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Nesem vám noviny…
Advent v Jilemnici jsme zahájili rozsvěcením vánočního stromu. V našem městě blížící se vánoční svátky připomínají
stromy hned dva, jeden na Masarykově
náměstí a druhý v Hrabačově.
Letošní rok se blíží do ﬁniše. Měli
jsme plány a představy, tak jak se nám
je podařilo zrealizovat? Jak jsme dopadli
v kultuře a ve sportu? Co se opravilo či
vybudovalo?
V letošním roce uplynulo 120 let od
narození spisovatele Jaroslava Havlíčka. Vzpomněli jsme na našeho rodáka,
ať už aktivitami v městské knihovně nesoucí jeho jméno, nebo v Krkonošském
muzeu, kde vzpomínce na něj bylo věnováno několik nádherných podvečerů.
Naši divadelníci si ukrojili velké sousto.
Na jeho počest nastudovali Petrolejové
lampy, ty se setkaly s velkým diváckým
ohlasem nejen v Jilemnici, ale daleko za
jejími hranicemi. Také jste mohli navštívit výstavy, které pořádalo Krkonošské
muzeum, na kterých jste si připomněli
150 let od narození a 75 let od úmrtí významného malíře – krajináře Františka
Kavána. Během celého roku jste se v našem městě mohli zúčastnit různých kulturních i sportovních aktivit, na kterých
se podílelo město, jeho příspěvkové organizace či další spolky a organizace ve
městě. Myslím si, že žádný měsíc jste se
tady v Jilemnici nenudili. Na své si přišly
rodiny s dětmi, lidé v produktivním věku
i naši senioři. Prázdniny jsme ještě doplnili o nabídku akcí přímo na náměstí či
v zámeckém parku, nakonec jsme je završili Loučením s létem na konci srpna.
Důležité pro chod města je projektování a následná realizace investičních akcí. A opět se projektovalo dost.
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S ohledem na bezpečnost chodců pokračovala projekční činnost komunikace a chodníku v Žižkově ulici, přechodu
a parkoviště u SD Jilm. Řeší se projekt cyklostezky za prací v úseku Martinice – Jilemnice a chodníku na ulici Roztocká.
Dokončeny byly projektové dokumentace ke Všesportovnímu a volnočasovému
areálu Hraběnka a koupališti. Rozpracováváme urbanistickou studii parčíku na
sídlišti Spořilov. Nezapomínáme ani na
naše památky. Pozornost věnujeme zámeckému parku, projektujeme v něm
nové cestičky a jeviště pro pořádání
kulturních akcí. Úspěchem bylo získání
dotace na budování chodníku Čsl. Legií
včetně vybudování stezky k vlakovému
nádraží, jejich realizace bude probíhat
současně s rekonstrukcí ulice Čsl. Legií
v příštím roce. Letos jsme zde v rámci
přípravných prací nechali opravit kanalizaci. Kvůli bezpečnosti chodců jsme
na jaře rozšířili chodník ve Valdštejnské
ulici. Na podzim jsme dokončili revitalizaci parčíku v Dolení ulici, který je často
využíván jako odpočinkové místo.
I letos jsme vylepšovali stav našich
školských zařízení. Pokračovali jsme
s výměnou rozvodů vody včetně kanalizace, elektroinstalace, keramických
obkladů stěn a podlah v umývárnách
Mateřské školy Spořilov. Významnou
změnou prošla i tamní kuchyně a prádelna v Dětském centru. Dokončili jsme
fasádu na budově družiny ZŠ Komenského. V listopadu začaly stavební práce,
které mají za cíl odvodnění budoucího
areálu na Hraběnce a svedení dešťových
vod do retenčních nádrží na stadionu.
Voda z nich bude dále využita jako závlaha tenisových kurtů a travnatého

hřiště. Bohužel se v letošním roce nepodařilo zahájit výstavbu areálu na Hraběnce. Příliš vysoká nabídková cena
v prvním výběrovém řízení nás donutila přepracovat projekt a rozdělit ho do tří
samostatných částí. V současnosti máme
dodavatele na první část. Realizace dalších dvou bude záviset na získaných
dotacích. Přestěhování gymnázia a SOŠ
také ještě neproběhlo, závisí na dokončení prací uvnitř budovy ve Tkalcovské.
V sociální oblasti jsme se zaměřili
na rozšíření nabídky sociálních služeb
a posílení sociální práce v terénu, na
realizace těchto aktivit v dalších letech
jsme požádali o dotaci. Získali jsme
dále dotaci, díky které se v příštím roce
zaměříme na zpracování nového Komunitního plánu sociálních služeb, Zdravotního plánu města Jilemnice, Zdravý
životní styl a Aktivní stárnutí.
Důležitým rozhodnutím zastupitelstva bylo, kam směřovat Masarykovu
městskou nemocnici. S přihlédnutím
k situaci, která se vyvinula nejen v Libereckém kraji v průběhu letošního roku,
zastupitelstvo odsouhlasilo transformaci
naší nemocnice z příspěvkové organizace na akciovou společnost. V listopadu
dále schválilo akcionářskou smlouvu,
která zajišťuje propojení a úzkou spolupráci se semilskou nemocnicí.
Podporujeme činnost našich spolků.
I v letošním roce mohly žádat o dotace
v grantovém programu, kde byl alokován 1 mil. Kč. Obdobný program s přibližně třetinovou alokací byl vyhlášen
pro dotace na obnovu domů – památek.
Jilemnice je členem mnoha sdružení, nejužší spolupráci má s městy a obcemi Jilemnicka – svazku obcí. I v letošním roce jsme společně uspořádali
Krakonošovy letní podvečery a pokračovali v projektu kompostování. Probíhala

setkání s partnerskými městy Swiebodzice a Karpacz, dohodli jsme se na spolupráci a připravujeme společné projekty.
Uvědomujeme si, že je důležité podávat občanům pravidelně informace.
Využíváme k tomu web města, sociální
sítě, zpravodaj a nově jsme informace
o vybraných projektech umístili na obrazovku v našem informačním centru.
Během roku jsme se s občany sešli na
veřejném fóru a několika kulatých stolech. Je mi jasné, že není vše 100% a je
stále co zlepšovat. Proto si vážím těch,
kteří jen nekritizují, a sami přiloží ruku
k dílu. Je jedno, jestli udělají akci pro
své spoluobčany či jen tak upraví nějaký zanedbaný kousek našeho města.
Taky nemohu zapomenout na „bafuňáře“ našich mnoha spolků, bez kterých
by zanikly aktivity, které jsou prospěšné pro nás všechny a hojně využívané.
Všem Vám patří díky a přeji Vám dobrý
pocit a vděčnou klientelu.
Jilemnici máme rádi, a proto děláme
vše pro to, aby i nadále zůstala vyhledávanou branou do západních Krkonoš.
A na to nemůžeme zůstat sami.
Přeji Vám všem krásný adventní čas.
Nemusíte ho trávit jen ve shonu. Potěšte své příbuzné a známé. Navštivte třeba některý z programů ve Společenském
domě Jilm či v Krkonošském muzeu, nezapomeňte na beneﬁční koncert, kde přispějete na dobrou věc. Inspirovat, a dokonce i tvořit něco krásného pro potěšení
své či Vašich nejbližších, můžete v tržnici řemesel v Jilemnickém pivovaru. Nezapomeňte a přijďte 10. prosince na vyhlášený Vánoční jarmark, při troše štěstí
natrefíte na Krakonoše, vánočně se naladíte, ochutnáte místní specialitu a z bohaté nabídky doplníte sbírku dárků.
Krásné Vánoce mezi svými
nejdražšími Vám přeje Jana Čechová
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Zdravé město – seriál – odpady
Dostali jsme se až k poslednímu dílu našeho seriálu o odpadech. Provázel nás
po celý rok a snad vám poskytl zajímavé
a užitečné informace. A v jeho závěru si
řekneme ještě něco o poplatku za odpad, který platíte vy jako občané městu.
Stejně jako spousta dalších věcí, ani odpadový systém není zadarmo a náklady
na svoz, likvidaci odpadů, provozování
sběrného dvora a vše s tím související
tvoří nemalou částku z rozpočtu města.
Ani příspěvky, které se nám vrací prostřednictvím systému Eko-kom (o něm
jsme se už v našem seriálu zmínili) zdaleka nepokryjí všechny náklady a odpadový systém se musí dotovat.
Na provoz odpadového systému má
obec či město nárok vybírat od občanů
poplatek. Jeho maximální výše, kterou
lze po občanovi požadovat, je daná zákonem.
Poplatek se skládá ze dvou částí. První část poplatku je příspěvek na zavedení systému nakládání s odpady a může
být v maximální výši 250 Kč na osobu
a rok. To je poplatek za to, že vůbec můžete někam odpady odevzdávat a že se
o ně město postará. Druhá část poplatku
je příspěvek na samotný svoz a likvidaci
odpadů a ten může být v maximální výši
750 Kč na osobu a rok.
Pokud tedy počítáte, tak už víte,
že maximální poplatek, který si město může vybrat, je 1 000 Kč na osobu
a rok.
Jakou výši poplatku pak město zvolí,
je věcí jeho statutárních zástupců. Nesmí být ale vyšší, než jsou skutečné náklady na odpadové hospodářství rozpočítané na osobu za uplynulý rok.

4

Pro vaši představu, u nás se skutečné náklady na osobu a rok dlouhodobě pohybují plus minus kolem 780 Kč,
a jak víte, poplatek je 560 Kč na osobu
a rok. V obojím jsme celorepublikový
průměr.
V rámci tohoto poplatku pak můžete
využívat síť kontejnerů po městě, popelnice na komunální odpad, služby sběrného dvora, kontejnery na textil a elektrozařízení…
Jistě jste zaznamenali, že jsou i města, kde od občanů nevybírají poplatek
žádný. To se krásně poslouchá, ale…
Ano, i to zákon umožňuje, je to na rozhodnutí vedení města. Ale i ve městech,
kde to tak je, to neznamená, že nejsou
žádné náklady na svoz a likvidaci odpadu. To není možné. Jen je obec prostě dotuje a hradí z jiných rozpočtových
kapitol.
Já osobně si myslím, že neplatit za
odpad vůbec žádný poplatek není správné. Je to služba pro vás pro občany jako
kterákoliv jiná. Přece také zaplatíte v autoservisu za opravu auta nebo dáma
u kadeřníka za nový účes a vůbec vám
to nepřijde divné. Tohle je služba, kterou
pro vás zajišťuje město, a ať chceme či
ne, prostě stojí nějaké peníze.
Můžeme se jen všichni společně snažit, aby náklady na odpadový systém
byly co nejnižší, a tudíž jsme nemuseli
poplatek zvyšovat.
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.
Ing. I. Šolcová

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

ZM schvaluje výstavbu tří realizačních celků projektu Všesportovní
a volnočasový areál Hraběnka nákladem v celkové výši 72 741 tis. Kč.
 ZM schvaluje ﬁnancování I. realizačního celku projektu Hraběnka nákladem
v celkové výši 52 839 tis. Kč takto: Dotace z Libereckého kraje – 15 mil. Kč,
příjmy z realizace projektu (za prodej
dřeva, za správní poplatky) – 2 634 tis.
Kč, vlastní podíl 35 205 tis. Kč.
 ZM schvaluje podání žádosti do vyhlášené státní podpory sportu pro
2017 – investiční prostředky (Program 133 510 – Podpora materiálně
technické základny sportu).
 ZM ukládá pracovní skupině Hraběnka zajistit předložení návrhu žádosti
radě města.
pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 3 (Erben,
Kalenský, Ott), podjatost: 1 (Richter)

ZM schvaluje uzavření akcionářské
smlouvy o výkonu akcionářských
práv ve společnosti MMN, a. s. mezi
městem Jilemnice a městem Semily.
pro: 15, proti: 0, zdržel se: 1 (Malý)

ZM schvaluje Smlouvu o spolupráci
při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období od roku
2017 do roku 2019.
pro: 15, proti: 0, zdržel se: 1 (Malý)

RM schvaluje vítěze významné zakázky „Všesportovní a volnočasový
areál Hraběnka“, uchazeče č. 1 – společná nabídka dodavatelů M-Silnice,
a. s., IČO42196868 a s. r. o. Laušman
a Malý, IČO 28792556, na druhém
místě uchazeče č. 5, PSG Construction,

a. s., IČO 05042020 a třetí místo uchazeče č. 3 SYNER, s. r. o., IČO 48292516.

RM schvaluje kodex pro vydávání měsíčníku Jilemnice – zpravodaj
města dle předloženého návrhu.

RM odvolává Hanu Jakouběovou
z redakční rady zpravodaje na její
vlastní žádost.
pro: 3, zdrželi se: 2 (Vaněk, Votoček)

RM bere na vědomí informace o podaném projektu pod názvem „Dostupnost a rozvoj sociálních služeb
v Jilemnici“ do 29. výzvy IROP.

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce v areálu služeb v budově na
stpč. 642/2 v k. ú. Jilemnice o výměře 214,9 m² se SH ČMS Sborem dobrovolných hasičů Jilemnice, Roztocká
500, Jilemnice od 11. 11. 2016.

RM schvaluje uzavření nájemní
smlouvy na kancelář v přízemí čp. 41
v k. ú. Jilemnice o výměře 14 m² FOKUS Turnov, z. s., Skálova 415, Turnov, za cenu nájmu 300 Kč/m²/rok.

RM schvaluje Smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů mezi Libereckým krajem a městem Jilemnice
za účelem zadání společné veřejné
zakázky na dodavatele stavby „Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“ dle
předloženého návrhu.

RM schvaluje vítěze veřejné zakázky č. 15/VZ/2016 s názvem „Příprava
a organizace VZ na poskytování energetických služeb metodu EPC, Jilemnice“ – Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o. p. s.,
Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava.

RM pověřuje starostku města schvalováním žádostí o použití znaku města.
–pf–
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Březová alej na Mříčnou
Každý místní ji asi zná, netvoří ji staleté stromy, nelemuje cestu k zámku, hradu či jinému významnému místu. Během mnoha desetiletí, co mohutní, se
však stala neoddělitelnou součástí zdejší
krajiny a jistě také myslí těch, které často každodenně doprovází. Každý, kdo
tudy jede, běží nebo jde, si jí nejen vědomě všimne, ale na chvíli se stane její
součástí, což každá alej této kategorie
neumí.
Oboustranné stromořadí složené převážně z bříz lemujících silničku mezi Jilemnicí a Mříčnou bylo dříve souvislé,
dnes je již bohužel mezernaté. Jednotlivé břízy, které jsou ze své přirozenosti krátkověké, postupně hynou a náhrada v podobě nové sazenice nebyla
vždy vysazena. Nyní však řídnutí aleje

Foto P. Kostečka
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skokově zrychluje a to pravděpodobně
vlivem nepříznivých klimatických podmínek v posledních dvou letech, kdy se
stromům nedostává dostatek vláhy. Tím
se hůře brání škůdcům a chorobám,
z nichž nejviditelnější je brouk bělokaz
březový, patřící do rodiny kůrovců. Zcela suchých, velmi oslabených či jinak
neperspektivních jedinců bylo v aleji
identiﬁkováno téměř 80 kusů, což představuje přibližně čtvrtinu všech stromů.
Z důvodu bezpečnosti je tak nutné tyto
stromy pokácet, což potvrdil i odborný
posudek, který si nechal zpracovat Odbor životního prostředí MěÚ Jilemnice.
Podle posudku je přibližně jen polovina všech stromů dlouhodobě perspektivních za podmínky, že nedojde k prohloubení vláhového deﬁcitu, u ostatních

je pravděpodobné, že budou postupně
dál chřadnout.
Z popisu aktuálního stavu aleje tedy
jednoznačně vyplývá, že přišel čas na
její obnovu. Tu je podle posudku vhodné realizovat ve více etapách rozložených do období 15 až 20 let, přičemž
první etapu je navrženo zahájit v návaznosti na aktuální kácení. Zda se
stromy zase souvisle propojí novou výsadbou, bude nejspíš záležet nejen na

vlastníkovi aleje, kterým je Liberecký
kraj. Aktuálně je z jeho strany možnost
obnovy prověřována.
Svůj vztah k aleji můžete vyjádřit
v anketě Alej roku, kam je březová alej
na Mříčnou nominována. Hlasovat je
možné do konce roku na internetové
adrese www.alejroku.cz. Citovaný odborný posudek je dostupný na webových stránkách města Jilemnice (www.
mestojilemnice.cz/priroda).

Zaměřeno na budoucnost
8. listopadu 2016 se na Městském úřadě
Jilemnice uskutečnil pracovní workshop
partnerských měst z České republiky (Jilemnice), Polska (Swiebodzice) a Slovenska (Kechnec) připravujících projekt
do Mezinárodního visegrádského fondu.

Hlavním cílem pracovního workshopu byla tvorba mezinárodní pracovní
skupiny malých měst se specializací na
deﬁnování nutných potřeb pro prostorový rozvoj sídel, tedy rozvoj, který je
orientován na prosperitu jeho obyvatel

Foto M. Šnorbert
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za využití soudobých vědeckotechnických poznatků významných výzkumných center.
Budoucí projekt by měl směřovat
k posílení kvality základního vzdělávacího systému za pomoci mezinárodní
spolupráce a implementace inteligentních technologií pro vzdálenou komunikaci, k rozvoji infrastruktury měst,
na kvalitativně vyšší úrovni, ke tvorbě

znaků měst jako inteligentních, „chytrých“ a přátelských pro volný čas a turistické podnikání.
To vše za využití mimorozpočtového
ﬁnancování přímo z evropských fondů.
Cennými a přínosnými partnery v této
iniciativě jsou polské partnerské město Swiebodzice a elitní slovenská obec
Kechnec.
Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc.

Společenská rubrika
Sňatky – říjen 2016
Jan Zelenka, Svojek
a Pavlína Horáčková, Jilemnice

Novomanželům přejeme hodně štěstí
na společné cestě životem.
Životní jubilea – říjen 2016
95 let
Ludmila Heppnerová, Na Drahách 245
94 let
Věra Fejfarová, Nádražní 270
Jan Holubec, U Jizerky 782
93 let
Ludmila Soukupová, Ke Stadionu 384
90 let
Marie Maryšková, Poštovní 477
89 let
Miloslava Čermáková, Žižkova 355
87 let
Marie Halamová, Jubilejní 431
85 let
Dagmar Horká, Budovatelská 617
75 let
Zdenka Seibtová, Na Vrších 195
Jana Korbelářová, Jana Buchara 646
Miloslav Petržilka, Spořilovská 978
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Jaroslava Gallová, Jana Buchara 944
Josef Drábek, Za Lázněmi 869

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a hodně životní pohody do dalších let.
Vítání občánků
Ve dnech 14. října a 4. listopadu 2016
jsme v obřadní síni jilemnické radnice
přivítali nové občánky našeho města.
Jsou to:
Patrik Beneš
Rozálie Libnarová
Jakub Šimůnek
Jakub Šubrt
Tereza Grečmalová
Johana Opluštilová
Richard Oliver Jahoda
Ondřej Kučera
Max Martinec
Anežka Machačková
Alois Jež
Štěpán Malina
Adéla Bydžovská
Rozálie Roučková
Nina Rusá
Tereza Holešovská
Eliška Jeriová

Marek Novák
Adam Filip

Dětem i jejich rodičům přejeme
hodně zdraví, radosti a spokojenosti.
Úmrtí – říjen 2016
Jaroslav Kytler (*1927)
Václav Mečíř (*1923)
Jarmila Švarcová (*1922)

Pozůstalým rodinám projevujeme
upřímnou soustrast.
Za SPOZ: Jolana Kozáková

Poradna zdraví 2016
V roce 2016 (do konce října) Poradnu
zdraví dosud navštívilo 34 občanů, jilemničtí občané byli v menšině. Mimojilemničtí občané se o Poradně dozvěděli z tisku nebo z nemocničního
webu.
Kromě záchytů několika případů
počínajícího kardiovaskulárního onemocnění jsme se u našich návštěvníků

setkali i s příznaky vyhoření (burnout)
a počínající deprese. Z vyšetřených
převažovaly ženy, muži přišli většinou
v doprovodu přítelkyň či manželek .
I to o něčem vypovídá…Převážná většina návštěvníků byla zdravá a svojí návštěvou jen potvrdila, že jim na jejich
zdraví záleží . V příštím roce bude vyšetření pouze na objednání – přes sekretářku hemodialyzačního oddělení naší
nemocnice na tel. č. 481 551 377. Budeme se na Vás těšit!
A pro ty, kteří prostě nemají čas běhat po doktorech, a nejen pro ně, připravujeme s naší nutriční terapeutkou
Anežkou Dvořákovou soubor článků
o zdravé výživě a zdravém životním
stylu v našem zpravodaji. Tak s chutí do
toho! Něco vylepšit na svém životním
stylu může přece každý! Je lépe zůstat
zdravý, než být dobře léčen!
A bylo by dobré podělit se o své zkušenosti s ostatními, protože příklady táhnou. Na Vaše úspěchy se těšíme v Poradně zdraví, v komisi Zdravého města či
přímo na stránkách zpravodaje.
Za komisi ZM a Poradnu zdraví
MUDr. A. Opluštilová

Krátké zprávy a oznámení

Krkonošské muzeum v Jilemnici
(Správa KRNAP). Otevřeno denně od 8
do 12 a od 13 do 16 hodin mimo pondělí. Provoz muzea o Vánocích: do 23. 12.
pravidelný provoz; 24.–26. 12. zavřeno;
od 27. do 30. 12. otevřeno denně od 8
do 12 a od 13 do 16 hodin; 31. 12. otevřeno 8–12 (odpoledne zavřeno); 1. 1.
zavřeno, od 2. 1. opět pravidelný provoz
Výstavy:
— Zámek:

Petrolejové lampy aneb jak se svítilo
v časech Štěpky Kiliánové. Výstava zajímavých svítidel nás přenese do dob dávno minulých a nabídne mnoho zajímavostí i krásy.
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
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Koleda z Vysokého nad Jizerou
1. Máte-li co, poneste,
dlouho mě tu nenechte,
mám nohy přemrzlý jak sochory;
já pospíchám k jinému,
k sousedovi druhému,
oni na mne čekají,
koledy mně chystají;
pár koláčů,
pár koláčů.
2. Chudý by dal, málo měl,
bohatý mě neviděl,
nesměl jsem přijíti do kuchyně;
kuchařka mě vyhnala,
koledy mně nedala,
v horách nouze a bída,
můj Ježíšku, koleda
špatná byla, byla
špatná byla.
3. Ó, Ježíšku spanilý,
potěš nás zde na zemi,
skrze Tvé předrahé narození!
Abychom Tě chválili,
na věky velebili,
budiž od nás ctěn, chválen
a na věky veleben,
věčně amen, amen,
věčně amen!

a schodiště. Všechny prostory budou ozvláštněny dobovou vánoční výzdobou.
— Čp. 1:
Výstavy:
Helena Zmatlíková – Ilustrace. Rozsáhlý výběr z tvorby této světoznámé
ilustrátorky jistě potěší malé i velké. Výstava potrvá do 28. února 2017.
Za Ježíškem do Afriky. Jedinečná
sbírka betlémů pana Jaromíra Tlustého
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přinese jistě spoustu radosti i zajímavého
poučení. Akce potrvá do konce ledna.
Pracovníci Krkonošského muzea
přejí všem návštěvníkům a příznivcům
požehnané, radostné a klidné vánoční
svátky.

ČKA – Klub Betanie Vás srdečně zve
na přednášku Poklady hradu Karlštejna.
O našem nejznámějším a hradu budou
přednášet budou dva renomovaní hosté – ing. Jaromír Kubů, kastelán hradu
Karlštejna, a jeho manželka PhDr. Naďa
Kubů, vynikající znalkyně našich hradních a zámeckých interiérů. Erbovní
sál Krkonošského muzea v Jilemnici ve
čtvrtek dne 15. prosince od 19 hodin.
Touto akcí uzavřeme rok císaře a krále
Karla IV. Vstupné dobrovolné. Srdečně
zveme k mimořádnému zážitku.

T.I.K. a ZUŠ Jilemnice společně s SD
Jilm Vás srdečně zvou na Vánoční beneﬁční koncert, který se uskuteční v sobotu 17. prosince 2016 v 18 hodin v SD
Jilm. Skupina T.I.K. letos slaví 20 let své
existence, a tak se v programu vedle
současných představí i bývalí a zakládající členové skupiny.

Rozdávání Betlémského světla
Stejně jako v minulých letech i letos
přivezeme do Jilemnice Betlémské světlo. Chcete-li si odnést tento plamínek
míru a pokoje domů i Vy, těšíme se na
Vás v pátek 23. prosince 2016 mezi 11.
a 15. hodinou na Masarykově náměstí.
Krásné Vánoce a vše dobré v novém
roce přejí skauti střediska Jilm Jilemnice.

Tradiční vánoční koncert v kostele sv. Vavřince se uskuteční v úterý dne
27. prosince 2016 od 18 hodin. Vystoupí sólisté, sbor a orchestr Collegium

Strahoviense z Prahy pod vedením Vladimíra Roubala. Zazní česká a i světová vánoční hudba a Česká mše vánoční Hej,
mistře od Jakuba Jana Ryby. Od premiéry
tohoto světoznámého díla letos uplyne
220 let. Na závěr si společně zazpíváme
koledu Narodil se Kristus Pán. Vstupné:
dospělí 120 Kč, důchodci, studenti a děti
70 Kč. Těšíme se na Vaši účast.
Tradiční staročeské roráty při svíčkách se v kostele sv. Vavřince budou konat v adventu vždy ve čtvrtek od 6.45
hodin (poprvé tedy dne 1. prosince, naposledy 22. prosince). Přineste si svíčky
s sebou. Srdečně zveme k účasti.

Městská knihovna Jar. Havlíčka
Městská knihovna připravila na měsíc
prosinec v rámci pořadu KaMaRáDkA

kNíŽkA a u příležitosti Dne pro dětskou
knihu setkání nejmenších dětí v dětském
oddělení knihovny u rozsvíceného vánočního stromečku. V předvánočním
čase se společně seznámíme s novými
knihami a zaposloucháme se do kouzelných pohádkových příběhů. Setkání
bude doplněno výstavkou Kniha jako
dárek.
Čtenáři a návštěvníci mohou využít
služeb knihovny do pátku 23. prosince do 15 hodin. Mezi vánočními svátky
bude knihovna uzavřena.
Všem příznivcům přejeme hezké
a ničím nerušené svátky vánoční, v novém roce pevné zdraví, osobní štěstí
a hodně přečtených knížek.
Na setkání se těšíme opět v pondělí
2. ledna 2017.

Vánoční naděje
Jan Kubát
Opět se rozsvítí
vánoční stromky
znovu nás posype
bělostný sníh
Světýlko svíček
ozáří všechny domky
i hvězdy oken
v panelácích
Světýlka vzpomínek
zaplanou, za ty
co mezi námi jsou
už jen ve vzpomínání
Snad jejich Vánoce
i s hudbou nebeskou
hrají jim koledu
o věčném zmrtvýchvstání
Hodina pohybu navíc.

Foto V. Korbelář
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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 lednového čísla se
koná 6. prosince 2016.
Upozornění: Články do zpravodaje
zasílejte na e-mailovou adresu: zpravodaj@mesto.jilemnice.cz

Premiéra filmu Jilemnice
Jilemnické kino uvedlo 19. října premiéru ﬁlmu Jilemnice. Pro město Jilemnice natočila tento ﬁlm Televize Krkonoše. Scénář napsal scénárista a dramaturg
Roman Kopřivík, režie se ujal učitel jilemnického gymnázia Martin Král.
V hlavní roli průvodce vystupoval významný český herec a jilemnický rodák
Stanislav Zindulka společně se studentkou gymnázia Gabrielou Jakoubkovou.
Na podrobnosti o vzniku tohoto ﬁlmu
jsem se zeptala starostky města Jilemnice
Jany Čechové a režiséra Martina Krále.
Paní starostko, kdo přišel jako první
s nápadem natočit tento ﬁlm?
O ﬁlmu, který by měl propagovat
naše město, uvažujeme s mou menší
pracovní skupinkou zaměřenou na propagaci města přibližně od začátku roku
2015. Měl to být asi 10–12minutový
propagační ﬁlm o našem městě.
Prý jste neuvažovali o profesionálním
zpracování ﬁlmu. Co pro Vás bylo rozhodující, abyste oslovili studentskou televizi?
Již v minulosti jsme dostávali nabídky od různých profesionálů. Samozřejmě
i s nabídkou „proﬁ“ ceny. Činnost Televize Krkonoše sleduji již delší dobu, je
podporována naším městem i Jilemnickem – svazkem obcí, jehož je naše město
členem. Tak nám to přišlo samozřejmé,
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že by to měla být ta naše studentská televize. Jen jsme si nebyli jistí, zda by se
jim do toho projektu chtělo. Naštěstí po
jednání s panem učitelem Králem jsme
zjistili, že to pro ně bude jistá výzva!
Přesto je scénárista profesionál. Kdo připravoval pro pana Kopřivíka podklady?
S panem Kopřivíkem se znám již
delší dobu a věděla jsem o něm, že je
ochoten pro Jilemnici udělat něco, co
umí, protože ji má rád, žije tady a chce
být také něčím prospěšný. No a scénáře
přece umí! Sešli jsme se s ním a řekli mu
naši představu. Některé podklady poskytlo i Krkonošské muzeum. Po připomínkách vznikaly pak další a další verze. Své si ke scénáři řekl i pan Zindulka.
Při našem povídání mi Roman Kopřivík řekl: „Jilemnice u mě vyhrává svoji
nezaměnitelnou atmosférou. Lidé se tu
mezi sebou znají a mají ke svému městu pěkný vztah.“ Důkazem toho byl i veliký zájem veřejnosti o ﬁlm Jilemnice.
Předpokládala jste takový zájem?
Trochu jsem měla obavy, zda bude
mít veřejnost zájem zhlédnout ﬁlm,
a když, tak jak na něj bude reagovat.
Ale přišlo nám logické, že když už se
na něm podílelo tolik lidí, mnoho času
mu nezištně věnoval i pan Zindulka, že
by bylo škoda, kdyby lidé celé dílo včetně „ﬁlm o ﬁlmu“ neviděli.

Jste s ﬁnální podobou spokojená?
Ještě mi v něm chybí sněhový Krakonoš. Jak už jsem uvedla dříve, má to být
cca 10–12minutový ﬁlm. Myslím, že se
dá bez „vážných následků“ zkrátit.
Jaké byly ohlasy zastupitelů města?
Zatím jsem slyšela ohlasy jenom od
několika zastupitelů. Ty byly kladné.
Dostaly se k Vám ohlasy i z řad veřejnosti? Pokud ano, jaké?
Od veřejnosti jsem zatím žádná negativní stanoviska neslyšela. Jen postrádali
sněhového Krakonoše. Což se naštěstí
dá napravit!
Samozřejmě se nemohlo ve ﬁlmu objevit vše. Je ještě nějaké místo nebo téma,
které Vám ve ﬁlmu chybí?
Vzhledem k tomu, že to má být poutač pro návštěvníky Jilemnice, tak bude

Na premiéře ﬁlmu o Jilemnici.

stačit ta zkrácená verze. Pokud by to měl
být opravdu ﬁlm pro naše občany – tzv.
celovečerní, tak jsou ještě místa, která
by se v něm mohla objevit – Hančův domek v Hrabačově, jilemnické kapličky,
sokolovna…
K jakým účelům bude ﬁlm sloužit?
Je to propagační ﬁlm o Jilemnici. Věnujeme ho významným hostům, návštěvníkům Jilemnice, českým či zahraničním partnerům…
Pane učiteli, nabídka točit ﬁlm Jilemnice byla pro Televizi Krkonoše pravděpodobně neobvyklá. Z čeho jste měl největší obavy?
Obavu snad ani ne. Jen bylo potřeba
na natáčení zajistit celý mladý tým Televize Krkonoše. Protože natáčení probíhalo ve dny školní výuky a já byl také
u maturitních zkoušek. Naštěstí jsme

Foto A. Davidová
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našli pochopení u vedení školy a studenti mohli být po celou dobu k dispozici.
Jak reagovali na takovou nabídku studenti?
Natáčet s panem Zindulkou byla určitě velká výzva a tak se zapojila většina těch, kteří již s technikou něco umí.
Myslím, že to byly pro všechny nezapomenutelné zkušenosti.
Při natáčení.

Kolik členů váš ﬁlmový štáb měl?
Dva kameramani pro statické kamery,
jeden pro kameru na stabilizátoru, zvukař, klapka, skriptka, asistentka režie,
asistent kameramanů, režisérka a kameramanka ﬁlmu o ﬁlmu, externě řidič, já
jako režie. Dále scénárista, dva lidi pro
práci na střihu a hudbě. No a potom poradci.
Jak se Vám spolupracovalo s profesionály – Stanislavem Zindulkou a Romanem
Kopřivíkem?
Především bylo perfektní to, že jako
profesionálové přistoupili i k naší práci.
To bylo pro nás nejcennější.
Při natáčení získali studenti mnoho nových zážitků a zkušeností. Přinesla tato
práce něco zásadního i Vám osobně?
Bylo to především poznání, že když
o něco jde, mají mladí studenti zájem
a je na ně spolehnutí. To je více než cokoliv jiného.
Co byste na práci studentského týmu vyzdvihl především?
Odvahu, svědomitost a vlastní názor.
A schopnost týmové spolupráce.
Ptala jsem se paní starostky, zeptám se
i Vás. Samozřejmě se ve ﬁlmu nemůže
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Foto M. Král

objevit úplně vše. Je ještě nějaké místo
nebo téma, které Vám ve ﬁlmu chybí?
Chybí spíše prostor pro delší formát.
V Jilemnici a okolí je spousta zajímavostí, zejména z historie. Ale o tom bude
třeba další ﬁlm.
Premiéru ﬁlmu jsme už zhlédli. Změnil
byste nyní něco?
Film splnil představy tak, jak byly formulovány scénářem. Takže neměnil. Ale
hned je spousta dalších nápadů. Nechte
se překvapit.
Máte v plánu s Televizí Krkonoše další
podobné projekty? Nedostali jste nabídku z jiných okolních měst a obcí?
Dokumenty o celé řadě obcí již
vznikly, namátkou Martinice, Mříčná,
Bukovina, Studenec, Čistá, Peřimov,
Poniklá, Horní Branná, Kruh, Roztoky,
Levínská Olešnice, Horka u Staré Paky,
Rokytnické kapličky, Paseky nad Jizerou, Víchová, Svojek, Skiareál Aldrov
pro obec Vítkovice, Žalý z Benecka, dokončuje se Jablonec nad Jizerou, Jestřabí, letní Vítkovice. Film o Jilemnici má
ale jiný formát a tak se o podobné ﬁlmy v tomto formátu pokusíme i v dalších obcích.
Gabriela Jakoubková

Chotěbořské echo
Podzimní prázdniny, které jsme s našimi
dětmi strávili na Vysočině v okolí města
Chotěboř, mě inspirovaly k napsání tohoto článku.
Navštívili jsme nádherné údolí chráněné oblasti Doubravka, skrz naskrz
prolezli malebné okolí a také zavítali do
informačního centra v Chotěboři. Zde
mně ihned padl do oka zeleně zbarvený časopis s názvem Chotěbořské echo.
Jak jsem se dozvěděl od paní prodavačky, jedná se o zpravodaj města Chotěboře, který vychází pravidelně od 1. ledna
2016 dvakrát v měsíci. Jeho hlavní náplní je informovat občany a návštěvníky
města a okolí o veškerém dění v Chotěboři. Jedná se o na křídovém papíře vytištěný zpravodaj o čtyřiceti stránkách
formátu A4 s barevnou obálkou. Zajímavostí je, že tento zpravodaj vychází
ve čtyřtisícovém nákladu dvakrát do měsíce a že do všech domácností obyvatel
Chotěboře je expedován zcela zdarma.
A co v něm najdete? Aktuální informace o dění na radnici, v radě města
a v zastupitelstvu. Nezapomněli informovat občany o výsledcích právě proběhlých voleb do zastupitelstva kraje Vysočina. Svůj prostor zde dostávají
i články odboru sociální péče, zprávy
policie a hasičů, informace z kultury
a novinky o činnosti zájmových sdružení. Kulturnímu dění a pozvánkám
na různé akce je věnováno úctyhodných deset stran textu formátu A4. Mě
osobně zaujala pozvánka do chotěbořské knihovny, kde si nově můžete půjčit dokonce i atraktivní deskové hry.
Dalších šest stran je věnováno činnosti
škol a školských zařízení (včetně mnoha fotograﬁí z různých školních akcí

s potřebným komentářem). Prostor pro
své články dostávají i žáci gymnázia.
Následují sportovní výsledky ze všech
možných odvětví sportu a pozvánky na
pořádané akce. V samém závěru zpravodaje samozřejmě nechybí ani společenská kronika, různá poděkování a vzpomínky. Zpravodaj uzavírá fotosoutěž
(výherce je vždy odměněn), křížovka,
pozvání do kina a přehled právě připravovaných kulturních akcí. Nechybí ani
placená reklama či dvoustrana nádherných barevných fotograﬁí čtenářů s názvem Vaším objektivem. Po prolistování
čísel 19 a 20 Chotěbořského echa mé
srdce plesalo. Tak trochu jsem se zastyděl za náš jilemnický zpravodaj, který vychází jednou měsíčně ve formátu
A5 v nákladu 800 ks a je prodáván za
11 Kč. Zhruba 24 stran textu a 16 stran
reklam našeho zpravodaje je formou
i obsahem ve srovnání s tím chotěbořským jen chudým příbuzným.
A proto moje výzva radě města Jilemnice a redakční radě jilemnického „cancálku“ zní: „Místo vymýšlení Kodexu pro
vydávání informačního měsíčníku Jilemnice – zpravodaj města, který jste schválili na RM dne 26. 10. 2016, s platností
od 1. ledna 2017, nasedněte do služebních vozů a navštivte Městský úřad Chotěboř a jeho redakční radu! Vezměte si
tak příklad, jak by bylo možné vylepšit od příštího roku stávající zpravodaj
města Jilemnice, a začněte bez cenzury uveřejňovat zajímavé články a názory čtenářů zpravodaje a obyvatel města
Jilemnice.“
Dva výtisky Chotěbořského echa
jsem předal do Informačního centra
v Jilemnici na náměstí, dva výtisky jsem
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daroval radě města a redakční radě jilemnického zpravodaje. Další výtisky
jsou k nahlédnutí v Knihkupectví U Malých v Jilemnici. Přijďte se podívat na
zpravodaj, který možná i Vás nadchne.

I já osobně si rád vyslechnu Váš názor
na toto téma.
Evžen Malý, opoziční zastupitel,
zvolený občany za „Hnutí nezávislých
za harmonický rozvoj obcí a měst“

Přijďte si zahrát bowling
Bowling je hra oblíbená mezi všemi
vrstvami světa. Hrají zde nejen jednotlivci, ale také společenské organizace
a podniky. Jsou pořádány i jednodenní
turnaje.
V sezoně 2015–2016 se zde uskutečnil již IV. ročník Jilemnické bowlingové
ligy za účasti 11 družstev. Vítězem se
stalo družstvo PEPESL ve složení Sl. Beran, J. Ulrich a Petr Beran. Na druhém
místě BK – NEDOHOZ ve složení Aleš
Malý, Andrea Zuzánková a Lukáš Zuzánek. Jako třetí se umístilo družstvo BOWLING ve složení Jiří Drábek st., Robin
Vaňous a Kamil Vaňous. Na čtvrtém
místě skončilo družstvo ATESÁCI ve složení J. Ducháč, W. Posner a Tomáš Pelc.
Rovněž občerstvení je zde na úrovni,
neboť spolupracujeme s pizzerií Hotelu
Na Staré poště a s Řeznictvím manželů
Soukupových – náměstí, Norma.
Vyměňte obyčejné hospody za zdraví prospěšnou zábavu v nekuřáckém
bowlingovém centru. Můžete si tu zahrát také šipky a biliár.

Další zajímavosti. V sezoně 2015
byl uspořádán II. ročník turnajů Tour de
Bowling za účasti 25 účastníků. Celkovým vítězem se stala Andrea Zuzánková, na druhém místě skončil Aleš Malý
a na třetím místě se umístil Jiří Drábek st.
Třetí ročník je nyní v plném běhu.
V zimním období byl již tradičně
uspořádán další ročník turnaje DEVRA
s. r. o., za což opět patří poděkování
Vlad. Zuzánkovi a Ing. Pavlu Výtiskovi.
Vítězem kategorie mužů se stal David
Hohl a kategorie žen Anna Neklanová.
Za zmínku rovněž stojí, že družstva
PEPESL a KRAKONOŠ dobře reprezentují
Jilemnici na oblastní soutěži Amatérské
bowlingové ligy v Pardubicích a na dalších turnajích Libereckého a Královéhradeckého kraje.
Otevřeno máme každý den od 14 do
20 hodin, ale také mimo stanovenou
dobu. Domluvíme se s vámi na telefonním čísle: 739 907 421.
Bowling – Stavebniny
Čsl. legií 525

Zábavná pyrotechnika a psi
Dopředu vím, že tento příspěvek je
zbytečný, ale přes to jej píši a požádám o zveřejnění, protože to je to jediné, co mohu udělat. O co jde? O zcela
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ﬂagrantní obtěžování jisté části občanů,
nechci hovořit za většinu, odpalováním ohňostrojů a petard nikoli jen s příchodem Nového roku, ale v době od

Mikuláše do konce prvního lednového týdne. Některým to přináší radost
a uspokojení, jiným úraz s celoživotními
zdravotními následky, dalším stres a trauma. Obecně mi oslavování konce roku
a příchodu Nového roku výbuchy v současné době nepřipadá jako projev zdravého selského rozumu. Něco takového
občany v Izraeli ani nenapadne, v Paříži
měli letos jen světelnou show, úplný zákaz používání pyrotechniky, jaký zavedli
v Holandsku, u nás, bohužel, nehrozí.
Problém není v ohňostroji o vánočním jarmarku, rovněž půl hodiny Nového roku lze ohňostroj tolerovat, lze
se na něj totiž připravit. Jádro pudla je
v tom, že se odpaluje bez výstrahy, ve
dne, za šera i za tmy. Na ulici, na sídlišti,
na hřišti, v Sokolském parku, tam zejména. Odpalování bez výstrahy je nejen
bezohledné, ale někdy má i zlomyslný náboj vůči seniorům a zejména vůči
psům. Dělají to, bohužel, děti a mládež.
Hluk a světelné efekty plaší a dezorientují nejenom ptactvo a lesní zvěř.
Po ohňostroji, odpalovaném v předešlých letech z Vltavy, bylo vždy nalezeno několik mrtvých labutí, proto byl
letošní pražský ohňostroj odpalován
z Vítkova a před ohňostrojem tam bylo
ptactvo plašeno plynovými děly. Světelné efekty a hlavně výbuchy působí negativně i na psy. Psi mají 7× citlivější

sluch než člověk, a tak exploze petard
vnímají mnohem intenzivněji než my
lidé. Hluk exploze u nich může vyvolat
úzkost, paniku a strach. Exploze petardy
v blízkosti psa ho může nejenom zranit,
trvale mu poškodit sluch, ale i způsobit
psychické trauma, kterého se nezbaví
řadu měsíců i let. Pes může zpanikařit
a dát se na bezhlavý útěk, takto vystresovaní psi končí v lepším případě v útulku, v horším pod koly projíždějících aut.
Jen v pražském útulku v Troji přijali na
1. ledna 2016 100 psů.
Protože my, pejskaři, tu situaci zásadně ovlivnit nemůžeme, nezbývá nám nic
jiného, než se přizpůsobit realitě. I psa
vychovaného, zvyklého chodit na volno, v těchto dnech mějte raději na vodítku. V kritických dnech je třeba v zájmu psa směřovat hlavní vycházku do
dopoledních hodin. Riziko se dá vyjádřit přímou úměrou, čím blíže k večeru,
tím více přibývá explozí z petard. Máte-li psa celoročně na zahradě, vezměte ho na těch několik dní kolem konce
roku dovnitř do domu. Ve vaší přítomnosti bude klidnější a lépe nepříjemnou
situaci zvládne. Nakonec apeluji na rodiče a učitelský sbor, aby děti upozornili
na vedlejší důsledky pyrotechnické zábavy a požádali je o ohleduplnost vůči
seniorům a psům.
MVDr. František Bradna

Z jilemnických škol
Výlet nejen za „Sušenkou“
V tomto školním roce pracuje naše
MŠ s projektem „Ochrana životního
prostředí“. Naším cílem je probouzet
u dětí kladný vztah k přírodě, a to nejen

pobytem každý den venku bez ohledu
na počasí. Děti hravou formou získávají
nové poznatky. Snažíme se je motivovat
k péči a ochraně přírody v našem okolí.
V rámci tohoto projektu jsme s dětmi navštívili vrchlabské Krkonošské
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centrum environmentálního vzdělávání
„Krtek“. Na programu byla exkurze po
celém areálu, přednáška lektorky Krnapu, kde děti plnily dané úkoly a aktivity. Tématem byli volně žijící živočichové v našem okolí. V záchranné stanici
pro nemocná zvířata měly děti možnost
vidět výry, lasičku, krkavce a také lišku
„Sušenku“. Ke každému zvířátku si děti
poslechly jeho příběh – jak a proč se do
stanice dostalo.
Na závěr si děti odnesly krásný pracovní sešit pro předškoláky „Můj park“
a také mnoho nových poznatků a zážitků.
Děkujeme pracovníkům Krnapu za
milé přijetí a čas, který nám věnovali.
Kolektiv učitelek MŠ Spořilov

Hodina pohybu navíc
Naše škola ZŠ Jilemnice, Komenského
288 byla v tomto školním roce vybrána

Výlet nejen za „Sušenkou“.
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do pokusného ověřování pohybových
aktivit pro děti z 1.–3. tříd s názvem
„Hodina pohybu navíc“. Celý projekt
organizuje Národní ústav pro vzdělávání pod záštitou MŠMT a vybraných sportovních svazů. Do pokusného ověřování
je zařazeno celkem 250 škol z celé ČR.
Cílem je zvýšit zájem dětí o sport.
Přihlášení žáci se postupně v průběhu roku seznámí se základy míčových
her – odbíjené, kopané, házené, basketbalu, ragby a případně i základů bruslení. Vše probíhá hravou a věku přiměřenou formou. Snahou pilotáže je ukázat
dětem zábavným způsobem krásu sportu, navodit příjemné prožitky, které sport
přináší, nikoli jeho dokonalé provedení. Celým programem se vine dlouhá
niť různých herních a pohybových aktivit s míčem i bez míče, základů gymnastiky i atletických cvičení.
Ověřování bude probíhat v rámci činnosti dětí ve školní družině. Vedoucími

Foto Š. Chlumská

se stali zkušení tělocvikáři. Potěšil nás
zájem žáků a rodičů, protože se přihlásilo celkem 62 dětí.
Ty jsme rozdělili po ročnících do tří
skupin. Účast dětí je bezplatná. Součástí
projektu je i zpracování evaluačních dotazníků na začátku a na konci projektu
rodiči zapojených dětí, samotných dětí
i učitelů – vedoucích kroužků. Snahou
projektu je touto formou ověřit vhodné
postupy (metodiku) práce s nejmladšími
školáky a v dalších letech tuto metodiku nabídnout i všem školám v celé ČR.
Po nedlouhé době pokusného ověřování musíme konstatovat, že se pohybové aktivity dají nabízet dětem i trochu jiným způsobem a formou, než jsme byli
dosud zvyklí. Zatím je to velice baví.
Více informací o projektu a zároveň možnost se seznámení s ověřovanou metodikou můžete najít www. hop.
rvp.cz
Za tým realizátorů Václav Korbelář

Rekonstrukce herních a sportovních
prvků na školní zahradě ZŠ
Jilemnice, Komenského dokončena
Školní zahrada byla vždy důležitou
součástí „života“ celé školy. Dříve byla
využívána převážně k výuce pěstitelských prací (možná, si mnozí vzpomenou na doby, kdy každá třída „musela
opečovávat“ své ředkvičky a další rostlinky), sloužila také jako důležité místo
pro sportovní a rekreační činnosti dětí
ve školní družině a v neposlední řadě
i jako místo pro sportovní aktivity v rámci tělesné výchovy.
Ačkoli celý prostor naší zahrady je
z velké části vyplněn krásným sportovním areálem, ostatní části postupně
chátraly a přestávaly plnit svou funkci,
nejen z hlediska funkčnosti, estetičnosti,

ale i z hlediska bezpečnosti. Velmi nebezpečnou se pro děti postupně stala
šplhací sestava i další herní prvky hojně využívané dětmi ze školní družiny
a menšími dětmi z 1. stupně (zeměkoule, houpačka, pískoviště).
Dlouhou dobu jsme sledovali, jak po
Jilemnici rostou pěkná a bezpečná dětská hřiště, spřádali plány a hlavně střádali ﬁnanční prostředky na plánované
rekonstrukční práce. Konečně letos na
jaře vše začalo. Nejprve destrukčními
pracemi (to šlo celkem rychle), ale i postupným budováním něčeho, o čem
jsme dlouho snili. V průběhu jara se nejprve podařila vybudovat nová šplhací
sestava (tři tyče a lano), doplněná čtyřmi
různě velkými hrazdami, v průběhu léta
potom byly postaveny čtyři herní prvky
(multifunkční sestava s lezeckou stěnou,
skluzavkou a houpačkou, vahadlová
houpačka, malý domeček a nízká kladina). Všechny prvky dnes musejí splňovat přísné bezpečnostní normy a předpisy pro tato dětská zařízení a všude musí
být bezpečná dopadová plocha, v našem případě v podobě jemného drobného kamínku – kačírku. K tomu všemu
musely být provedeny celkem rozsáhlé terénní úpravy, včetně navožení více
než 20 m3 hlíny. Potom už stačilo vzít
jenom lopatu, síto, hrabičky, válec, nakoupit travní semínko, vše osít a zalévat a zalévat. Suché léto nám moc nepomohlo a tak i přes velkou snahu jsme
mohli provést zpřístupnění všech prvků
pro děti až od druhé poloviny září. Školní družina i děti ze tříd prvního stupně
tak měly možnost se na prolézačkách
pořádně vyřádit alespoň několik posledních pěkných podzimních dní.
Pan školník ještě v průběhu září dotáhl k novotě pingpongový stůl a velkou
plochu na části kabin natřel tabulovou
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černou barvou, kde se budou moci děti
také výtvarně vyřádit.
Malý prostor v zadní části zahrady se
tak změnil k nepoznání díky úsilí a pomoci několika ﬁrem i jednotlivců. Celkové ﬁnanční náklady se vyšplhaly skoro ke třem stům tisícům korun a velikou
pomocí byla možnost čerpání fondů
z ušetřených prostředků školy z vedlejší
hospodářské činnosti školy a příspěvků
zřizovatele a sponzorský dar. V dalších
letech bychom rádi pokračovali rekonstrukcí budovy bývalé lyžárny a kabin.
Nápadů na využití těchto prostor by bylo
dost (od možností vybudování šaten se
sprchami pro skupiny na TV, přes krytou úschovnu kol pro naše žáky, až po
možnost přeměnit zadní část budovy na
učebnu environmentální výchovy, prostě učebnu o přírodě v přírodě). Budeme hledat zdroje ﬁnančních prostředků

Přespolní běh – dívky.
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pro tyto případné rekonstrukce a snažit
se zpříjemnit našim žákům i další prostory školy.
Václav Korbelář

Třetí místo obsadili naši mladí lyžaři
v soutěži družstev v Poháru KSL LK
v přespolních bězích
Celý seriál se skládá ze šesti započítávaných přespolních běhů, které organizují
lyžařské oddíly v rámci celého Libereckého kraje. Nejprve se běželo na tratích
v Harrachově, dále potom ve Studenci,
Tanvaldu, Bedřichově, Jablonci n. N.
a Liberci-Vesci. Pohár byl hodnocen
v šesti kategoriích od nejmladšího ročníku 2008 až po nejstarší běžce ročníku
2003, vždy pro chlapce a dívky. Do soutěže družstev se započítávají body vždy
20 nejlepších závodníků.

Foto V. Korbelář

Za náš oddíl ČKS SKI Jilemnice nejméně jednou bodovalo celkem 39 závodníků. Mnozí se však zúčastnili všech
pohárových závodů, a to se u mnohých
odrazilo i v jejich výborných umístěních v kategoriích jednotlivců. Pět našich lyžařů ve svých ročnících celkově zvítězilo. Byla to Karolína Špicarová
(r. 2008), Jakub Salaba (r. 2006), Martin Svoboda (r. 2005), Lucka Horáčková
(r. 2004) a Matyáš Votoček (r. 2003). Na
krásném druhém místě skončil D. Salaba (r. 2004). Jenom těsně uniklo medailové umístění dalším našim sedmi běžcům, kteří se umístili na čtvrtém nebo
pátém místě. Byli to J. Havel, A. Malá,
L. Kroupa, M. Kožnar, Z. Mader, M. Jakouběová a M. Trojan. Do desátého
místa v celkovém pořadí se probojovali ještě B. Zatloukalová, K. Jakouběová
a P. Plecháč.
Nejen díky těmto výše jmenovaným
lyžařům-běžcům, ale i mnoha dalším
se nám v letošním ročníku podařilo vybojovat třetí místo v soutěži družstev.
Předstihli nás pouze lyžaři z oddílu
z Jablonce n. N a Liberce. Celkem bylo
hodnoceno dvacet šest oddílů z celého
Libereckého kraje.
Veliký dík patří tak nejen všem závodníkům, jejich trenérům, ale i rodičům,
kteří tradičně pomáhají zajišťovat dopravu dětí na tyto pohárové závody.
Kromě tohoto seriálu přespolních
běhů se běhají v průběhu podzimu
i další „přespoláky“ v jiných místech
a i tam byly naše klubové barvy při hojné a úspěšné účasti vidět. Mezi ně patřil samozřejmě i náš domácí závod Běh
parkem, který v seriálu letos neﬁguroval.
Po podzimní přípravě se již všichni
těšíme na sníh a doufáme, že si ho letos
užijeme i u nás v Jilemnici.
Václav Korbelář

Druhé místo dívek na Republikovém
finále AŠSK v přespolním běhu
Ve čtvrtek 20. 10. se do kempu u Stříbrného rybníka u Hradce Králové sjeli
vítězové krajských ﬁnále AŠSK v přespolním běhu, aby poměřili své síly v republikovém ﬁnále. Naše škola ZŠ Jilemnice, Komenského 288 byla v letošním
roce zastoupena družstvem dívek, které se sem probojovaly svým vítězstvím
v krajském ﬁnále v Jablonci n. N. a závodily ve IV. kategorii, určené pro dívky
7.–9. tříd základních škol a víceletých
gymnázií. Na startu jednoho okruhu okolo Stříbrného rybníka v délce
1 650 m se postavilo více jak 90 závodnic. Dívky startovaly v sestavě Maruška
Rysulová, Kateřina Svobodová, Renata
Znamenáčková, Bára Zatloukalová, Klára Holmanová a Kateřina Jakouběová.
Všechny potvrdily svoji výbornou
formu z předchozích přespolních běhů
a vybojovaly pro naši školu výborné
druhé místo, stříbrné medaile a krásný
pohár. Podlehly tak pouze soupeřkám
ze Základní školy Opava, Englišova. Výborného individuálního výsledku dosáhla Kateřina Svobodová, která dokázala
v drtivém ﬁniši porazit všechny soupeřky a zvítězit.
Připomínám, že tento úspěch je dalším korálkem na šňůře úspěchů našich
běžců-lyžařů-atletů v této sportovní disciplíně, kterou jsme začali úspěchy na
republikovém ﬁnále v 2006 v Jeseníku,
pokračovali dále v roce 2008 v Bystřici pod Hostýnem, 2010 v Třebíči, 2013,
2015 v Hradci Králové a následuje letošní úspěch. Někdy se lépe daří našim
chlapcům, jindy dívkám. Budeme se těšit i na další možná pokračování… snad
příští rok znovu?
Václav Korbelář
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Jilemnický kros
Za sychravého podzimního počasí proběhl v neděli 23. října 2016 v areálu
Hraběnka v Jilemnici 22. ročník Jilemnického krosu. Závod s hromadným
startem pro kategorie dorostu, dospělých a veteránů se od roku 2007 běhá
jako Memoriál Oldy Hrubého, zakladatele tohoto běhu.
Vítězem hlavního závodu mužů na
10 km se stal tradiční účastník našeho
závodu Radoslav Groh z Vrchlabí, reprezentující klub HUDY LASPORTIVA,
který zdolal trať za 36:26,6 minut. V ženách na poloviční trati zvítězila domácí

běžkyně na lyžích Kateřina Janatová
v čase 20:45,7 minut. V kategoriích dorostu zvítězili domácí závodníci Hana
Trojanová a Tomáš Lukeš.
Na náročné lesní trati s několika bahnitými úseky startovalo celkem 108 závodníků převážně z řad lyžařů, orientačních běžců a biatlonistů. Jsme rádi,
že každoročně přijdou i rekreační sportovci a mohou se tak porovnat s opravdovými závodníky. Pro lyžaře z pořádajícího klubu je závod tradičně součástí
podzimní přípravy.
Výbor ČKS SKI Jilemnice

Z jilemnického fotbalu
Fotbalisté ukončili podzim sezóny
2016/2017
V sobotu 5. 11. poslední zástupci oddílu kopané SK Jilemnice zakončili vítězstvím podzimní část sezóny 2016/2017.
Nejprve družstvo mladších žáků vítězstvím 5:4 nad Tanvaldskem si při 7 vítězstvích, 2 remízách a 1 porážce zajistilo
3. místo v I.A třídě Libereckého kraje.
Druhý úspěšný zástupce oddílu, družstvo dospělých, bojující o návrat do I.B
třídy Liberecka, zvítězilo na půdě velmi nepříjemného soupeře z Přepeř 2:0
a tím na jeho úkor obsadilo až do jara
2. místo okresního přeboru. Vzhledem
k tomu, že nově vznikající družstvo je
z velké části tvořeno mladými a perspektivními hráči (často dorostenci), je
výhledově předpoklad nejen zlepšení
herního projevu, ale i postavení v krajských soutěžích.
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Velkým příslibem do budoucna je
současná práce s mládeží, která je pro
stávající výbor vedle snahy o postup
do vyšší soutěže prioritou. Oddíl zajišťuje prakticky všechny mládežnické kategorie počínaje kategorií elévů (2010 a mladší) trenérů J. Hadače
a J. Kavana, mladší přípravky (2008–9)
trenérů Vl. Horáčka a O. Henycha,
starší přípravky (2006–7) trenérů J. Tužeho a Z. Hrstky st., mladších žáků
(2004–5) trenérů dr. Hanzy a dr. Pokorného a konče kategorií dorostu trenérů P. Onaka a Sl. Berana. Cílem tohoto
snažení je získat pro náš sport co možná
nejvíce adeptů již v útlém věku, neboť
sport všeobecně, a kolektivní zvláště,
pěstuje v mládeži kromě tělesné zdatnosti i určitý druh zodpovědnosti vůči
oddílu a především vůči svým spoluhráčům-kamarádům. A velmi smutná je ta
skutečnost, že náš oddíl, na rozdíl od

Fotbalisté – konec sezóny.

let minulých, je v současné době prakticky jediným oddílem kolektivního
sportu v Jilemnici, který se věnuje mládeži. Věřme, že se brzy vyplní to, co si
před dvěma lety sestavený výbor vedený
předsedou Vl. Horáčkem a sekretářem
ing. Tonarem předsevzal, tj. zlepšit práci s mládeží s cílem dosažení maximální

Foto D. Pokorná

výkonnosti v dospělosti a tím i zlepšení
pozice v krajských soutěžích, čímž bychom jistě uspokojili naše příznivce.
Věřme, že ti opravdu skalní nám zůstanou i v jarní části sezóny věrní a budou nás podporovat podobně jako v dobách, kdy se nám dařilo více.
Dr. Jaromír Hanza

Jaroslav Havlíček stále s námi
Ochladilo se, vzduchem sem tam poletují první letošní vločky sněhu. Je tu prosinec – poslední, dvanáctý měsíc, který
s sebou přináší bilancování uplynulého roku. Rok 2016 se v Jilemnici nesl

ve znamení oslav 120. výročí narození významného představitele psychologické prózy 20. století, jilemnického
rodáka Jaroslava Havlíčka. Ve Společenském domě Jilm jsme od března mohli
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zhlédnout výstavu o spisovateli, připravenou Krkonošským muzeem, v dubnu
ve Sloupové síni navštívit besedu vedenou PaedDr. Janem Luštincem a obohacenou vzácnou návštěvou – z Havlíčkova díla zde předčítal významný herec
a jilemnický rodák Stanislav Zindulka.
Od září pro nás Informační centrum připravilo procházku městem „Po stopách
Jaroslava Havlíčka“ a k tomu určenou
mapu města s textovým doprovodem.
Mříčenský badatel Vojtěch Mečíř připravil bohatý, ucelený materiál o spisovateli, internetovou stránku www.jaroslavhavlicek.cz.
Divadlo V Roztocké u příležitosti Havlíčkova výročí (ale zejména pro silné
zaujetí tématem) nazkoušelo dramatizaci románu Petrolejové lampy, kterou

Petrolejové lampy.
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uvedlo na slavnostní premiéře 1. března 2016 ve zcela vyprodaném sále Společenského domu Jilm. Pro neutuchající zájem diváků bylo přidáno druhé
představení dne 30. března a hlediště
nezůstalo prázdné ani při třetí repríze
25. září. Zájem vidět nás projevilo i jilemnické gymnázium.
Je to krásný pocit, že nabízíme divákům něco, co je zajímá, za čím jdou
a někteří i opakovaně. Dosud jsme
uvedli 16 repríz nejen v okolních obcích, ale i za hranicemi Libereckého
kraje a o další nabídky nemáme nouzi. To je důkaz, že Jaroslav Havlíček ve
svém díle stále žije – dodnes v něm nacházíme něco, co nás zajímá a provokuje.
Lucie Václová

Foto M. Erben

Společenský dům Jilm Vás zve…
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.
Vstupné 90/70 Kč
Pátek 2. 12. 2016, 19.00–24.00 hod.
Kurz taneční a společenské výchovy – Věneček B
Neděle 4. 12. 2016, 15.00 hod.
Čertovská pohádka + Mikulášská nadílka – DS Tyl Slaná
Čertovská pohádka je pohádkovým
příběhem s písničkami v podání dětských herců, který se odehrává v pekle. Dětský divák zjistí, jak je snadné dostat se do problémů a jak těžká cesta je
z nich ven…
Po představení bude následovat Mikulášská nadílka. Balíčky pro děti označené jménem zanechte v divácké šatně.
Vstupné 60 Kč
Úterý 6. 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.
Vstupné 80 Kč
Sobota 10. 12. 2016, 8.30–17.00 hod.
Vánoční jarmark s ohňostrojem
8.25 Zdravice Krakonoše

8.30 Žáci ZŠ Komenského
9.00 Žáci ZŠ J.Harracha
9.30 ZUŠ Jilemnice
10.00 Adventní koledy
11.15 Paul Dance Jilemnice
11.45 Jilemnický spolek paní a dívek
12.00 Dechová hudba Jilemničanka
14.00 ZUŠ Jilemnice
14.30 Paul Dance Jilemnice
15.00 Country skupina Naboso
17.00 Ohňostroj
Pondělí 19. 12., 19.00 hod.
Miroslav Donutil – Cestou necestou
Vstupné 360/330 Kč
Pondělí 26. 12. 2016, 18.00 hod.
Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Camponotus Jilemnice
Vstupné 90/70 Kč

Vánoční dárky:
Sobota 7. 1. 2017, 19.00 hod.
Posel z Liptákova – Divadlo Járy Cimrmana. Vstupné 390 Kč.
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
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Čtvrtek 26. 1. 2017, 19.00 hod.
Blázinec
Jeden herec, patnáct rolí! Hraje Miroslav Táborský. Vstupné 300 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
Středa 15. 2. 2017, 19.00 hod.
Věra Špinarová s kapelou Adam Pavlík Band
Vstupné 390 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

Obsah příspěvků nemusí být totožný
s názorem redakce.
Jilemnice zpravodaj města.
Odpovědný redaktor Jan Luštinec. Redakční rada: Josef Cerman, Jana Čechová, Leoš Erben, Petr Faistauer, Jakub
Hála, Jan Kubát, Karel Kupka, Dagmar Ouhrabková. Sazba a zlom: P3K
(www.p3k.cz). Tisk – obálka: ZAMA
s. r. o., vnitřní strany: A90 PRESS-FOTO Jilemnice 500. Vydavatel: město
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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.
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
Prodej dárkových poukazů a vstupenek
od 7. 11. 2016 v Informačním centru Jilemnice, tel.: 481 54 10 08.
Sobota 28. 1. a neděle 29. 1.2017
Tržnice řemesel
Kurz pletení z vrbového proutí
Obsah kurzu: pletení ošatky, houbového koše, koše na dřevo, nauka o pěstování vrb.
15 hodin – 2 dny. Cena 1500 Kč +
300 Kč materiál; po ukončení kurzu získává absolvent certiﬁkát.
Informace a přihlášky: Oldřich Filip,
tel.: 774 266 944, 797 710 083.

Jilemnice, Masarykovo náměstí čp. 82,
514 01 Jilemnice, IČO 275808, periodicita: vychází měsíčně, den vydání:
k 1. příslušného měsíce. Počet výtisků:
1 000 ks. Zapsáno do evidence periodického tisku Ministerstva kultury ČR
pod ev. č. MK ČR E 22461. Cena 11 Kč.
Uzávěrka lednového čísla: 6. 12. 2016.
Obálka: Foto V. Kunát. Zadní strana:
Z výstavy ilustrací Heleny Zmatlíkové
v Krkonošském muzeu v Jilemnici.
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Redakce přeje příjemné prožití vánočních svátků!

