významu), a také se zde nachází pískovcové

Zahradní domek.

ostění sanktuária – nejposvátnějšího
místa v katolických kostelích, které je
určené pro ukládání liturgických nádob
s eucharistií (patena na hostii a kalich).
Díky písemným pramenům víme, že
kostel zanikl při požáru v roce 1788
a že rakve s ostatky majitelů jilemnického panství byly přeneseny do krypty
kostela sv. Vavřince. Ovšem v sondách
před i za zahradním domem se nalezlo
značné množství lidských kostí. Šlo však
pouze o kosti končetin a lebky, vyskládané do jámy vně severního průčelí lodi
kostela a dále také za východní zdí pravoúhlého presbytáře. Řada kostí nesla
stopy požáru, a je tedy možné, že byly
instalovány přímo v interiéru pohřebního kostela/kaple sv. Alžběty. Do země
byly lidské ostatky uloženy tedy až po
požáru v roce 1788.
Archeologický výzkum napomohl
také k rámcovému datování stavby kostela do průběhu 14. století. Přesnější

Foto M. Housová

datace snad vyplyne z vyhodnocení archeologických nálezů i stavebně historického průzkumu, který na archeologický výzkum naváže. Již dnes je však
jisté, že zde došlo k objevu zatím nejstarší zděné stavby v Jilemnici, která si
zcela určitě zaslouží náležitou prezentaci i ochranu.
Průzkum však přinesl důležité informace i k samým počátkům osídlení
v období středověku: v zahradě pod zahradním domkem se v hloubce tří metrů nalezly zahloubené jámy z druhé
poloviny 13. století a kulturní vrstva jen
o něco málo mladší. Oba nálezy však
o přibližně 70 let předcházejí první písemnou zmínku o Jilemnici z roku 1350.
Archeologický výzkum kostela sv.
Alžběty byl podpořen Libereckým krajem, vykopávky v zahradě a před pivovarským domem byly hrazeny z rozpočtu města Jilemnice.
Jan Prostředník
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Sloupek starostky
Ještě v letošním roce jsme chtěli vybudovat tolik potřebný přechod u Společenského domu Jilm, bohužel stavební
ﬁrmy již neměly volnou kapacitu, takže nezbývá nic jiného, než že jeho realizaci přesuneme až na jaro příštího
roku. S bezpečností chodců v Jilemnici
nekončíme. Nechali jsme zpracovat vyhledávací studii na chodník v Roztocké
ulici. Ta poslouží projektantům k vytvoření potřebné dokumentace, bez které
se budoucí stavba neobejde.
V říjnu jsme obdrželi pět nabídek ﬁrem na realizaci 1. části projektu Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka. Bohužel v době uzávěrky tohoto
čísla neznáme výsledky hodnocení nabídek a nelze tedy informovat o harmonogramu výstavby.
V našem městě chybí prostory, abychom rozšířili nabídku sociálních služeb. Nabízí se prostory bývalé ubytovny
v Dolení ulici. Připravujeme tedy projekt na jejich využití. Na zimu odvážíme
hnědé popelnice, což je signál k tomu,
že v letošním roce ukončujeme svoz
bioodpadu.
V listopadu je nejvyšší čas přemýšlet o ﬁnancování následujícího roku.
Město i jeho příspěvkové organizace

sumarizují své požadavky. V této době
se také připravuje rozpočet a harmonogram ﬁnancování významných investičních akcí města. Naše město bude
schvalovat rozpočet na rok 2017 koncem února. Do té doby bude fungovat
veškeré ﬁnancování na základě rozpočtového provizoria, které bude schváleno
zastupitelstvem města v prosinci.
Snažíme se zlepšovat informovanost
o projektech města. Průběžně informace umisťujeme na webové stránky města v sekci projekty, na městský facebook
či na obrazovku v informačním centru.
14. listopadu v podvečerních hodinách
ve Společenském domě Jilm se občané sejdou s gestory projektů koupaliště
a Hraběnka.
Adventní čas začíná již tento měsíc.
Nezapomeňte na adventní páteční podvečery v Tržnici řemesel a poslední listopadovou neděli přijďte s námi rozsvítit na jilemnické náměstí vánoční strom.
Letos opět bude svítit vánoční strom také
v Hrabačově, a to již od poslední listopadové soboty.
A co závěrem? Věřím, že listopad
dostojí svému jménu a bude padat listí,
a ne třeba teplotní rekordy.
Jana Čechová

Zdravé město – seriál – odpady
Náš seriál se pomalu chýlí ke konci a my
se odkloníme od jednotlivých druhů odpadů a otevřeme související téma, budeme se věnovat společnosti EKO-KOM,
kterou jsem v našem seriálu už zmínila,
řekneme si o systému zpětného odběru
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obalů a následného odměňování za třídění odpadů.
Jistě si každý z vás už všiml barevných
nálepek na kontejnerech na tříděný odpad, na kterých jsou vyznačeny druhy

odpadů, které do kontejneru patří, s nápisem „Obec je členem systému EKO-KOM“. Co si tedy pod tím máte představit?
EKO-KOM je autorizovaná obalová
společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinnosti zpětného odběru s využitím odpadů z obalů na základě autorizace, kterou jí udělilo Ministerstvo
životního prostředí ČR. Tak, a koho tato
suchá deﬁnice ještě neodradila, nechť
pokračuje ve čtení, kde si vše vysvětlíme jasně a jednoduše.
Jak jste si jistě povšimli, pokud se
zmíníme o EKO-KOMu, vždy je řeč
o odpadních obalech. Protože každý
obal ve chvíli, kdy je z něj příslušný výrobek použit, stává se odpadem a dále
s ním musí být nakládáno podle zákona o odpadech, tedy musí být správně
zlikvidován (skládka, spalovna…) nebo
předán k dalšímu využití (využitelné
složky).
A právě společnost EKO-KOM svým
systémem a tokem ﬁnancí kontroluje oběh obalů na trhu, uvádění na trh
a následný zpětný odběr použitých obalů a jejich předávání k dalšímu využití,
abychom za nějakou dobu nebyli použitými obaly zaplaveni. Tento sytém v naší
republice vznikl v roce 1997 a postupně
jsou do něj zapojovány jednotlivé obce.
Velmi zjednodušeně, ale snad pochopitelně se dá systém popsat asi takto.
Každý výrobce, dovozce či plnič obalů, platí do systému EKO-KOM poplatky za to, že uvádí obal na trh. Obal se
jednou stane odpadem a někdo jiný se
bude muset postarat o jeho likvidaci a to
ho stojí nějaké peníze. Uveďme si příklad na jedné PET lahvi s minerálkou.
Výrobce, který do lahve minerálku naplní, zaplatí zmíněný poplatek a výrobek
distribuuje do obchodní sítě. Minerálku

si koupí občan, po vypití minerálky chce
obal zneškodnit, a protože to je občan
uvědomělý, odhodí láhev do kontejneru
na plast. V tu chvíli se o další osud této
lahve stará už obec, protože podle zákona o odpadech za odpad produkovaný
občany a odložený na místech k tomu
určených nese dále odpovědnost obec či
město. A tak tedy obec zajistí vyvezení
kontejneru a předání plastů i s naší lahví k dalšímu zpracování a využití. Tento
odvoz a likvidace, samozřejmě, vyžaduje na obci určité náklady, žádný odpad
se nelikviduje zdarma. Proto EKO-KOM
z peněz, které získá na poplatcích od
producentů obalů, přispívá obcím na
jejich systém nakládání s odpady podle
velice přísných a kontrolovaných pravidel a podmínek. Finanční odměna je
poskytována čtvrtletně a její výše se odvíjí z množství vytříděného odpadu za
dané čtvrtletí (je to vlastně určitý způsob
motivace obcí a občanů, aby více třídili), přepočítávacích koeﬁcientů a mezi
hlavní podmínky patří přesná evidence
veškerých údajů o množství odpadu,
svozech jednotlivých komodit, způsobu následného zpracování a nelze minout ani to, že obec je povinna získanou
ﬁnanční odměnu investovat jen zpět do
nakládání s odpady, není možné tuto
částku použít jinde v rozpočtu.
Začlenění do systému EKO-KOM je
pro obce dobrovolné, Jilemnice v tomto
systému začleněna je. Je to zcela logické, když už máme ze zákona povinnost
odpad třídit, proč nevyužít možnosti
získat za to ﬁnanční odměnu? V našem
hospodaření tento systém vypadá tak, že
na konci čtvrtletí se zpracovává výkaz
pro EKO-KOM, kde poskytujeme údaje
o množství vytříděných složek za dané
čtvrtletí. Údaje získáváme od svozových
ﬁrem každý měsíc, nakládání s odpady
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podléhá velice přísné evidenci. V případě našeho města se odměna vztahuje na papír, plast, sklo čiré i barevné,
kovy a tetra-paky. Jilemnice je v systému začleněna od roku 2001, kdy roční odměna činila přibližně 170 000 Kč,
v loňském roce jsme dokonce získali
bezmála 580 000 Kč. To, že se odměna
každým rokem zvyšuje, je dáno jednak
tím, že obec za každý další rok v systému získává určitý bonus od EKO-KOMu,
ale hlavním důvodem je to, že se každý
rok zvyšuje množství vytříděného odpadu. A to je zásluha právě vás, občanů. Takže vidíte, že opravdu každý může
svým přístupem pomoci nejen životnímu prostředí, ale i své obci. Děkujeme!
Získaná odměna, jak již bylo uvedeno výše, je využívána zpětně v nakládání s odpady, jsou přistavovány nové

kontejnery na tříděný odpad, postupně se rozšiřuje počet stanovišť s těmito
kontejnery. Lze říci, že odměna získaná od EKO-KOMu takřka pokrývá náklady na svoz a likvidaci tříděných složek
odpadu (sklo, papír, plast, tetra-paky).
Bohužel, svoz a likvidace dalších složek domovního odpadu, jako je komunální, velkoobjemový, nebezpečný,
nepodléhá žádnému systému odměňování, proto tyto náklady platí obec ze
svých prostředků a s tím souvisí i to, že
je nezbytné vybírání poplatku za svoz
a likvidaci odpadu od občanů.
Odpadový systém města má na starost odbor rozvoje, investic a majetku našeho městského úřadu. Konkrétní dotazy a připomínky můžete uplatnit
u ing. Ilony Šolcové, tel.: 481 565 206,
e-mail: solcova@mesto.jilemnice.cz.

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

RM schvaluje členy komisí pro otevírání obálek a členy hodnotící komise
veřejné zakázky Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka dle předloženého návrhu.
pro: 3, zdržela se: 1 (Čechová)

RM schvaluje vypsání veřejné zakázky č. 12/VZ/2016 s názvem „Vybudování přechodu pro chodce + osvětlení přechodu před SD Jilm“ – výzvu
k podání nabídky, seznam ﬁrem
k obeslání, členy komise pro otevírání obálek a členy hodnotící komise.

RM schvaluje vítěze veřejné zakázky
č. 13/VZ/2016 s názvem „Jilemnice –
odvodnění sportovně rekreačního
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areálu, I. etapa“ – MIZERA – STAVBY,
a. s.; Smetanova 1366, Lomnice nad
Popelkou.

RM schvaluje uzavření nájemní
smlouvy k nebytovému prostoru –
skladu v areálu služeb v budově na
stpč. 639/2 v k. ú. Jilemnice o výměře
100,3 m² za cenu nájmu 372 Kč/m²/
rok, tj. celkem 37 311,60 Kč ročně +
DPH s ﬁrmou Fusion Sports Systems,
s. r. o., Eliášova 922/21, Praha 6.

RM schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 25. 11. 2011
uzavřené mezi městem Jilemnice a společností Agrojilm, s. r. o. ve
smyslu rozšíření předmětu nájmu
o části pozemků ppč. 104/2 (dostupná výměra 1 204 m²), 104/4 (dostupná výměra 73 m²) a 106/6 (dostupná

výměra 136 m²), vše v k. ú. Jilemnice
a s tím adekvátní navýšení nájmu.

RM schvaluje uzavření smlouvy
o spolupráci s Ministerstvem práce
a sociálních věcí při realizaci projektu

přímého přidělení „Systémová podpora sociální práce v obcích“.

RM schvaluje využití bytů č. 477/10
a 477/11 pro sociální účely.
–pf–

Za Evropským týdnem mobility
Evropský týden mobility je nejrozšířenější kampaní zaměřenou na udržitelnou mobilitu na světě a koná se pravidelně v termínu od 16. do 22. září.
Každý rok se tato kampaň zaměřuje na
jiné téma, letošním tématem byla „Chytrá a udržitelná mobilita – investice pro
Evropu“ s heslem „Chytrá a čistá mobilita. Silná ekonomika“.
Do přípravy letošního ročníku se zapojili jak naši dlouhodobí partneři, tak
i úplní nováčci. Sportovní centrum Jilemnice nabídlo během celé doby kampaně
akci 1+1 zdarma, tedy k hodině v plaveckém bazénu, solné jeskyni a sauně
jste mohli získat jednu hodinu zdarma.
Sobota 17. 9. patřila 49. ročníku
běhu do vrchu Jilemnice–Žalý, jehož
pořadatelem je ČKS SKI Jilemnice. Celkem se na start postavilo 90 závodníků
(v tomto čísle nejsou počítány doplňkové starty v běhu žactva zámeckým
parkem), z toho 70 v mužské kategorii
(ročník 2000 a starší), 20 v ženské kategorii (ročník 1998 a starší). Nejrychlejším mužem na trati byl Radim Berka s časem 42:59,3, nejrychlejší ženou
byla Táňa Metelková s časem 48:15,5.
Neděle 18. 9. byla vyčleněna tradiční
Koloběžkiádě pořádané Mateřským centrem Rodinka v Jilemnici. Na start překážkové dráhy se i přes nepřízeň počasí postavily téměř čtyři desítky malých
závodníčků.

Pondělí 19. 9. bylo určeno pro všechny příznivce chůze s hůlkami, lektorky
M. Vaňková a L. Vejclová si pro zájemce
připravily zajímavou vycházkovou trasu
„Prohlédni si okolí“, chůze byla prokládána dechovými cvičeními. Další cvičení si T. J. Sokol Jilemnice připravil na
středu 21. 9. a pátek 23. 9., ve středu
jste si mohli protáhnout těla při cvičení rodičů a dětí v sokolovně (s lektorkami L. Jezdinskou a V. Maternovou). Pátek
byl zaměřen na cvičení rodičů a dětí,
dále pak na cvičení s míči pod heslem
„cvičíme v každém věku“ pod vedením
lektorek M. Vaňkové a J. Čechové.
Stěžejním dnem kampaně bylo úterý
20. 9., kdy na Masarykově náměstí probíhal Den bez aut. Největším lákadlem
na náměstí byl otočný simulátor nárazu, jež navozuje stavy, které řidič zažívá
při převrácení vozidla v případě nehody.
Otočný simulátor nárazu je konstrukčně řešen jako speciální přívěs. Účelem
tohoto simulátoru je zajistit pro motoristickou veřejnost reálnou možnost ověření účinku bezpečnostních pasů v případě skutečného převrácení vozidla.
Otočný simulátor je výchovnou atrakcí, která podá důkaz každému, kdo si
na vlastní kůži vyzkouší, jaké síly působí při převrácení vozidla a jak jsou bezpečnostní pasy velice důležitým prvkem
bezpečnosti vozidla. BESIP team oslovoval veřejnost přímo na ulici a předával
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Otočný simulátor nárazu.

cenné informace z oblasti bezpečnosti silničního provozu. Přímo na náměstí si návštěvníci mohli vyzkoušet jízdu
automobilem nebo na motocyklu bez
rizika zranění a to prostřednictvím interaktivního simulátoru. Expozici Besipu doplnila funkční výstava dětských
zádržných systémů, kde jste se mohli
informovat o správném výběru dětské
autosedačky a zejména jejího správného používání. Pro děti byly připraveny
zajímavé hry, soutěže a kvízy o drobné
věcné ceny. Dalším zastavením na náměstí byl stánek společnosti EKO-KOM,
zde jste si mohli vyzkoušet rozeznávání
základních druhů odpadu, ujasnit si, co
patří do barevných popelnic, které jsou
běžně na ulicích. Projekt svazku měst
a obcí Krkonoše zavítal do Jilemnice
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Foto J. Jírů

se svojí prezentací oblíbené razítkovací hry „Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“. Aktivity jsou zaměřeny na rodiny
s dětmi a mládež, zapojí vás do mnoha
činností. Ústřední linií je kampaň s tématem „Krakonošovy Krkonoše a Podkrkonoší“, která volně navazuje na Krkonošské pohádky, další částí kampaně
jsou 3 questy (hledačky), 4 geolokační
hry s využitím chytrých telefonů a mnoho dalšího. Na podloubí radnice jste
měli možnost si vyzkoušet základy první pomoci a dozvědět se zajímavé informace o zdravém životním stylu, o toto
stanoviště se postaraly pracovnice Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici.
Před radnicí městského úřadu bylo připraveno stanoviště pod vedením pracovnic sociálního odboru Městského úřadu

v Jilemnici, které všem příchozím přiblížilo „jak se žije handicapovaným“, zde
si všichni příchozí mohli ověřit jaké to
je, se po Jilemnici pohybovat s francouzskými holemi nebo na vozíku. Posledním stanovištěm byl stánek autoškoly
Martina Jindřiška, kde si děti mohly vyzkoušet testy určené pro cyklisty. Odměnou za správně vyplněný test byla reﬂexní samolepka či jiný dárek s reﬂexním
prvkem. Den bez aut vyvrcholil vyhlášením výsledků výtvarné soutěže „Ze světa
zvířat“ a předáním diplomů a věcných
cen všem oceněným. Vyhlašovatelem
výtvarné soutěže byla komise Zdravého
města a místní Agendy 21 a Informační
centrum mládeže Jilemnice. Soutěže se
zúčastnili žáci a studenti všech jilemnických škol včetně dětí z mateřské školky. Sešlo se 254 výtvarných prací v různých technikách. Výtvarné práce byly
velmi zdařilé a nápadité, prohlédnout
si je můžete v předsálí Společenského
domu Jilm Jilemnice. Poděkování patří
nejen všem autorům výtvarných prací
za účast v soutěži a za opravdu výborné zpracování tématu, ale také pedagogům a vedoucím zájmových kroužků za jejich vedení a činnost se svými
svěřenci. Úplný závěr pak patřil sboru

dobrovolných hasičů v Jilemnici, kteří přítomným předvedli svoji techniku,
a tím završily Den bez aut na jilemnickém Masarykově náměstí.
Ve čtvrtek 22. 9. se za sokolovnou na
vzduchovkové střelnici sešlo 84 zájemců o střelbu ze špičkových biatlonových
zbraní Steyer, konala se zde akce Klubu biatlonu Jilemnice „Přesná muška je
pořádná fuška“. Soutěžilo se ve střelbě
ze vzduchové pušky na mechanické terče ve vzdálenosti 10 m. V sedmi kategoriích se soutěžilo, kdo sestřelí víc terčů,
maximum bylo deset. V případě shodného výkonu byl prováděn rozstřel tzv.
„náhlá smrt“ (v případě zásahu jednoho,
musel další sestřelit, pokud terč další zájemce nesestřelil, umístil se za prvním).
Po závodním klání si každý závodník
mohl opéct špekáček. Následovalo vyhlášení výsledků a předání věcných cen.
Velké poděkování si zaslouží všichni partneři a organizátoři jednotlivých
akcí kampaně! Díky nim vznikl zajímavý a pestrý program plný soutěží, her
a pohybových aktivit. Těšme se, co si pro
nás připraví za rok v termínu od 16. do
22. září. Na viděnou u třináctého ročníku Evropského týdne mobility!
Petra Novotná

Společenská rubrika
Životní jubilea – září 2016
90 let
Květuše Petrušková, Ambrožova 1212
89 let
Marta Tužová, Spořilovská 620
Božena Horáčková, Knoblochova 401
88 let
Josef Halama, Jubilejní 431

87 let
Marta Kuželová, Jana Weisse 496
Miroslava Riegrová, Sokolská 642
85 let
Drahomíra Bucharová, Sportovní 902
Věra Šimůnková, Jana Buchara 654

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a hodně životní pohody do dalších let.
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Sňatky – září 2016
Jakub Vintr, Malovice
a Jana Leitnerová, Raspenava

Novomanželům přejeme hodně štěstí
na společné cestě životem
Úmrtí – září 2016
Josef Tryzna (*1930), Krkonošská 722
Ludmila Vališková (*1930), Jeriova 992

Pozůstalým rodinám projevujeme
upřímnou soustrast.
Za SPOZ Jolana Kozáková

Za Václavem Mečířem
Václav Mečíř (nar. 3. 11. 1923) zasvětil
bílé stopě celý svůj život a klasické lyžování bylo jeho láskou. Byl českým reprezentantem, úspěšným trenérem mládeže
i špičkových závodníků. Byl také respektovaným odborníkem. V každé z těchto
rolí obstál nejen zásluhou svých sportovních, ale také lidských kvalit. Bohužel ve čtvrtek 13. 10. 2016 přišla smutná

zpráva, Václav Mečíř zemřel ve věku nedožitých 93 let.
Byl nejstarším členem a významným
funkcionářem SLČR. Od roku 1953 pracoval v různých funkcích, nejdříve jako
trenér později jako funkcionář trenérské rady závodu sdruženého. Později přešel k běhu na lyžích, kde se stal
prvním předsedou trenérské rady běhu
VSL ÚV ČSTV. V sedmdesátých letech
byl členem předsednictva svazu lyžařů.
Účastnil se budování systému vrcholového sportu. Ve svazu lyžařů pracoval
nepřetržitě až do roku 1983.
Byl hybnou silou jilemnického lyžování. Jako člen výboru klubu v letech
1954–2000, se zasloužil v Jilemnici
o vybudování Sportovní lyžařské základny v letech 1963–1965, která přešla
v letech 1965–1984 na TSM (tréninkové
středisko mládeže) v běhu na lyžích při
ČKS SKI Jilemnice. Je jedním ze spoluzakladatelů Sportovních tříd a Sportovního
gymnázia v Jilemnici. Jako trenér vedl
úspěšně mládež, dorost i družstvo pro
1. ligu v běhu na lyžích a dovedl řadu
svých svěřenců až k úspěšné reprezentaci. — Čest jeho památce.
Výbor ČKS SKI Jilemnice

O pěstounské péči a dětských očích
Všimli jste si, že všechno živé v přírodě
usiluje o pocit štěstí – chce růst a vyvíjet
se v těch nejpříznivějších podmínkách,
aby rozvinulo svůj veškerý potenciál…
O to více se to týká nás, lidí… Víme,
že dítě vzkvétá v paprscích rodičovské lásky. Mnohdy stačí jen, aby rodiče
(nebo aspoň jeden z nich) byli nablízku,
všímali si jich, v čas je ochránili před
nebezpečím…
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Ale co když dítě z nějakého důvodu
přišlo o rodiče a jejich lásku a přízeň?
Jakou má šanci, aby žilo plnohodnotný život?
„Šanci má a dokonce velkou!“ Tak
zní odpověď pracovníků Centra náhradní rodinné péče (NRP) Domov a Rodina
(DAR). „Klienti Centra jsou pěstounské
rodiny, které vychovávají svěřené děti.
Pracovníci Centra DAR jsou v těsném

kontaktu s těmito rodinami – zajištují
jim službu doprovázení, organizují setkávání, klubové akce, vzdělávací pobyty
a semináře, podle potřeby zprostředkovávají odbornou pomoc (psychologickou, terapeutickou, právnickou),“ uvádějí pracovnice Centra.
Jako klíčová pracovnice Centra mohu
říct, že pří různých akcích a pravidelných setkáváních s rodinami mám příležitost pozorovat a vnímat vzájemné
vztahy mezi náhradními rodiči a svěřenými dětmi… A co vlastně vidím? V drtivé většině případů vidím fungující rodiny se svými starostmi a radostmi, ale
především vidím dětské oči zářící štěstím, protože pocit radosti je vlastně
přirozený stav každého zdravě se vyvíjecího dítěte. A jak to vnímám? Jako
poselství pro každého z nás: být pěstounem znamená nejen šanci nabídnout
dítěti zázemí a domov, ale i vypěstovat
v něm kladný postoj k životu jako takovému.
Zajímá vás, co říkají o pěstounské
péči někteří klienti Centra DAR? Tady
jsou jejich vyjádření:
Paní I.: „Mám dvě vlastní děti, ale cítili jsme v rodině, že můžeme nabídnout teplo domova někomu, kdo ho

postrádá… Pro mne pěstounství je něco,
co dává životu hlubší smysl…“
Paní M.: „Uvědomila jsem si, co vlastně znamenáme jeden pro druhého, až
když Š. odjel na tří týdny do ozdravovny. To bylo poprvé, co jsme byli na delší
dobu od sebe: strašně mi chyběl, dojížděla jsem za ním každý týden. Jemu se
také stýskalo. Ano, jsme rodina a patříme k sobě, nic nás nerozdělí…“
Paní A.: „Víte, puberta záhybe s každým, ani náš T. není výjimkou… Ale jde
to s ním, v zásadních věcech (třeba školní docházka a hospodaření s kapesným)
se umíme dohodnout bez větších obtíží. Jsme spokojeni, že máme jeden druhého.“
Centrum DAR se snaží pomáhat a my
doufáme, že naše snaha je a bude i nadále přeměňována v lepší životní podmínky všech, kteří se na nás obrátí.
Pokud i Vy nebo někdo ve Vašem
okolí uvažuje o pěstounské péči, o možnosti pomoci dětem v těžké životní situaci nebo by měl pouze zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.
Více informací na www.centrumdar.cz, hajkova@mostkvzdelani.eu, tel.
732 921 020, lnenickova@mostkevzdelani.eu, tel. 730 897 061.

Krátké zprávy a oznámení

Krkonošské muzeum v Jilemnici
(Správa KRNAP). Otevřeno denně od 8
do 12 a od 13 do 16 hodin mimo pondělí. Otevřeno rovněž o státním svátku
dne 17. listopadu.
Výstavy:
— Zámek
Zámecká interiérová expozice Jana
Nepomuka hraběte Harracha (1828 až

1909) – „Ze života českého kavalíra“
nabízí prohlídku Janovy pracovny, ložnice, jídelny, pánského salonu a dámského salonku, předpokoje, chodby
a schodiště.
— Čp. 1:
V pátek dne 11. listopadu od 17 hodin se uskuteční vernisáž výstavy Helena Zmatlíková – Ilustrace. Rozsáhlý
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Podzimní pozvánka
Jan Kubát
Jakmile potkám tě
na pěší zóně
pozvu tě
do kavárny U Nyčů
Byla jsi dlouho pryč
až kdesi v Arizoně
a teď ti své verše
konečně dopíšu
Ty růže voňavé
jež kdysi rozvily
dávno již uvadly
a zbytečně nad tím lkát
Však také nejsem už
tou láskou opilý
jen parfém vzpomínek
voní mi napořád
Snad v teplu kavárny
růžička rozkvete
a víno návratu
novou chuť k životu dodá
Skleničky cinknou si
jak nikde na světě
a podzim života zachutná
jak pohádkově živá voda…

výběr z tvorby této světoznámé ilustrátorky jistě potěší malé i velké. Výstava
potrvá do 28. 2. 2017.
V pátek dne 25. listopadu od 17 h se
v Erbovním sále koná vernisáž výstavy
Za Ježíškem do Afriky. Jedinečná sbírka pana Jaromíra Tlustého přinese jistě
spoustu radosti i zajímavého poučení.
Akce potrvá do konce ledna 2017.
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ČKA – Klub Betanie Vás srdečně zve
na přednášku Likvidace lepry ve světě.
Erbovní sál Krkonošského muzea v Jilemnici ve čtvrtek dne 10. 11. od 19 hodin. Charitativní společnost likvidovala lepru již ve zhruba 60 zemích světa.
Vstupné dobrovolné. Srdečně zveme
k účasti.

Městská knihovna Jar. Havlíčka
V měsíci listopadu probíhá výstavka
nazvaná „Máj, Máj, věčný Máj“ u příležitosti 180. výročí úmrtí básníka a prozaika K. H. Máchy.
Ojedinělé tituly (ilustrované, kolibří
vydání, faksimile prvního vydání…) této
lyrickoepické básně, jedné z nejvydávanějších českých knih, můžete zhlédnout
v prostorách knihovny.
V pořadu KaMaRáDkA kNíŽkA si
s předškolními dětmi připomeneme
tvorbu Václava Cafourka, známějšího
pod jménem Václav Čtvrtek, autora populárních pohádkových příběhů a spisovatele pro děti a mládež.

ZŠ speciální a MŠ speciální Srdíčko
Jilemnice (Roztocká 994, naproti SD
Jilm) vás srdečně zve na tradiční Den
otevřených dveří spojený s prodejní výstavou výrobků a divadelním vystoupením žáků. Přijďte pobejt ve středu 7. 12.
2016. Těšíme se na vaši návštěvu.

V sobotu 26. listopadu zveme děti
s rodiči či prarodiči na tradiční akci „Vítání Krakonoše“. Ve 14 hodin se vydáme
od jilemnické sokolovny do zámeckého parku, kde se sejdeme s Krakonošem
a jeho družinou. Srdečně zve výbor T. J.
Sokol Jilemnice.

Ve čtvrtek 10. 11. organizuje T. J. Sokol Jilemnice „Speciál pro seniory“.

Začínáme ve 14.00 v sokolovně. S sebou si vezměte pohodlné cvičební oblečení a obuv na přezutí.
Účast je zdarma!

Orgán sociálně-právní ochrany dětí
V rámci primární prevence rizikového chování mládeže budou i v letošním
školním roce probíhat dvouhodinové
přednášky na téma Bezpečnost v prostředí Internetu, a to se žáky ZŠ (případně SŠ) a také s rodiči žáků na školách Jilemnicka a Rokytnicka, jejichž zástupci
o přednášky projeví či projevily zájem
(prozatím se jedná o ZŠ Harracha, ZŠ
Rokytnice nad Jizerou, ZŠ Poniklá a ZŠ
Jablonec nad Jizerou – nejsou to celé
názvy škol). Tyto přednášky bude i nadále realizovat Policie České republiky,
Odbor analytiky Krajského ředitelství
policie Libereckého kraje ve spolupráci s Odborem sociálních věcí, Orgánem
sociálně-právní ochrany dětí Městského
úřadu Jilemnice.
Bc. Jana Majerovič Krůfová,
odbor sociálních věcí – OSPOD,
kurátor pro mládež

Hledáme kronikáře
Nikdo určitě nepochybuje o tom, že
obecní kronika je důležitou součástí
paměti obce i jejích občanů. Proto také
bývá funkce kronikáře velmi vážená
a nemůže ji vykonávat kdokoliv. Kronikář musí být dobrý češtinář s výborným
slohem, měl by umět krásně psát a znát
dobře svoji obec. Měl by se zajímat
o dění v ní i v okolí, sledovat informace o obci v tisku, měl by umět dokázat
oddělit podstatné věci od bezvýznamných. A především by měl mít potřebný
čas a nadšení pro věc.
Mgr. Jaroslava Kunátová, která tuto
funkci dlouhodobě a velmi zodpovědně

Krajské volby
V říjnových volbách do Zastupitelstva Libereckého kraje získalo
v Jilemnici nejvíce hlasů politické hnutí Starostové pro Liberecký
kraj – 21,8 % (celkem v kraji dosáhlo hnutí 32,4 %). Druhou největší voličskou přízeň mělo hnutí ANO
2011 – 16,7 % (17,1 %).
Pětiprocentní hranici dále překročily: ODS – 9,3 % (7,9 %), Změna pro LK – 9,1 % (7,1 %), ČSSD –
8,4 % (8,0 %), KSČM – 8,4 %
(8,1 %), Budoucnost pro LK – 7,5 %
(2,9 %), SPD a SPO – 7,5 % (5,2 %).
Volební účast dosáhla v Jilemnici 37,8 %, v rámci celého kraje
35,9 %.
Podrobné výsledky hlasování za
územní celky jsou zveřejněny na
www.volby.cz.
–pf–

vykonává, by ráda postupně do této práce zasvětila svého pokračovatele.
Proto se obracíme i na Vás, čtenáře
Zpravodaje (uživatele facebooku, obyvatele našeho města). Třeba jste Vy ten
pravý, třeba Vás napadne vhodný tip.
Pokud ano, napište nebo zavolejte na
městský úřad, e-mail exnerova@mesto.
jilemnice.cz, tel. 481 565 129 (sekretariát), kde Vám případně podáme více informací.
Děkujeme za spolupráci.

V Jilemnici nejsou jenom kritici
V poslední době mám pocit, že kolem nás jsou jenom ti, kteří vědí nejlépe, jak se to či ono má dělat, ale ruku
přiložit k dílu, to ani ne… Ale ten, kdo
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Den jazyků.

Foto J. Košťálová

ruku k dílu přiloží, musí mít z toho dobrý pocit a dobrý pocit je k nezaplacení.
Z dobrých pocitů se těší lidská psychika a když je člověku dobře, šíří pozitivní energii i kolem sebe a žije se lépe
všem. A tím se řídili i někteří občané
Jilemnice. Například na Kozinci spontánně přiložili ruku k dílu a zkulturnili okolí požární nádrže, jen tak, sobě
a okolí pro radost. Aby v tom nezůstali sami, přišli jim na pomoc i zástupci
Sboru dobrovolných hasičů. Další pomohli třeba s údržbou veřejné zeleně či
její výsadbou, někteří upravovali a čistili
zanedbaná místa, aby mohla sloužit pro
relaxaci při procházkách…
Kéž byste byli příkladem i ostatním,
to by Jilemnice vzkvétala a to by se nám
krásně žilo.
Za Zdravé město Jilemnice
předsedkyně komise
MUDr. A. Opluštilová

poskytovat sociální službu osobní asistence pro seniory v obcích ORP Jilemnice, konkrétně Jilemnice, Valteřice
a Horní Branná. Sídlo této služby bude
v ulici Dolení čp. 41, 514 01 Jilemnice. Jde o službu terénní, pracovníci budou dojíždět za klienty přímo do jejich
rodinného prostředí, pracovní doba od
7.00 do 20.00 hodin, pondělí až neděle,
včetně svátků. Bližší informace budou
poskytovány přímo v kanceláři služby.
Hana Liptáková, ředitelka Diakonie
ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí

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 prosincového čísla se koná
dne 7. listopadu 2016.
Upozornění: Články do zpravodaje
zasílejte na e-mailovou adresu: zpravodaj@mesto.jilemnice.cz.


Dechová hudba Jilemničanka hledá
aktivní hudebníky, především na žesťové nástroje. Kontakt: Pochop Petr, tel.
777 005 601.

Diakonie Českobratrské církve evangelické. Od 1. ledna 2017 bude Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí
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Přesná muška je pořádná fuška.
Z archivu KB Jilemnice

Karel Kubánek – 100 let
Na renovované fasádě domu na začátku
Zvědavé uličky je umístěna nepřehlédnutelná pamětní deska která připomíná,
že se zde 29. října 1916, tedy právě před
100 lety, narodil Karel Kubánek. Datum
jeho úmrtí je poněkud záhadně označeno údajem 1940 ? 1941. Jaké byly osudy
tohoto muže, který patří k významným
jilemnickým rodákům?
Narodil se do rodiny obchodníka se
lněným a bavlněným zbožím. Jeho otec,
rovněž Karel, v tomto domě podnikal.
Zásoboval horské tkalce přízí, odebíral od nich plátno a zajišťoval jeho další zpracování, včetně prodeje i exportu
výrobků – především kapesníků. Mladý „Karlik“ chodil nejprve do školy v Jilemnici, později studoval na Exportní obchodní akademii v Jablonci nad
Nisou, snad aby mohl později převzít
ﬁrmu. Jako mnoho mladých lidí prožíval romantické okouzlení Krkonošemi,
psal básně, rád recitoval, byl zapojen ve
skautském hnutí.
Po maturitě nastoupil k plnění vojenské služby do vojenského učiliště v Prostějově, kde absolvoval letecký výcvik.
V červnu 1938 byl jako letec-pozorovatel zařazen ke 3. leteckému pluku
M. R. Štefánika a působil na několika
armádních letištích na Slovensku. Pak
do jeho života krutě zasáhly události
konce 30. let.
Po rozbití ČSR a vyhlášení Slovenského štátu se v dubnu roku 1939 vrátil
domů do Jilemnice, už jako příslušník
Protektorátu Čechy a Morava. Hned se
zapojil do vznikajícího domácího odboje ve skupině MUDr. Ladislava Nebeského z Jilemnice. Rozhodl se podobně jako mnoho dalších mladých mužů

postavit německé okupaci se zbraní
v ruce – možností byl odchod z republiky a vstup do zahraniční armády. Spojil
se se svými kamarády letci Karlem Kopalem z Tříče a Janem Vlkem ze Semil. Ve
skupině, kterou organizoval pan Hyška
ze Semil napojený na organizaci Obrana národa, odjeli přes Prahu na Ostravsko a v noci z 5. na 6. srpna 1939 přešli
s dalšími letci u Bílého Kříže v Beskydech hranice do Polska. Byli přijati do
služeb polské armády a 30. srpna se
jako příslušníci československého legionu v Polsku přesunuli na letiště v jihopolském Demblinu. Polská armáda se
připravovala na válku s Německem. Ta

Pamětní deska na domě ve Zvědavé uličce.
Foto I. Václavík.
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vypukla 1. září 1939, letiště v Demblinu
bylo vybombardováno.
Skupina československých letců ve
službách polské armády se vydala pod
vedením polského letce kapitána Korbuta do jihovýchodní části Polska směrem k rumunským hranicím. Neustále
jim hrozilo odstřelování německými letadly. Němcům patřil vzdušný prostor
a stříleli po všem, co se na zemi hýbalo.
Na základě nechvalně známé smlouvy
Molotov – Ribbentrop mezi SSSR a Německem přepadla 17. září 1939 Polsko
od východu armáda Sovětského Svazu.
Malá jednotka letců se ocitla mezi dvěma ohni. Za nimi Němci, před nimi Rusové. Nevěděli, který nepřítel je horší.
Velitel jednotky Čechoslováky zbavil závazku vyplývajícího z vojenské přísahy
a fakticky je propustil z polské armády –
jednotka se rozpadla.
Karel Kubánek se s pěti kamarády
rozhodl pokračovat v cestě a dostat se
co nejrychleji přes Rumunsko do Francie. Prostor jejich cesty však začala
kontrolovat sovětská policie NKVD. Na
rumunských hranicích byli zadrženi,
z internace se jim podařilo uprchnout.
Následovalo však další zatčení a převezení do vězení. Po výsleších v Chersonu, Nikolajevě a Charkově byl Karel
Kubánek odsouzen na 3 roky těžkých

prací. Na jaře 1940 začíná cesta utrpení
do sovětského gulagu za polárním kruhem. S mnoha dalšími zajatci byl odvezen vlakem na sever do Archangelska
a odtud lodí k ústí řeky Pečory a proti
proudu řeky do jednoho z nejsevernějších gulagů – Pečorlagu. Tam stopy Karla
Kubánka končí. Zahynul pravděpodobně v zimě 1940–1941.
V roce 1947 byl Karlu Kubánkovi
prezidentem Československé republiky udělen Československý válečný kříž
1939 „In memoriam“ a Československá
vojenská medaile za zásluhy I. stupně.
Až do roku 1989 nebylo žádoucí hovořit o tom, jak zahynul. Dekretem Velitelství letectva a PVO z 1. 6. 1991 na
základě morální a politické rehabilitace
byl Karel Kubánek mimořádně povýšen
do hodnosti podplukovníka ve výslužbě in memoriam a 17. 6. 1991 mu byl
udělen Čestný odznak československého vojenského pilota.
V současné době se stále připomínají
zásluhy našich bojovníků proti nacismu
v zahraničních armádách. Neměli bychom však zapomínat na ty odhodlané
vlastence, kteří zahynuli ještě před tím,
než se mohli nějaké bojové operace zúčastnit. Takovým vlastencem byl i Karel
Kubánek.
Vladimír Václavík, Ivan Václavík

Den jazyků na ZŠ Komenského
V pátek 23. 9. proběhl v naší škole již
tradiční projektový den zaměřený na
poznávání různých druhů komunikace. Hlavním tématem letošního projektu bylo 700. výročí narození Otce vlasti – Karla IV. Spojili jsme území Svaté
říše římské s jeho vládou a hledali stopy,
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které kde zanechal. Každá třída na druhém stupni měla přidělenu jednu jazykovou oblast. Hledali jsme stavební
památky, osobnosti i jednotlivé fráze
v národních jazycích. Prošli jsme krajem Karlova mládí – Francií, odbojnými
italskými městy, navštívili jsme Antverpy

a Bruggy a vyposlechli si pozdravy v holandštině. Slovinské Kraňsko nás uvítalo
typickým domácím koláčem, vyslanci
z Horní Lužice představili nedostavěný
hrad Oybin, pozadu nezůstala ani Praha
a její lucemburské památky. Připomněli
jsme si, že Karel měl za ženu postupně
Francouzku a tři manželky, jejich mateřským jazykem byla němčina. Zazněl
i jazyk vzdělanců – latina. Žáci tentokrát museli projekt z velké části připravit vlastními silami a převážně doma,
ve škole zbyl čas jen na secvičení třídní
prezentace. Ta díky příznivému počasí
proběhla na konci vyučování na školním hřišti.

Výsledky hodnotila nezaujatá porota netřídních pedagogů. Bodování bylo
složité, výkony vyrovnané, rozdíly mezi
soutěžícími nepatrné. Hlavní cenu – originální tričko – si nakonec odnesla třída 8. B, která velmi těsně zvítězila nad
7. třídou a 9. B.
Třídy na prvním stupni zpracovávaly téma v komorní atmosféře kmenových tříd.
Děkujeme všem žákům za účast a nasazení, s jakým se svého úkolu zhostili
a doufáme, že si projektové vyučování
užili.
Za přípravný tým
Štěpánka Richtrová, Eva Vaňková

O realitách
V minulém díle jsme radili kupujícím –
článek dostupný nyní i zde: www.avncr.
cz. Nyní se zaměříme na PRODÁVAJÍCÍ.
„Ať sami nebo ve spolupráci s realitní
kanceláří – v zásadě by to mělo být jedno, pokud bude celý proces pro prodávajícího bezpečný a efektivní,“ říká
předseda Asociace Ing. Tomáš Peterka.
Je nutné si uvědomit, že prodej nemovitosti má svá pravidla – pokud se poruší, může se dostavit nezdar, frustrace,
ztráta peněz.

Kde se nejčastěji chybuje při prodeji
nemovitosti?
Nejčastějšími chybami jsou neznalost
procesu prodeje, špatně nastavená prodejní cena, nekvalitní a nesystematická
prezentace prodávané nemovitosti. Při
osobních prohlídkách podceněná příprava, emotivní chování, tendence šetřit na právních službách.

Proces prodeje má své zákonitosti. Vždy je nutná perfektní příprava na
prodej – ta zabere v prvníí fázi nejvíce
času, ale udá směr celému procesu prodeje (od stanovení plánu prodeje, úklidu a nafocení, inzerce, po přípravu nutných dokumentů a podkladů). Pokud se
necítíte na to, prodat svou nemovitost
sami, konzultujte s odborníky či spolupracujte se zkušeným realitním expertem.
„V rámci našich portálů nabízíme
prodávajícím komplexní informace,
nástroje a služby, které jim pomohou
se vyvarovat chybám při prodeji,“ říká
předseda asociace Ing. Tomáš Peterka.
Bezpečné realitní transakce, předcházení možným problémům a celkové zkvalitnění realitního trhu je prioritou
České asociace pro nemovitosti. Více informací na www.proBEZPECNEreality.
cz nebo na www.capne.cz.
Česká asociace pro nemovitosti, z. s.
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Za oslavami 50. výročí
Oslava 50. výročí otevření mateřské školy Hrabačov probíhala v pátek 10. 6.
2016 za příjemného počasí na školní zahradě v duchu přátelské atmosféry mezi
všemi přítomnými. Programem provázeli bývalí žáci naší školy Adam Flégl
a Josef Urbanec. Této úlohy se zhostili
velice dobře.
Oslavu zahájila svým krátkým vystoupením paní ředitelka Alena Jindřišková
a Ing. Jana Čechová, starostka města.
Poté následovalo kulturní vystoupení
našich předškolních dětí a dětí ze ZUŠ
Jilemnice (některé absolvovaly naši školu). K poslechu zahrálo harmonikové
duo pod vedením B. Ježka.
Během odpoledne měli všichni přítomní možnost nahlédnout do prostor

Ohlédnutí za oslavami 50. výročí.
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budovy, kde byla nainstalována výstavka s fotograﬁemi z historie školy od svého otevření v roce 1966 do současnosti.
Můžeme říci, že šlo o zdařilou akci,
která zanechala mezi přítomnými příjemný pocit z pěkných vzájemných
vztahů mezi školou, rodiči, dětmi, sousedy a občany Hrabačova.
Touto cestou děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli na přípravě občerstvení a zajištění celé akce a Františkovi Drahoňovskému, který se postaral
o zajištění reprodukované hudby.
Jelikož se jednalo o kulaté výročí,
chtěli jsme si nadělit i dáreček. Oslovili
jsme sponzory i návštěvníky akce a požádali je o ﬁnanční příspěvek na zakoupení interaktivní tabule. Touto cestou

Foto J. Farská

bychom chtěli poděkovat ﬁrmám Devro s. r. o., Beton Gabriel, Elektros Martinice, Severočeské vodovody a kanalizace, stavební ﬁrmě Hanuš, pile Novotný,

městu Jilemnice, stavební ﬁrmě Preissler,
panu Havlovi, Pospíchalovi, paní Svaté
a všem dalším dárcům.
Za kolektiv MŠ Hrabačov

Kam kráčí naše škola aneb jak dál?
Ano, chtěl bych se na tomto místě zamyslet nad stavem středního školství u nás
v Jilemnici a zároveň předložit veřejnosti některá fakta a z nich plynoucí otázky.
Při hodnocení naší střední školy bychom měli mít především radost z dosažených výsledků. Přesto se objevují i kritické hlasy. Důležitá je v tomto
míra zainteresovanosti dané osoby, svou
roli hraje také znalost našich problémů
a především ochota škole skutečně pomoci. Často se však také bohužel setkáváme s přemírou nekonstruktivní kritiky.
Skutečností ale zůstává, že si Jilemnice (a její široké okolí) doslova vybojovala existenci střední školy v době, kdy
se velmi vážně hovořilo o možnosti jejího zrušení v rámci optimalizace školství Libereckého kraje. Jednoduše řečeno – a je to třeba opakovat – v Jilemnici
máme i po všech minulých problémech
gymnázium a střední odbornou školu,
jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj.
Tato škola poskytuje možnost studia
v několika oborech. Tradičně je známý
obor čtyřleté všeobecné gymnázium
a spolu s ním velmi úspěšné gymnázium
sportovní. Poměrně dlouhou a úspěšnou
minulost má víceleté, tedy osmileté gymnázium, alternativa pro nadané žáky,
kteří se chtějí dobře připravit na další
studium. O své postavení statečně bojuje i odborné vzdělávání v oborech informační technologie (nově přejmenované
na výpočetní techniku) a veřejnosprávní

činnost (nově přejmenované na právo
a veřejná správa). Z předchozího výčtu
vyplývá, že škola nabízí možnost středního maturitního vzdělání pro zájemce
našeho regionu v širokém spektru různých oborů. Základ naší budoucnosti je
tedy vytvořen: existujeme a máme poměrně širokou nabídku služeb.
Proč tedy ten otazník na začátku?
Z jednoduchého důvodu. Situace v naší
střední škole není jednoduchá. Stejně
jako v celé republice se potýkáme s poklesem počtu žáků, což se projevuje negativně především v ekonomice školy.
Tento pokles počtu žáků přináší na jednu stranu vážné problémy, na druhou
stranu z pedagogického hlediska je docela výhodný: menší kolektivy (průměr
cca 20 žáků na třídu), dobrá pracovní atmosféra, dostatek času na práci s jednotlivci, možná podpora nadaných jedinců
i možná pomoc těm, kteří ji potřebují.
To jsou, především pro žáky, bezesporu významná pozitiva. Přesto přetrvávají mezi některými o přednostech studia
na naší škole pochybnosti. V souvislosti
s tím je možná na místě zamyšlení nad
dalšími faktory.
Uvedu-li víceleté gymnázium, mohu
diskutovat o jeho potřebě v souvislosti
s existencí dvou základních škol přímo
v Jilemnici a dalších ve spádové oblasti. Mohu se ale také ptát, jak se změní postoj rodičů (a nejen těch nejnadanějších žáků) ve chvíli, kdy se plně na
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základních školách projeví důsledky inkluze, tedy společného vzdělávání. Nebude pro ně pozdě hledat jiné možnosti
pro své děti, pokud dnes veřejnost nepodpoří existenci osmiletého gymnázia v Jilemnici? Nedá mi na tomto místě
znovu nepřipomenout, že absolventi tohoto oboru jsou tradičně nejúspěšnější
při studiích na VŠ a následně i v dalším
uplatnění! Přesto se stále setkáváme vůči
tomuto oboru s postoji, které rozhodně
nejsou v zájmu nadaných žáků. Můžeme se pouze ptát: „Proč?“
U sportovního gymnázia je aktuální
otázkou, zda je vhodné spojit ho do víceoborové třídy spolu s klasickým čtyřletým gymnáziem. Tím nám ale vzniká limit maximálního počtu žáků pro oba tyto
obory (především s ohledem na povolený
počet žáků v jedné třídě). Vše se ale může
změnit ve chvíli, kdy všechny maturitní
střední školy v ČR budou mít povinné
jednotné přijímací řízení a víceoborové třídy nebudou moci existovat. Podaří
se poté zachovat oba obory v samostatných třídách? Doposud znevýhodňovalo naši školu nařízení Libereckého kraje
o povinném přijímacím řízení a limitech
úspěšnosti pro přijímání žáků. Protože
v sousedním Královéhradeckém kraji podobné omezení neplatilo, volili někteří
žáci jistotu pro přijetí na střední školu,
a studují dnes proto na školách Královéhradeckého kraje. Můžeme doufat, že při
vyrovnání podmínek, vzhledem k celorepublikově nově zavedeným povinným
přijímacím zkouškám, dají žáci z Jilemnicka přednost místní škole, a nebudeme tak „dotovat“ školy sousedního kraje.
V SOŠ řešíme další problém: uvažují
vůbec rodiče o důležitosti a výhodách,
které přináší jejich dětem ukončené
střední odborné vzdělání? Uvědomují si, že tím jejich děti získají hned dvě
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možnosti? Budou z nich totiž kvaliﬁkovaní odborníci ve svém oboru, což zvýší jejich možnosti při uplatnění na trhu
práce hned po škole. Zároveň si ale díky
získání maturity nechají otevřené dveře k dalšímu studiu kdykoliv v budoucnu, třeba i na VŠ. Tuto možnost z našeho
prvního maturitního ročníku SOŠ využilo šest žáků a to je pro nás, ale i samotné
žáky velkým povzbuzením.
Jednou z posledních otázek, které si
kladu, je problém toho, co můžeme žákům kromě kvalitního vzdělání nabídnout. Je schopna naše škola v podmínkách stále neukončené rekonstrukce
budovy v Tkalcovské ulici vytvořit podmínky pro všechny zmíněné obory? Pevně věřím, že za úzké spolupráce všech
zainteresovaných se nám to nakonec podaří a nová budova bude důstojným místem pro naši střední školu.
Všechny předložené okruhy otázek je
třeba řešit, hledat na ně odpovědi a nejlepší možná řešení, a to v rámci široké
koalice spolu s rodiči, odbornou pedagogickou veřejností i vedením města.
Tento článek by mohl být první výzvou
k podobné diskuzi. Jsem totiž přesvědčený, že existence střední školy je otázkou prestiže celého města a regionu.
Na závěr ještě několik praktických
informací. Do konce měsíce listopadu mají žáci končící ve školním roce
2016/2017 povinnou školní docházku
možnost podat přihlášku ke studiu ve
sportovním gymnáziu, první část přijímacích zkoušek proběhne začátkem
ledna. Podrobnější informace o dalších
termínech podávání přihlášek najdou
zájemci na našich webových stránkách
www.gymjil.cz. Nejen pro ně, ale pro
všechny, kteří mají zájem poznat naši
školu, pořádáme tradiční Den otevřených dveří. Ten se tentokrát uskuteční

netradičně v sobotním termínu, a to
5. 11. 2016 od 9.00 hod. do 12.00
hod. V budově v Kostelní ulici představíme zájemcům dosavadní prostory školy a seznámíme je s nabízenými
obory studia. Protože věříme, že mnohé zajímá prostředí, do kterého se má
škola přestěhovat, je na programu také

komentovaná prohlídka nově zrekonstruované budovy v Tkalcovské ulici.
Více informací naleznete opět na našich webových stránkách. Vedení školy, všichni pracovníci a žáci školy Vás
k této návštěvě srdečně zvou.
PaedDr. Václav Hartman,
ředitel školy

Rozhovor s gymnazistkou
Studentce septimy gymnázia, Aničce Šírové, jsme položili několik otázek.
Aničko, co je to Běstvina a Běstvinka?
Je to dvoutýdenní letní odborné soustředění (tábor) mladých chemiků a biologů. Běstvinka je pro mladší, Běstvina
pro starší studenty.
Jak se na takový tábor dostat?
O účasti rozhoduje počet bodů
v krajském kole chemické olympiády.
Já jsem se tohoto tábora zúčastnila už
potřetí za sebou. Nejprve jsem byla na
Běstvince, poté dvakrát na Běstvině.
Jaké jsou tvé největší úspěchy v chemické olympiádě?
V kvartě v kategorii D jsem se umístila v krajském kole na 2. místě, v sextě
v kategorii C na 4. místě.
Jak probíhá život na tomto táboře?
Den začíná vtipnou rozcvičkou.
Dopoledne a odpoledne jsou zajímavé přednášky od profesorů i studentů
vysokých škol (hlavně z VŠCHT) nebo
laboratorní práce. Ve volném čase se
sportuje, chodí na výlety a do chemické laboratoře, ve které se nachází snad
všechny relativně bezpečné chemikálie.

Jaké přednášky tě nejvíce zaujaly?
Nejvíce mě zaujaly přednášky z organické chemie a biochemie.
Můžeš se s námi podělit o nějaké „perličky“ z tohoto tábora?
Jednu takovou perličku bych měla.
Na tomto táboře jsem se dozvěděla, že
existuje i oxidační číslo devět, pro které
je koncovka -utý. Zatím je známý jediný prvek, který toto oxidační číslo může
mít, a sice iridium. Tak například IrF9 je
ﬂuorid iridutý.
Jaké jsou tvé nejbližší „chemické“ plány?
Tak určitě budu opět řešit úlohy chemické olympiády, tentokrát už kategorie
B. Také se zúčastním korespondenčního semináře KSICHT (Korespondenční
seminář inspirovaný chemickou tematikou). O hlavních prázdninách bych se
opět chtěla podívat na Běstvinu.
Za rok maturuješ. Jaké jsou tvé plány do
budoucna?
Chtěla bych na VŠCHT studovat nějaký obor související s biochemií.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů nejen v chemii. Převzato
z www.gymjil.cz. Mgr. Věra Tuláčková
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Běh do vrchu Jilemnice–Žalý
Již 49. ročník běhu z Jilemnice na Žalý
uspořádal ČKS SKI Jilemnice v sobotu
17. září 2016 za sychravého a deštivého
počasí při 15 stupních Celsia. Start byl
stejně jako v minulých letech ve 14:00
na jilemnickém náměstí. Závodu se zúčastnilo celkem 247 závodníků. Na start
hlavního závodu, který byl zároveň vypsán jako závod Českého poháru v běhu
do vrchu kategorie super, se postavilo 91
závodníků. Trať dlouhou 10 km zvládl
nejlépe Radim Berka z Kozákova v čase
42:59,3. Mezi ženami se z vítězství radovala Táňa Metelková v čase 48:15,5.
Nejlepším z domácích závodníků byl
při neúčasti nejlepších závodníků, kteří
měli testy v Liberci Jiří Harcuba a mezi
ženami Anna Čechová.

Start hlavního závodu.
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Lízátkové závody. Archiv ČKS SKI Jilemnice

Hned po odstartování hlavního běhu
na Žalý přišly na řadu žákovské závody v rámci Běhu zámeckým parkem.
Tento závod letos nebyl součástí krajského poháru Libereckého kraje v přespolních bězích žactva, což se projevilo,

Archiv ČKS SKI Jilemnice

společně s horším počasím, na celkové účasti závodníků. Sobotní odpolední
program pak zakončil tradiční lízátkový běh pro předškolní chlapce a dívky.
Závody žactva startovaly intervalovým
startem, což je pro závodníky příjemné
zpestření, protože je to jediný takto startovaný závod v přespolních bězích. Lízátkových závodů se účastnilo 45 předškolních dětí. Žáků v zámeckém parku
a dorostenců v běhu na Křížovky startovalo celkem 111.

Z jilemnických závodníků v kategoriích dorostu zvítězili Josef Provazník,
Miloš Pokorný a Marie Rysulová, v kategoriích žáků Matyáš Votoček, Barbora
Zatloukalová, Martin Svoboda a Pavlína
Salabová.
Děkujeme městu Jilemnice, Policii ČR,
městské policii, sponzorům a všem
ostatním, kteří se podíleli a pomohli
s organizací a zajištěním závodu.
Výbor ČKS SKI Jilemnice

Jilemnická hodinovka
Závody XXIX. ročníku Jilemnické hodinovky proběhly 5. října 2016 za chladného (6 °C), deštivého počasí. Všem závodníkům patří obdiv a pořadatelům
uznání, že závod za těchto nepříznivých
podmínek uskutečnili.
Fota ze závodu najdete na webové
stránkce www.alesmaly.cz.
Za pořadatele Jiří Stehlík

Výsledková listina
Muži do 39 let: 1. Honců Miloslav,
94, SK Nové Město n. Metují, 15 816,
2. Pelant Vojtěch, 83, EPO TEAM,
15 720, 3. Mašek Petr, 79, Fitcentrum

LS Vrchlabí, 15 144, 4. Štěpán Jakub,
92, Jilemnice, 12 070
Muži 40–49 let: 1. Šír Vladimír, 76,
KJB Jilemnice, 14 406, 2. Svoboda Petr,
68, SKI Jilemnice, 13 106
Muži 50–59 let: 1. Prokůpek Aleš, 66,
SKI Jilemnice, 15 104, 2. Kožnar Aleš,
66, SKI Jilemnice, 12 673, 3. Král Martin, 61, Gym. Jilemnice, 10 647
Muži nad 60 let: 1. Groh Stanislav,
46, AC Vrchlabí, 11 373, 2. Dvořák Ladislav, 48, TJ Liaz Jablonec, 10 220
Ženy: 1. Kynčlová Dagmar, 72, SK
Nové Město n. Metují, 13 920, 2. Vraštilová Miloslava, 56, Maratonstav Úpice, 10 020.

Šachisté informují
Stejně jako v roce 2015, i letos se snažíme připomenout občanům Jilemnice aktivitu, která je na okraji zájmu.
Ve stručnosti zrekapituluji naši činnost
za loňskou sezonu. Zúčastnili jsme se,
jako každoročně, regionálního přeboru

kraje Hradec Králové. Měli jsme největší
soupisku ze všech družstev v naší skupině. Sedmnáct hráčů nemělo žádné
jiné družstvo. A co bylo podstatné, zahráli si všichni hráči. A to byl náš hlavní cíl. Nakonec jsme ukončili soutěž
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na sedmém místě. Nejúžasnější pro mě
bylo, když jsme v posledním kole hráli
doma s Trutnovem C. Všichni jsme remizovali, kromě pana Kaina. Ten nám
celý zápas vyhrál. Zápas byl vyrovnaný. V době, kdy jsem já svou partii již
ukončil, se mi postavení soupeře zdálo
lepší. Partii jsem sledoval až do konce.
Neskutečná koncovka a vítězství. Pana
Kaina se mi pracně podařilo přesvědčit,
aby hrál. Podařilo se mi přesvědčit našeho nejstaršího hráče a díky němu jsme
vyhráli celý zápas. I když sehrál velice
vyrovnanou partii, vyhrál. Připomnělo
mi to dobu, kdy jsem se po roce 1978
přihlásil do šachového klubu v Jilemnici. Připomnělo mi to dobu, kdy dvojice pan Kain s paní Vašků byla úžasná
a velice silná. V Jilemnici kralovali. V té
době jsme na šachy chodili do základní
školy a chodilo nás tam hodně. Scházeli
jsme se, tuším, každou středu. Pan Kain
i paní Vašků byli postrachem pro mnohem silnější družstva. A já osobně jsem

byl vždy velice rád, když jsem si s nimi
mohl zahrát. A když se mi s nimi někdy
podařilo získat nějaký bod, považoval
jsem to za zázrak. Stejně tak nyní. S panem Kainem hraji velice rád. Stále je neskutečně silný. Ve svých 83 letech hraje
stále skvěle.
Pro nadcházející sezonu máme na
soupisce opět 17 hráčů. Tentokrát hrajeme ve skupině, kde je 12 družstev,
a začínáme 16. října. Pro zájemce mohu
pouze opakovat to, o co se snažíme stále. Stále hrajeme v gymnáziu. Tréninky
máme každou středu od 17 hodin. Stále jste zváni a vítáni. Přijďte si zahrát.
A nebo se jen podívat. Všichni, kdo tam
chodíme, to hrajeme pro zábavu. A výsledky. Samozřejmě, každý je rád, pokud vyhraje. I my jsme tací, ale nikdo
z nás nevyhrává stále. Pokud by nás to
nebavilo, nechodíme tam. Pokud tedy
šachy kohokoli baví a dosud k nám nenašel cestu, přijďte! Těšíme se.
Ing. Jan Skopeček

Společenský dům Jilm Vás zve…
Pátek 4. 11. 2016
Kurz taneční a společenské výchovy
17.00–19.30 hod. – 8. lekce skupiny A
20.00–23.30 hod. – 3. Sportovní prodloužená skupiny B
Pondělí 7. 11. 2016, 18.00 hod.
Záhadná místa světa
Vydáme se do Peru za zvláštními
obrazci planiny Nazca i k tajemnému
Machu Picchu. Po světoznámém Stonehenge zajedeme do Skotska za podobnými stavbami i k jezeru Loch Ness
za nepolapitelným plesiosaurem. Mezi
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kostrami dinosaurů, v kanadském parku Dinosaur, se zamyslíme nad jejich
náhlým vyhynutím. V Himalájích budeme pátrat po stopách sněžného muže.
Na řeckém ostrově Santorini snad objevíme pozůstatky bájné Atlantidy. Budeme zkoumat sopečnou činnost na
ostrově Hawai. Cestopisná přednáška
PaedDr. L. Turka.
Vstupné 80 Kč
Pátek 12. 11. 2016
Kurz taneční a společenské výchovy
17.00–19.30 hod. – 8. lekce skupiny B

20.00–23.30 hod. – 3. sportovní prodloužená skupiny A
Sobota 12. 11. 2016
Kurz taneční a společenské výchovy
9.00–10.30 hod. – nácvičná lekce B
10.30–12.00 hod. – nácvičná lekce A
Neděle 13. 11. 2016, 15.00 hod.
Jen počkej, zajíci! (Divadlo Applause)
Divadelní výpravná pohádka na motivy legendárního stejnojmenného animovaného seriálu. Velké plánování Vlka,
chuligána ve zvonkových kalhotách, tak
trochu nešiku a velkého smolaře, jak
nejlépe ulovit chytrého a vynalézavého Zajíce. Snažit se chytit a sníst zajíce
opravdu není jen tak, proto Vlk vymýšlí
pořád nové a „neokoukané“ fígle! Kouzelné situace, omyly, honičky, zábavné
nedorozumění pobaví a rozesmějí skoro
všechny věkové kategorie!
Vstupné 60 Kč
Středa 16. 11. 2016, 19.00 hod.
Návštěvní den Miloslava Šimka
Zábavný pořad ve stylu legendárních
„Návštěvních dnů“ Šimka a Grossmanna, v němž se představí řada bývalých
spolupracovníků Miloslava Šimka, kteří
připomenou nejznámější scénky, povídky a písničky.
Hrají: Luděk Sobota, Jiří Krampol, Miluše Voborníková, Petr Jablonský, Viktor
Sodoma, Marie Retková, Jana Svobodová, Jana Mařasová, Adriana Sobotová.
Neděle 20. 11. 2016, 19.30 hod.
Módní přehlídka TS Paul Dance Jilemnice
Vstupné 150 Kč
Úterý 22. 11. 2016, 19.30 hod.
Advent s Petrem Kolářem a kapelou

Zazní osvědčené skladby z dílny
P. Koláře, K. Svobody, dua Orm, V. Dyka
a dalších.
Pořad bude samozřejmě proložen
i písněmi s vánoční tematikou.
Vstupné 280 Kč
Pátek 25. 11. 2016
Kurz taneční a společenské výchovy
19.00–24.00 hod. – věneček A

Připravujeme na prosinec:
Čtvrtek 1. 12. 2016, 19.30 hod.
Záskok – Krkonošský divadelní spolek Lipany
Velevážené publikum, dámy a pánové, nenechte si ujít jedinečnou příležitost zhlédnout hru Járy Cimrmana o nešťastné premiéře hry „Vlasta“ a zároveň
se dozvědět mnoho zajímavého ze života tohoto nedoceněného českého génia.
Neděle 4. 12. 2016, 15.00 hod.
Čertovská pohádka + Mikulášská nadílka – DS Tyl Slaná
Pondělí 5. 12. 2016, 18.00 hod.
Čína s batohem nejen po Sečuánsku
Hodinu a půl dlouhá přednáška nese
název „Čína s batohem nejen po Sečuánsku“. Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum vás provedou celkem dvanácti provinciemi nejlidnatější země světa.
Sobota 10. 12. 2016, 8.30–17.00 hod.
Vánoční jarmark s ohňostrojem
Pondělí 19. 12. 2016, 19.00 hod.
Miroslav Donutil – Cestou necestou
Pondělí 26. 12. 2016, 18.00 hod.
Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Camponotus Jilemnice
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Vánoční dárky
Neděle 8. 1. 2017, 15.00 hod.
Copak čápy asi trápí – pohádkový
příběh plný autorských písniček o lásce i nelásce divadla Matýsek Nový Bor.
Vstupné 60 Kč
Středa 18. 1. 2017, 18.00 hod.
Ladakh, Zanskar a Kašmír 2016 –
cestopisná přednáška Radky Tkáčikové.
Vstupné 80 Kč
Neděle 22. 1. 2017, 16.00 hod.
Veselá trojka. Vstupné 220/200 Kč

Neděle 19. 2. 2017, 17.00 hod.
Princové jsou na draka
Muzikál plný známých písniček vznikl
v koprodukci pražského Divadla pohádek a libereckého Divadla F. X. Šaldy.
Vstupné 200 Kč
Středa 22. 2. 2017, 18.00 hod.
Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela aneb pěšky z České republiky
k oceánu na západ Španělska
Vstupné 80 Kč

Čtvrtek 26. 1. 2017, 19.00 hod.
Blázinec. Jeden herec, patnáct rolí!
Hraje: Miroslav Táborský. Vstupné 300 Kč

Pondělí 13. 3. 2017, 19.00 hod.
Bláznivý Petříček
Divadelní hra na ﬁlm, aneb gangsterská pohádka na motivy ﬁlmu J. L. Godarda. Hrají: Tatiana Vilhelmová a Vojtěch Dyk. Vstupné 390 Kč.

Pondělí 13. 2. 2017, 19.00 hod.
4 sestry – komedie Studia Dva Praha
Hrají: Berenika Kohoutová, Jana Stryková, Ivana Chýlková, Anna Šišková a Roman Štabrňák. Ze záznamu Kryštof Hádek a Michal Slaný. Vstupné 380/360 Kč.

Čtvrtek 30. 3. 2017, 19.30 hod.
„Hudba: Charlie Chaplin“
Filmové melodie, zpěv, tanec, step
a hrané scénky. Pod režijním vedením
Ondřeje Sokola účinkuje Černobílé divadlo Praha. Vstupné 250 Kč.

Středa 15. 2. 2017, 19.00 hod.
Věra Špinarová s kapelou Adam Pavlík Band. Vstupné 390 Kč

Prodej dárkových poukazů a vstupenek
od 7. 11. 2016 v Informačním centru Jilemnice, tel.: 481 54 10 08.

Obsah příspěvků nemusí být totožný
s názorem redakce.
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