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Vánoce 2010
Svět se za posledních 100 let význačně
technicky změnil. Změnila se podoba
naší planety, člověk vybudoval ohromné
aglomerace, dopravní sítě a zemědělství, které nasycuje neuvěřitelných více
než 6 miliard lidí. Svět se za posledních
20 let opravdu změnil. Nikdy v dějinách
neprobíhala tak intenzivní a hromadná
komunikace jako dnes. Vzduch je doslova nabitý neviditelným množstvím dat
a informací.
Vánoce však zůstávají stejné i v tomto měnícím se světě. Patří mezi tři nejvýznamnější křesťanské svátky a věnuje se
jim největší pozornost. Zlidověly, protože jim německý protestantismus vdechl
přesah, kterému všichni rozumí. Právě
odtud přišel vánoční stromeček a zejména zvyk dávat si dárky. To proto, že v narozeném Božím synu bylo obdarováno
celé lidstvo.
Vánoce jsou příležitostí k tomu, aby
se rodiny sešly a prožily nádhernou atmosféru pokoje a smíření. Děti je mi-

lují, protože se všichni snaží vyhýbat se
sporům a mají vůli vycházet si vstříc. Vánoční příběh poskytuje celou řadu inspirací a důrazů. Připomeňme si dnes
jeden z těch nejvýznamnějších. Dává
nám odpověď na otázku, jací jsme my,
lidé. Dobří nebo špatní? Všimněme si, že
když Bůh posílá na zem svého syna, děje
se tak v podobě novorozeněte, bezmocného a odkázaného na pomoc druhých.
Tím, že Bůh na sebe vzal lidskou podobu, se přiznal ke svému stvořitelskému
dílu. Nejen přiznal, ale dal najevo, že
ono stvoření, člověk, není zlé, ale že si
plně zaslouží Boží pozornost. Proto můžeme říci, že o Vánocích Bůh řekl – miluji své stvoření a zaslouží si záchranu.
Jaký je tedy člověk, dobrý nebo špatný?
Ať už je jakýkoliv, je předmětem Boží
lásky. Prožijme letošní Vánoce s vědomím, že každý, ale opravdu každý člověk je velice hodnotný a zaslouží si pozornost.
L. Petrilák

Já sním o Vánocích bílých…
Slova této nádherné písně nám připomínají, že je tady adventní čas a blíží se jedny z nejkrásnějších svátků v roce. Připomínají, že je čas radosti, štěstí,
vzájemného setkávání a očekávání. Na
druhé straně se ovšem blíží i konec roku
2010, tak je i chvíle hodnocení. I naše
město má svá předsevzetí, která se snaží naplnit.
V dubnu u příležitosti Mezinárodního
dne památek byla Jilemnice oceněna již
dvojnásobnou nominací na „Historické
2

město roku“. Pro město je tento úspěch
motivací a výzvou pokračovat v systematické práci v rekonstrukci památek.
Letošní rok probíhal ve spolupráci
česko-polské. Během roku byly realizovány dílčí části projektu „Odraz významných výročí ve spolupráci měst Jilemnice
a Karpacz“. Obě města letos totiž slavila významná výročí, Karpacz si připomínala 50 let od udělení městských práv,
Jilemnice zase 660 let od první zmínky
a navíc obě města pojí i společná his-

torie, v letošním roce uběhlo 65 let od
konce války, která tak citelně ovlivnila
osudy obou našich národů. Od května
až do listopadu se umělci nejrůznějšího
věku zúčastňovali na akcích obou měst
a prezentovali tradiční i současnou kulturu. Jilemnice neustále dokazuje, že patří mezi místa, která stojí za to navštívit.
Nejlepším důkazem je popularita májového a vánočního jarmarku či Krakonošových letních podvečerů, které byly
opět letos „bez hranic“ – s páteční přehlídkou polské kultury a tradic. Snad
jsme již mnohé přesvědčili, že Jilemnice se chová jako „zdravé“ město. V otevřených diskusích s občany zjišťujeme
problémy, které je tíží, na kulatých stolech představujeme projekty, ke kterým
se občané vyjadřují a připomínkují je.
Největší letošní dokončenou rekonstrukcí je památkový objekt Jilemnického pivovaru, který byl veřejnosti zpřístupněn
na podzim. Místní i turisté v něm mohou navštívit rozsáhlou lyžařskou expozici Krkonošského muzea či se mohou
zúčastnit některého připraveného kulturního programu v nádherné sloupové
síni. Při prohlídce nevynechejte ani „tržnici řemesel“ a podívejte se, jak dokáže
pracovat historický stuhařský stav. Letos
jsme dětem a mládeži splnili jedno přání tím, že jsme v horních patrech objektu otevřeli Centrum pro mládež. Počasí

přeje k návštěvě našeho krytého bazénu, tak neváhejte a ohodnoťte jeho nový
nerezový kabát.
Blíží se Vánoce, čas dárků a tajných
přání! I naše město má ta svá:

nechť se občané Jilemnice i nadále
podílejí na jejím dění

nechť naše občany těší projekty a aktivity města

nechť prosperují místní ﬁrmy a podnikatelé, kteří přinášejí do města tolik
potřebné pracovní příležitosti

nechť zůstává Jilemnice městem vzdělanosti

nechť vzkvétá spolková činnost s nadšenými činovníky a členy

nechť zde najdete dostatek sportovních a kulturních příležitostí

nechť je naše malebné město vyhledávanou branou Krkonoš
Na zem se snášejí sněhové vločky
a zdáli je slyšet zvuk rolniček. Jak nezaměnitelný je tento čas. A když Krakonoš
bude přát, budou se ty letošní podobat
těm bílým z Ladových obrázků. Užívejte klid a pohodu v kruhu rodinném, navštivte své přátele a známé a nezapomeňte, že ten nejkrásnější dárek nestojí
mnoho, ale musí se dát od srdce.
Krásné svátky vánoční a splnění všech
tajných přání v roce 2011 vám všem
přeje
Jana Čechová, místostarostka

Ustavující zasedání zastupitelstva
Rezignace člena zastupitelstva
25. 10. 2010 rezignoval ze zdravotních důvodů na funkci člena zastupitelstva města Václav Kučera. Jeho místo zaujal první náhradník volební strany ODS
Stanislav Henych.

Ustavující zasedání zastupitelstva města
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva
města byl dne 8. 11. 2010 zvolen starostou města Vladimír Richter, když obdržel 9 hlasů, zatímco jeho protikandidátka Jana Čechová 8. Kandidaturu nejprve
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Z ustavujícího zasedání nového zastupitelstva.

přijal i Eduard Seibert, ale vzápětí se jí
vzdal ve prospěch Jany Čechové.
Vladimír Richter tak post starosty
města obhájil. Změnou oproti uplynulému volebnímu období bude výkon funkce na celý úvazek, což bylo schváleno
většinou deseti členů zastupitelstva.
Místostarostkou zůstává Jana Čechová, která ve 2. kole volby získala 9 hlasů.
Jejího protikandidáta Václava Hartmana
podpořilo 8 členů zastupitelstva. V 1. kole volby nezískal nadpoloviční většinu

Foto J. Paulů

žádný z kandidátů (Václav Hartman 8,
Jana Čechová 7, Vladimír Vinklář 2).
Zbývajícími radními budou opět Jiří
Kalenský (12 hlasů), nově pak Vladimír
Vinklář (14 hlasů) a Jan Luštinec (12 hlasů). Neúspěšným kandidátem byl Eduard Seibert (7 hlasů).
Z volebních stran budou mít po dvou
členech rady města ODS a Sdružení nezávislých kandidátů Jilemnice, jednoho
člena pak KDU-ČSL.
–pf–

Z usnesení rady města
Níže citovaná usnesení byla schválena
jednomyslně.

RM schvaluje uzavření nájemní
smlouvy k bytu č. 1 v čp. 1208 s Patrikem Buluškem, J. Havlíčka 638, Ji4

lemnice na dobu neurčitou a k bytu
č. 10 v čp. 1211 s Ilonou Novotnou,
J. Weisse 999, Jilemnice na dobu 12
měsíců.

RM schvaluje pronájem kóje č. 7 v Jilemnickém pivovaru (prostor tržnice)

Ditě Dolenské, Knoblochova 421, Jilemnice, za cenu 1 000 Kč měsíčně.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok od podpisu smlouvy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce Jilemnického pivovaru na stpč.
61 v k. ú. Jilemnice mimo části užívané Správou KRNAP příspěvkové organizaci Společenský dům Jilm od 1. 1.
2011.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v areálu služeb, a to kanceláře ve staré administrativní budově na ppč. 640 o výměře

20 m² s ﬁrmou BOON STYL, s. r. o.,
K Břízkám 474, Jilemnice, za cenu
531 Kč/m²/rok, tj. 10 620 Kč ročně.

RM schvaluje prodloužení termínu provozování tržnice na stpč.
563 v k. ú. Jilemnice (majitel Marek
Tůma, Jilemnice, Budovatelská 628)
ze 31. 12. 2010 na 30. 6. 2011.

RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na opravu rozhledny Žalý.

RM schvaluje z důvodu bezpečnosti uzavření rozhledny Žalý pro veřejnost.
–pf–

Společenská rubrika
Životní jubilea – říjen 2010
93 let
Anna Oždianová, Branská 394
92 let
Jaroslava Martinová, Nádražní 324
90 let
Marta Junová, Zvědavá ulička 106
89 let
Ludmila Heppnerová, Na Drahách 245
88 let
Jan Holubec, U Jizerky 782
Věra Fejfarová, Nádražní 270
87 let
Ludmila Soukupová, Ke Stadionu 384
85 let
Václav Zemanec, Komenského 3
80 let
Miroslav Šlambor, Zahradní 555
75 let
Věra Šustková, Jana Buchara 943
Ludmila Šlamborová, Zahradní 555
Jaroslava Matoušková, Jubilejní 439
Jaroslav Pohl, Jaroslava Havlíčka 389
Miluška Nejedlá, Nádražní 325

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a hodně životní pohody do dalších let.
Sňatky – říjen 2010
Jan Soukup a Andrea Kašťáková,
oba Jilemnice
Ing. Jiří Krtička, Jilemnice
a MUDr. Jana Hronovská, Broumov
Břetislav Nevěřil, Troubelice
a Jitka Řezáčová, Praha 9
Vítězslav Klíma, Kruh
a Monika Mündlová, Nová Paka
Roman Tóth, Jilemnice
a Jarmila Osmanová, Semily

Novomanželům přejeme hodně štěstí
na společné cestě životem.
Úmrtí – říjen 2010
5. 10., Zdeňka Kučerová (*1954), čp. 82
15. 10., Čestmír Sobota (*1943), čp. 477
15. 10., Marie Tykalová (*1932), čp. 306
16. 10., Miroslav Valent (*1958), čp. 995
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Ze setkání pěstounských rodin.

17. 10., Drahuška Horáčková (*1934),
čp. 999
18. 10., Miloslava Vejnarová (*1927),
čp. 662
19. 10., Božena Spěšná (*1922), čp. 609
20. 10., Zdeněk Švedler (*1958), čp. 985
23. 10., Jiří Janata (*1957), čp. 993

Pozůstalým rodinám projevujeme
upřímnou soustrast.

Foto L. Podlipná

Všechny jilemnické důchodce srdečně zveme. Touto cestou bychom rádi
požádali ﬁrmy a soukromé podnikatele,
kteří mohou na setkání přispět ﬁnanční
částkou nebo věcnými dary, aby se obrátili na Alenu Mládkovou, odbor majetku a vnitřních věcí Městského úřadu
v Jilemnici (tel.: 481 565 152, e-mail:
mladkova@mesto.jilemnice.cz). Děkujeme. SPOZ

Za SPOZ: Alena Mládková

Pozvánka
Sbor pro občanské záležitosti, město Jilemnice a Společenský dům Jilm připravují i letos „Vánoční setkání s důchodci“,
které se bude konat ve čtvrtek 9. prosince 2010 od 14.00 hodin v sále Společenského domu Jilm.
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Poděkování
Upřímně děkujeme všem, kteří se svou
účastí na pohřbu, projevy soustrasti
a květinovými dary snažili zmírnit naši
bolest při odchodu paní Drahušky Horáčkové.
Rodina Horáčkova, Riegrova
a Nechanických

Poděkování
Sdružení nezávislých kandidátů Jilemnice děkuje za projevenou podporu v komunálních volbách.

Setkání pěstounů
I v letošním roce se uskutečnila setkání
pěstounských rodin, která zorganizoval
sociální odbor – OSPOD při Městském
úřadu v Jilemnici.
V posledním srpnovém týdnu jsme
společně opékali buřty na rozloučenou
s prázdninami. Zatímco děti se s velkým
nadšením účastnily her a soutěží, pěstouni měli příležitost si popovídat a sdílet své starosti a radosti při výchově přijatých dětí.
V říjnu jsme využili možnosti uspořádat další setkání v prostorách nově
otevřeného centra pro mládež v Jilem-

nickém pivovaru. Pro děti byl opět připraven pestrý program a pěstouni byli
seznámeni s aktuálními informacemi
a novinkami v pěstounské péči.
Děti byly odměněny za své sportovní úsilí drobnými dárky a občerstvením,
které sponzorsky daroval pan Nývlt z pekárny.
Za OSPOD L. Podlipná

Z redakční pošty…
Hezký den, včera (30. 10.) jsme měli
s babičkou den, který se asi dlouhou
dobu opakovat nebude. Dostali jsme totiž informaci, že je ve Vinárně Pod věží
Barbora Špotáková. Mě v tu chvíli málem ranila mrtvice, ale popadl jsem fotoaparát, babička pamětní knihu a kroniku
města Jilemnice a jeli jsme tam :-). Taková událost tu přece není každý den. :-)
Zdraví Vojta Kunát

Paní Kunátová s Barborou Špotákovou ve Vinárně Pod věží.

Foto V. Kunát
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Všechno má svůj čas …
… i jilemnický „perpetlík“
Jen po jeho vlastním rozhodnutí nastal
čas rozloučit se s natahováním a péčí
o radniční věžní „hodinky“ – i přesto, že
mu po třiceti třech letech tolik přirostly k srdci.
V roce 1977, když byl předsedou tehdejšího MěNV pan ing. M. Vejnar, podařilo se hospodáři panu Stanislavu Soukupovi přesvědčit vyučeného hodináře
pana Jaroslava Dovalu, aby se mu upsal
na natahování věžních hodin. A tak Jaroslav zažil s hodinami moc milých, vtipných, ale někdy též vážných situací.
A při ukončení této své dlouholeté
činnosti děkuje všem občanům města Jilemnice i širokého okolí za pochopení,
když hodiny někdy z různých důvodů
stály nebo nešly při menších poruchách
a opravách strojních závad. Děkuje také
mistrům řemesla v dílnách podniku Cutisin a. s. v Jilemnici – Hrabačově, kteří mají rovněž zásluhy při odstraňování
a opravách závažných poruch složitého
hodinového stroje.
A co říká Jaroslav Dovala k ukončení
své činnosti pečovatele o jilemnický orloj času?
„Jsem rád, že mým nástupcem, řádně vybraným v konkurzu, je pan Jan
Soukup, mladý občan města Jilemnice,
který bude spolehlivě pokračovat další
léta v péči o chod věžních hodin. Prošel
tvrdým zaučováním, při kterém se svojí
pracovitostí plně osvědčil, stejně tak jako
při poslední střední čistící opravě celého
stroje. Čestnou funkci o péči a natahování věžních radničních hodin mu předávám 1. prosince 2010 a ještě jednou
děkuji všem za všechno!“
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J. Dovala v kresbě V. Horáčka

A co my, občané, bychom měli popřát
Janu Dovalovi?
Nechť jej při zdravotních procházkách do jeho oblíbené „Vinárny Pod
věží“ doprovází ještě po mnoho a mnoho let ten lahodný hlas věžních hodin,
odbíjející svým ojediněle světovým způsobem čas nás všech. A ať mu také vrací
vzpomínky na všechny kamarády a přátele, se kterými zde sedával a měl je rád
a oni měli rádi jeho. Ať se cítí stále dobře se všemi, se kterými se tu bude setkávat a sedávat i nadále. Ale tentokráte
už bez povinnosti vystupovat do nemalé výšky radniční věže a zajišťovat občanům přesný čas…
Vracej se často
ke staré kašně naslouchat
zda orloj věžních hodin
svou píseň nezapomněl hrát…
Jan Kubát

Krátké zprávy a oznámení

Krkonošské muzeum
Nová lyžařská expozice v čp. 1 je otevřena stejně jako ostatní muzejní expozice denně mimo pondělí.
Otvírací doba muzea o Vánocích:
do 23. 12. pravidelný provoz
24. – 26. 12. zavřeno
27. 12. – 30. 12. otevřeno denně od
8 do 12 a od 13 do 16 h
31. 12. otevřeno od 8 do 12 h
1. 1. 2011 zavřeno
Od 2. 1. opět pravidelný provoz
Výstavy:
Zámek: „Kouzlo loutek Vojtěcha Suchardy“. Představíme jedny z nejkrásnějších českých loutek a spolu s nimi
i řadu další zajímavých uměleckých děl
tohoto slavného umělce. Akce je mimo
jiné uspořádána též k 90. výročí známé
divadelní scény Říše loutek.

Čp. 1: Výstava „Malé vánoční pohlazení“. Těšíme se na Vaši návštěvu. Přejeme všem návštěvníkům a příznivcům
Krkonošského muzea krásné a radostné Vánoce i vše dobré do nového roku
2011.

Městská knihovna J. Havlíčka
Krásné a spokojené vánoční svátky
i celý rok 2011 naplněný zdravím, pohodou, osobními a pracovními úspěchy přejeme Vám i vašim nejbližším. Na
nová setkání se těší knihovnice.

Klub Betanie připravuje další klubový pořad, tentokrát s názvem „Adventní
setkání s herečkou Milenou Steinmasslovou“. Pásmo vyprávění, prózy a poezie
v podání známé herečky bude umocněno hudbou Dechového kvarteta ZUŠ
pod vedením p. učitele Jiřího Horáčka.
Setkání se uskuteční ve středu 8. prosince v 19 h v sále Krkonošského muzea
v I. patře čp. 1. Vstupné dobrovolné. Srdečně zveme k účasti.

Umělecké sdružení Kakacuco
11. listopadu proběhla v Kotelně Společenského domu JILM zajímavá vernisáž výstavy mladých umělců z Vrchlabí,
Hořic a Dvora Králové, kteří jsou sdruženi pod výše uvedeným názvem. Výstava
potrvá do 11. prosince 2010 a návštěvníci zde mohou spatřit velice zajímavé
výtvarné práce z oboru dřevěné skulptury, polygraﬁe, malby, tesání do kamene,
sochařství, sklářství a fotograﬁe. Svá díla
zde vystavují Martin Brothánek, Jakub
Kirsch, Marie Šrámková, Martin Zelinka,
Vendula Peřinová, Matěj Skavroň, Robert Alter, Zdena Svobodová, Vít Ryška
9

Koleda z Jilemnice
Vstaňte, milí pastouškové, běžte k Betlému,
neste dárky, zazpívejte Ježíšku svému.
Uvítejte vesele,
světa Vykupitele!
Marijánko, dones mléko, Ančo krupičku,
Rozárko, ty slaďounkého medu skleničku
na kašičku darujte,
Ježíškovi věnujte!
Václave, ty vezmi cimbál, Vojto, housličky,
Pavle, basu, Vávro, dudy vstupte v jesličky,
vesele tu zahrajte
Ježíškovi zapějte!
Pacholátka i děvčátka, k jeslím chvátejte,
vy, ptáčkové, poletujte, chvály zpívejte:
žežulko, holubičko,
křepelko i hrdličko!
Vše se těší a raduje v ten vánoční čas, můj
Ježíšku, v té radosti vždy zachovej nás,
tatíčka i matičku,
bratříčka i sestřičku!
Koleda z Jablonce nad Jizerou
Vzhůru, jen zhluboka
do pytlíku šlahejte, vyberte ty velký kusy,
ať ty malý neudusí,
nám dejte!
Kdo nemá peníze,
může nám dát přece,
tři neb čtyři pěkné bílé,
s sejrem s mákem berem mile
koláče.
My vás nežádáme
a neukládáme,
co máte koledy dáti,
berem zlatý i dukáty
ze všeho.
(Z Krkonošských koled Josefa Horáka)
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a Yvett Stránská. Tyto nadané mladé
ženy a mladé muže určitě neznáte, ale
můžete se s nimi seznámit prostřednictvím jejich umění. Předvánoční návštěvu
Kotelny doporučuje Jan Kubát

Oznámení ZŠ speciální a MŠ speciální. Srdečně zveme širokou veřejnost na Den otevřených dveří, který se
bude konat ve středu 8. 12. 2010 od 9
do 16 hodin v ZŠ speciální a MŠ speciální a Dětském centru Jilemnice, Roztocká 994 (naproti SD Jilm). Můžete se těšit
na vystoupení našich žáků a prodejní výstavku jejich prací. Přijďte pobejt – děti
se těší na vaši návštěvu.

Betlémské světlo
Stalo se již tradicí, že skauti střediska Jilm přivážejí do Jilemnice plamínek
míru a pokoje – Betlémské světlo. Světlo je jedním ze symbolů Vánoc. Zapálením a předáváním světla si připomínáme
vánoční poselství pokoje a úkol, který
z něho vyplývá – uskutečňovat tento pokoj mezi lidmi.
Betlémské světlo je zapáleno několik
týdnů před Vánocemi dítětem v chrámu
narození Páně v Betlémě. Pak je převezeno do Rakouska, kde se uchová do Vánoc. Před Vánocemi je Betlémské světlo rozvezeno do všech míst v Rakousku,
do většiny zemí Evropy a USA. Do České republiky ho přivážejí brněnští skauti.
Z Brna pak světlo putuje do všech koutů
naší země. Do Jilemnice bude světlo přivezeno v sobotu 18. prosince. Od tohoto dne si můžete plamínek Betlémského
světla odnést domů například z děkanského úřadu v Jilemnici nebo ze Skautského domova Za Lázněmi.
Skauti budou Betlémské světlo rozdávat také v neděli 19. prosince v 10 hod.
u chrámu svatého Vavřince v Jilemnici.

Přehled vánočních bohoslužeb
Církev bratrská, Valdštejnská 267, Jilemnice
neděle 19. 12. 2010 v 9.00 hod. – dětská vánoční slavnost
sobota 25. 12. (Boží hod vánoční) – v 9 hod.
neděle 26. 12. – bohoslužba se nekoná
pátek 31. 12. v 16 hod. – shromáždění na ukončení roku
neděle 2. 1. 2010 v 9 hod. – novoroční bohoslužba
Českobratrská církev evangelická
(Jungmannova 268, Jilemnice, příp. evang. kostel v Křížlicích)
19. 12., 10 h – Jilemnice – (s předvánoční dětskou slavností)
24. 12. – 15 h – Křížlice – (s vánoční dětskou slavností)
25. 12. – 8.45 – Křížlice – Hod Boží vánoční; 10 h – Jilemnice
26. 12. – 8.45 – Křížlice, 10 h – Jilemnice – (vánoční hra mládeže)
31. 12. – 15 h – Křížlice
1. 1. – 8.45 – Křížlice, 10 h – Jilemnice
Církev římskokatolická (uvedeny pouze hlavní bohoslužby)
24. 12. ve 24.00 – „půlnoční“ mše (Během bohoslužby provede chrámový sbor
slavnou Českou vánoční mši od Jana Evangelisty Kypty.)
25. 12. v 9.00 – slavnostní mše sv. (Ignác Händel: Česká vánoční mše)
26. 12. v 9.00 – mše sv. s lidovým zpěvem; v 15.00 – jesličková pobožnost, při
níž děti zazpívají pásmo českých vánočních koled.
31. 12. v 16.00 – mše sv. s lidovým zpěvem, poděkování na ukončení občanského roku
1. 1. v 9.00 – slavnostní mše sv. (Eduard Marhula: II. česká vánoční mše)
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce.
Skauti střediska JILM

Orientační klub OK Jilemnice Vás
zve na tradiční Kufrování s Krakonošem
aneb Jilemnice plná lampionů, které proběhne v neděli 26. prosince 2010 na
náměstí v Jilemnici od 13.30 hod. Další možnost pro úplně každého, jak se na
Jilemnici podívat jiným pohledem. Opět
budou připraveny tratě vhodné pro maminky a tatínky s kočárky i bez, začátečníky, pokročilé jakož i pro zdatné borce.

Všechny informace najdete na klubové nástěnce v ulici Jana Harracha nebo
na klubových internetových stránkách
www.ok-jilemnice.cz.

Tradiční vánoční koncert se uskuteční v úterý dne 28. prosince v 18 h
v kostele sv. Vavřince v Jilemnici. Vedle
světově proslulého varhaníka Vladimíra
Roubala vystoupí trubači Pražského hradu Jan Verner, František Svejkovský a Vít
Mucha, na tympány zahraje Pavel Svejkovský. Zazní hudba českých i světových
mistrů. Nástrojové složení slibuje ojedi11

nělý umělecký zážitek. Vstupné: dospělí
100 Kč, děti, studenti a důchodci 50 Kč.
Srdečně zveme k účasti.

V přízemí budovy bývalé Průmyslové
školy textilní je k vidění další část sbírky známého jilemnického sběratele
autogramů Radima Mládka. Po podpisech prezidentů, premiérů a dalších politiků z celého světa, známých sportovců
a královen krásy, které tu byly vystaveny
v minulém období, jsou zde tentokrát
podpisy herců, zpěváků a členů hudebních skupin. Výstavka potrvá do Vánoc.

Mateřské centrum Rodinka a Horák
Václav Ph.D vás zvou na ukázku a přednášku Bowenova tlaková masáž. Tato
metoda pracuje s onemocněním lymfatického, pohybového i imunitního (astma, alergie) aparátu. Je vhodná i pro
děti a seniory V úterý 14. 12. od 18 hodin v SDJ Jilemnice.

Stravování a zvláštní výživa matek
v těhotenství. Přednáška a beseda ve
středu 8. 12. od 10 hodin v Mateřském
centru. Srdečně vás zve Zdeňka Svatá.

Myslivecký ples v Jilemnici – 15. 1.
2011 od 20 hod., Společenský dům
Jilm, tradiční tombola, zvěřinová kuchyně, hudba Koneckonců.

Vánoce
Jan Kubát
Zas kouzlo Vánoc
všude kolem dýchá
a hravé vločky
zkouší volný pád
A znovu je tu
ta velebnost ticha
a z prostých dárků
štěstí vodopád
To kouzlo Vánoc
vždy nás bude lákat
štědrovečerní hudba
konejšivě znít
Symbolem zimy
je socha sněhuláka
symbolem Vánoc
štěstí, mír a klid

Upozornění. Články do zpravodaje
zasílejte nyní na novou e-mailovou adresu: zpravodaj@mesto.jilemnice.cz. Žádáme autory, aby příspěvky do zpravodaje dodávali nejpozději v den uzávěrky.
Na příspěvky dodané později nebude
brán zřetel. Uzávěrka lednového čísla se
koná ve středu dne 8. 12. 2010.

Sportovní hry MO STP Jilemnice
Místní organizace Svazu tělesně postižených Jilemnice společně s OV STP Semily uspořádala tradiční sportovní hry tělesně postižených v sobotu 6. listopadu.
Hry se konaly v příjemném prostředí jilemnického Eurestu za účasti vrcholných
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představitelů města, místních organizací z Libštátu, Českého Dubu, České Lípy
a zástupců KV STP Liberec. Sportovní hry pořádáme pro zpestření činnosti
naší organizace, pro pobavení účastníků
a pro příjemně strávený den.

Soutěžili jsme v osmi disciplínách,
které jsou vždy přizpůsobeny schopnostem našich členů. Po dobrém obědě bylo přikročeno k předávání diplomů
a k odměňování soutěžících. Odměněno bylo celkem 13 účastníků a ceny byly
velmi pěkné. Vždy se nám o ně postarají Harrachovské sklárny pana Novosada,
za což jim patří velký dík.
Letos jsme měli možnost prohlédnout
si panenky z celého světa z pozůstalosti
paní Harcubové z Horní Branné. Výstavka se líbila a budeme v představování ši-

kovnosti našich členů pokračovat. Také
výstavka ze soutěže „Modrý slon“ byla
úspěšná a ukázala nám, jaké schopné
členy mezi sebou máme.
Závěrem patří náš dík skautům
z 2. oddílu „Lázně“, kteří nám tradičně pomáhají při soutěžích a Eurestu za
ochotu při zajišťování těchto her a dobré občerstvení. Po pěkné muzice, která
následovala, jsme se v 16 hodin rozešli
domů s tím, že se příští rok opět na SH
sejdeme.
Ludmila Mejsnarová

Strom roku 2010
Vážení čtenáři, nejprve nám dovolte,
abychom se Vám omluvili za šotka, který zařádil v naší redakci. Způsobil, že
jsme v minulém čísle omylem otiskli článek Strom roku 2010, který jste již četli v jednom z jarních čísel. Správně jsme
Vás chtěli informovat o výsledku této ankety, omlouváme se a pro pořádek uvádíme správný text. Redakce

Strom hrdina
Začátkem května letošního roku byla ve
spolupráci s městem Jilemnice a skauty ze střediska Jilm organizována anketa
„Strom roku 2010 v Jilemnici“. Jejím cílem bylo vybrat kandidáta za naše město do 9. ročníku ankety nejsympatičtější strom České republiky, který pořádá
nadace Partnerství. Nehledali jsme ten
nejstarší, nejvyšší, nejmohutnější, nejkrásnější nebo nejvzácnější strom. Hledali jsme „nejsympatičtější“ strom, strom
s příběhem, který dokáže spojovat lidi,
kteří v jeho blízkosti bydlí nebo k němu
mají vztah.

Do 15. května mohli občané posílat
své návrhy, o kterých se pak do 29. května hlasovalo. Navrženými stromy byly
lípa v zámeckém parku, červený buk
u restaurace Labuť a javor za sv. Janem.
Zvítězil červený buk s 22 hlasy, druhá
skončila lípa s 9 hlasy a třetí javor, který získal hlasy 4. Vítězný strom jsme za
Jilemnici přihlásili do celostátní ankety.
Když v červnu třináctičlenná odborná
porota vybírala z celkem 62 nominací,
jilemnický červený buk se mezi 12 ﬁnalisty bohužel neobjevil. Byl mu však udělen, s ohledem na složité podmínky, ve
kterých roste, titul Strom hrdina.
Moc si přejeme, aby červený buk přežil to zatížení, které způsobila výstavba
kruhového objezdu. Snad i nadále bude
svou přítomností těšit všechny z nás, kterým nejsou stromy lhostejné.
Více informací o průběhu ankety v Jilemnici můžete nalézt na internetu na
www.eko.jilemnicko.cz. Informace o celostátní anketě pak naleznete na www.
stromzivota.cz/anketa.
Za skautské středisko Jilm L. Šnajdr
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Zimní přikrmování ptáků
V podzimních měsících odlétají některé druhy ptáků do teplejších krajin s dostatkem potravy. Ti, kteří se u nás v zimě vyskytují, ovšem nejsou jen ti naši
místní opeřenci z léta, ale často to jsou
návštěvníci i zdaleka ze severní a severovýchodní Evropy, kteří putují v různě
velkých hejnkách za potravou. Tito zimní obyvatelé ovšem často strádají, a pokud nenaleznou dostatek potravy, stane
se jim to osudným. Například kos černý
musí každý den v zimě nasbírat dvakrát
více bobulí, než sám váží.
Zvláště v tuhých mrazech ptáci velmi uvítají pomoc člověka. Stačí pro to
jednoduché krmítko vyvěšené na přelo-

Krmítko na zimu.
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Foto L. Petrilák ml.

mu října a listopadu. Krmítko je vhodné
umístit na volné prostranství na klidném
místě a alespoň 1,5 metru nad zemí
a 2 metry od nejbližšího stromu. Tímto opatřením pak předejdeme napadení
ptáků toulavou kočkou nebo kunou.
Poslední německé studie ukazují, že
je velmi prospěšné krmit ptáky i celoročně. Alespoň do května, a podporovat tak ptačí rodiče. Rodiče pak nemusejí s takovým úsilím shánět potravu pro
sebe a mají tak více času shánět přírodní
potravu pro mláďata. Toto přikrmování
tak stabilizovalo a zvýšilo populace ptáků na pokusných lokalitách. Ptáci měli
i větší snůšky, lepší kondici a někdy hnízdili i dříve a mláďata vyletovala z hnízda také dříve. Podobně se přikrmuje i ve
Velké Británii (75 % domácností), kde je
ornitologie velmi rozšířeným koníčkem.
Zda má celoroční přikrmování nějaké
nevýhody, není zatím známo, je zde několik názorů, ale zatím nejsou příliš ověřené. Například přenos nemocí mezi
ptáky (ovšem nemocní ptáci jsou oslabení a spíše se straní ostatním ptákům), vytvoření závislosti na krmítku a po přerušení přikrmování ptáci mohou strádat při
hledání potravy apod.
Na krmítko by měla být dávána potrava kvalitní a nezkažená. Můžeme použít například ovesné vločky, slunečnici,
drcené oříšky, lůj, slaninu, strouhanou
housku, strouhanou mrkev, tvaroh, mák,
řepku a různé přírodní plody (bobule,
šípky, bez černý). Na krmítku by se nikdy neměly objevit těstoviny, slané, kořeněné a uzené výrobky, vepřové sádlo,
margarín, neuvařená rýže, chléb ani přepálený lůj.
Luděk Petrilák ml.

Jilemnické pěvecké sbory
PSKU – CAMPONOTUS
Nejsou to tajné šifry, ale názvy dvou
smíšených pěveckých sborů, z nichž
Pěvecké sdružení krkonošských učitelů reprezentovalo Jilemnici v minulosti a Camponotus, který vznikl před pěti
lety, je kvalitním jilemnickým sborem
současnosti.
PSKU zahájil svou činnost již v r. 1912
zásluhou pana učitele J. Horáka z Jablonce n. Jiz. Jeho cílem bylo rozdávat radost a krásu české písně horskému lidu.
Tehdy museli členové sboru překonávat
2–3 hod. docházení do zkoušek pěšky
ze vzdálených dědin, kde už silnice končily a zvedaly se horské stráně. Nacvičovaly se nejen písně, ale i sbory našich
a později také ruských klasiků. Mezi nejlepší pěvecká tělesa v Čechách se naši
pěvci zařadili svým vystoupením 4. června 1927 ve Smetanově síni v Praze, kde
získali vavřínový věnec z rukou J. B. Forstra, jehož hymnus „.Rodné mluvě“ zazněl na úvod vystoupení. Toto pak bylo
zakončeno „Odrodilcem“ B. Smetany.
Byl to tehdy velký svátek horského lidu,
podtržený vysokým uznáním a poklonou našim pěvcům. Počet členů (nejen
učitelů) tehdy byl 35–40.
V r. 1938 byla česká píseň násilně
umlčena zvůlí fašizmu, ale v r. 1955
znovuzrozena, tentokrát p. uč. J. Zelinkou z Jilemnice. Ten vedl PSKU dvacet let. Znovu jsme s nadšením ozvučeli
sály doma i v okolí. Pořádaly se i společné koncerty se sousedními pěveckými sbory ze Dvora Kr., Lomnice n. Pop.
a Turnova, za doprovodu Podkrkonošského symfonického orchestru, řízeného výborným hudebníkem J. Matlasem

z Lomnice, a to např. k jubileím B. Smetany apod.
V Praze jsme pak někteří z nás vystupovali ještě v r. 1986, spolu s dalšími zástupci ze všech pěv. sborů z Čech a Moravy, tehdy se Symf. orchestrem hl. m.
Prahy, za řízení J. Bělohlávka. Provedena
byla kantáta B. Smetany „Píseň česká“.
Neměli jsme tehdy možnost zpívat
v akusticky vhodných prostorách kostelů, jako mají dnes naši nástupci. Naopak, náš repertoár byl ostře sledován,
takže např. došlo k dnes už úsměvné situaci, když jsme v dobrém úmyslu do
programu zařadili lidovku „Bodaj by vás
vy mládenci čerti vzali“, ale při našem
vystoupení v Semilech seděli v prvních
řadách sovětští vojáci, a náš dirigent
byl pak volán na OV KSČ k zodpovědnosti…
Každé prázdniny jsme také mívali týdenní pěvecká soustředění v různých
městech naší vlasti, kde se náš kolektiv
stával jednou velkou rodinou.
PSKU pokračoval dále pod vedením
gymn. profesora J. Holubce z H. Branné a naše poslední sbormistryně K. Bucharová z Vrchlabí se s námi několikrát
do roka schází dodnes. Byť je nás už jen
hrstka a hlasy nám zeslábly.
Scházíme se na kus řeči, zavzpomínáme, trochu i zazpíváme. Když nás někdy
napadne zkusit třeba úvodní sbor z Prodané nevěsty a ve střední části dojdeme k textu „ouvej, ouvej“, tak je to doopravdy OUVEJ…!
Velikou radost máme z činnosti našich
mladších nástupců, kteří si dali název
CAMPONOTUS. To prý podle pracovitého druhu mravenců, protože práce
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na každé skladbě je mravenčí a mravenci pracují v týmu. Aby soprán, alt, tenor
a bas dobře souzněly, musí všichni také
bezchybně a pilně pracovat jako ti mravenci. Camponotus převzal naše radostné poslání, šířit českou a moravskou píseň, ale přibral si i africké gospelsongy
a duchovní skladby různých stylových
období.
Sbor vznikl díky bývalé ředitelce SD
Jilm, Jany Moravcové, která jej úspěšně
vedla do r. 2008, než z Jilemnice odešla.
Po náročném shánění náhrady se práce
ujala mladá, ale hudebně velice schopná Hana Tauchmanová, která v té době
dojížděla za svojí učitelkou zpěvu až na
Slovensko, a také zároveň vyučovala
zpěv na zdejší ZUŠ.
Camponotus svými vystoupeními těší
posluchače při nejrůznějších příležitostech v Jilemnici, ale již také několikrát
účinkoval v H. Branné, H. Štěpanicích,
St. Bukách, Železném Brodě, Libštátě,
Studenci, v Rokytnici nebo si je pozvali
třeba do s. r. o. Cutisin.

V kostele, kde sbor často zpívá,
bývá většinou všechno „na vážno“. Ale
v křížlickém ev. kostele jsme s nimi při
nedávném koncertu zažili hodně veselou
atmosféru. Stačilo uklouznutí ze schodů
a nedokončený pád jednoho z basů. Následovala píseň „Komáři se ženili“, muži
začali nejen „bzučet“, ale jilemnický starosta podlehl nezadržitelnému smíchu,
nakazil kolemstojící, ale také dirigentku
a nakonec i nás – posluchače…
Paní dirigentka zpestřuje koncerty vlastní hrou na klarinet, byla původně žákyní zdejšího pana uč. J. Horáčka
a od září 2010 je posluchačkou pražské
AMU. Sbor Camponotus řídí už jen občas, jejím zástupcem je dočasně jmenován tenorista sboru, J. Svěcený. Byla by
veliká škoda, kdyby tento nadějný pěvecký sbor musel svoji činnost ukončit.
Věřme, že se najde sbormistr, který bude mít čas na pravidelné zkoušky,
ale také že si ti, kteří v dnešní uspěchané
době zatouží po dobré relaxaci, přijdou
s nimi zazpívat.
N. Pěničková

Z jilemnických škol
Deváťáci byli zase v Africe
Už vás asi nepřekvapí, že v naší škole
cestujeme. V devátém ročníku vždycky do Afriky. Letos jsme si na cestu s sebou vyrobili sochy, a tak na školní chodbě můžete potkat domorodce i africká
zvířata. Sochy jsou malé i velké, přírodní
i z pet lahví. Pohráli jsme si taky s výrobou velkých kartonových puzzle s africkou tematikou a někteří měli problémy
své vlastní puzzle nakonec po rozstříhání
složit. Pracovali jsme ve skupinách, které si už předem doma nachystaly nápa16

dy i materiál. Každý si vyrobil svou vlastní africkou masku pomalovanou motivy
černého kontinentu. Vyráběli jsme je lepením z papírových čtvrtek a pomalovali temperami, vodovkami, pastelkami
nebo ﬁxy.
Naše výrobky byly k vidění na chodbě před třídami 9.A a 9.B v pondělí po
projektu. Součástí výstavy jsou také referáty o Africe, které jsme dělali každý na
svoje vylosované téma a seznamují návštěvníky s historií a zajímavostmi tohoto vzdáleného kontinentu.
M. Ambrožová

Recyklohraní
Před dvěma lety se naše škola zapojila
do projektu „Recyklohraní“. Žáci jsou
informováni o způsobu třídění odpadu
a jeho ukládání do kontejnerů. Žáci sbírají použité baterie a drobná vysloužilá elektrozařízení – spotřební elektroniku (např. DVD přehrávače, rádia, MP3
přehrávače aj.), IT elektroniku (např. zařízení PC, mobilní telefony aj.), dále pak
domácí spotřebiče (např. rychlovarné
konvice, holicí strojky, topinkovače aj.),
také elektronické hračky (např. autíčka
na dálkové ovládání aj.). V rámci projektu byly škole přiděleny patřičné kontejnery na sběr recyklovatelného odpadu.
Žáci byli poučeni o třídění materiálu –
jak rozlišit, co do kterého kontejneru patří a co ne. Za nasbíraný recyklovatelný
materiál získává naše škola body. Pokud

Recyklohraní.

Foto M. Chlumová

se budou děti činit, mohou vyhrát i třídenní výlet a spoustu jiných cen. Snažíme se žáky vést k tomu, aby si vážili
životního prostředí a naučili se k němu
chovat co nejohleduplněji.
Bc. Martina Chlumová

Z úspěchů dětí naší školy
(ZŠ a MŠ Jilemnice)
Jako i v minulých letech, tak i v roce letošním jsme se zúčastnili mnoha výtvarných a rukodělných soutěží. Děti se velice snažily a přivezly několik ocenění.
V září to byla soutěž Libereckého kraje „Zvířata v ZOO“. Děti vyrobily krásná
zvířata: tygra, žirafu a slona. Použili jsme
techniku kašírování. Práce to byla náročná a vyžadovala mnoho trpělivosti, ale
výsledek stál opravdu za to. V konkurenci mnoha děl obstála naše žákyně Lenka
Zejfartová a to 3.místem.
Děti prvního stupně vytvořily pohádkové leporelo do soutěže, kterou pořádalo město Jičín v rámci programu „Jičín,
město pohádky“. Konkurence byla veliká a i přesto, že jsme neobsadili přední
místa, měli jsme radost i z uznání zajímavého nápadu.
V říjnu jsme se již potřetí zúčastnili přírodovědné soutěže v Kopidlně, ve Střední škole zahradnické v Kopidlně. Soutěž,
13. ročník „Kopidlenské poupě“, se skládá ze tří částí. První část otestuje děti ve
vědomostním testu. Ve druhé části děti
dokazují rukodělnou zručnost výrobou
květinového aranžmá. Poslední část se
skládá ze sportovního výkonu, který se
nese opět v zahradnickém duchu. Soutěží se ve družstvech i v jednotlivcích.
Družstvo naší školy (Lenka Zejfartová,
Jolana Junková, Marek Čermák) se umístilo na krásném 2. místě. V jednotlivcích
pak děti obsadily 5., 6. a 8. místo.
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Gratulujeme našim dětem a přejeme
jim, aby zažívaly životní úspěchy, které
jim budou pomáhat v budování sebevědomí a startu do jejich života.
Bc. Martina Chlumová

Předvánoční vzpomínka na týden
ekologické výchovy na Rýchorách
Bylo příjemné podzimní pondělí 4. října,
když jsme vyrazili s žáky 6. tříd na Týden
ekologické výchovy na Rýchorskou boudu. Tam děti plnily různé úkoly v přírodě – hledaly a určovaly hmyz, procházely lesními stezkami, navštívily Dvorský
les, okolí Albeřického lomu, muzeum
v Žacléři a pevnost Stachelberg. Každý
den byly na programu různé zábavné
a naučné hry, při kterých se měly naučit
spolupracovat a získat jiný pohled na život v přírodě. Přestože první tři dny halila Rýchory hustá mlha a vše bylo chladné a mokré, užily si dostatek legrace při
hře na mravence, zlatokopy nebo při
prolézání „pavučiny“. Během večerních
programů si pak zkusily vyrobit keramické korálky, stočit zvířátko z drátku, pracovaly s mapou a vytvořily si Rýchorský
deník.
Po celou dobu si děti musely udržovat
pořádek na pokojích, dodržovat správ18

ný režim včetně pravidelných ranních
rozcviček, poledního klidu a večerky,
což se jim více méně dařilo plnit dobře.
Tak na Rýchorské boudě panovala dobrá nálada, děti si rychle zvykly na pravidelný pobyt venku, přiměřenou námahu
z chůze a dodržování pokynů učitelů.
Po návratu z každé aktivity v přírodě jim
bylo odměnou skvělé jídlo od mistra kuchaře Rýchorské boudy.
Odpoledne předposledního dne se
mlha rozplynula a všem se naskytl krásný pohled na podzimní rýchorskou krajinu, různobarevné koruny stromů a vrcholky hor v dáli.V pátek se některým
dětem z Rýchorské boudy ani domů nechtělo. V Horním Maršově však již čekal autobus a ten je odvezl zpět do jejich domovů.
Je to už déle než měsíc, co jsem měla
možnost se blíže seznámit se svou novou třídou. Těch pár dní na Rýchorské
boudě mi umožnilo vidět své svěřence
jinak než přes výkony ve škole a známky z diktátů. Děti jsou nadšené z nových
věcí a rády zjišťují své možnosti. A týden
v přírodě byl pro to jedinečnou příležitostí.
Jaroslava Košťálová
učitelka ZŠ Komenského

Zájezd do Národního divadla v Praze
3. listopadu 2010 se 9.A a 9.B ZŠ Komenského vydaly na zájezd do Prahy.
Program začal návštěvou historické budovy Národního muzea na Václavském
náměstí, kde se koná poslední velká výstava před rekonstrukcí této budovy nazvaná „Staré pověsti české“. Oživili jsme
si pověsti o Přemyslovi, Libuši a další
bájné události z minulosti našeho národa a viděli i zajímavé předměty z archeologických vykopávek.

Pak jsme se prošli Václavským náměstím a na Můstku a okolní pěší zóně využili
možnost občerstvení a nákupů. Naší další zastávkou bylo Staroměstské náměstí, v podvečerních hodinách již s krásně
nasvícenou radnicí, Týnským chrámem
i dalšími budovami. Rovněž pohled od
nábřeží Vltavy na Pražský hrad a Petřínskou rozhlednu se nám moc líbil.
A to už jsme došli k Národnímu divadlu. Ani byste naše „deváťáky“ v krásném společenském oblečení nepoznali.
Podívali jsme se k základním kamenům
a pak jsme v rozzářeném hledišti očekávali začátek představení.
Hráli činohru „Naši furianti“ od Ladislava Stroupežnického. A herecké obsazení bylo opravdu hvězdné – M. Donutil,

Návštěva pevnosti Stachelberg.

J. Štěpnička, D. Prachař, J. Hartl, V. Postránecký, T. Medvecká… Byl to zcela
nový zážitek, vidět herce známé z ﬁlmu
a televize „naživo“.
Zbýval poslední pohled na zlatou
střechu a osvětlenou budovu Národního
divadla a domů jsme si odváželi zážitky
z výjimečného dne.
Z. Luštincová

Postup na republikovém finále
Kinderiády pro ZŠ Komenského,
Jilemnice
V úterý 19. 9. se do haly v Jablonci sjely
školy z Libereckého kraje, aby si zazávodily v atletice. Kinderiáda je závod 2.–5.
tříd. Všichni běží 60 m, druháci skáčí

Foto M. Tryzna
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Z Kinderiády.

Foto M. Půlpán

z místa, třeťáci hází medicinbalem, čtvrťáci hází míčkem, páťáci skáčí do dálky a na závěr se běží štafeta 4×60 m.
Naši borci vybojovali fantastické 1. místo a zajistili si postup na RF v červnu do
Prahy.
O tento úspěch se zasloužili: Lukáš
Paulus (2. místo a 2. místo), Majda Půlpánová (3. a 12.), Lukáš Farský (12.),
Míra Trýzna (6.), Vendulka Brožová (2.
a 7.), Pavel Farský (1. a 1.), Verča Gallová (3. a 6.), Tomáš Lukeš (2. a 5.) a Emička Pokorná (1. a 1.). Naše štafeta (Farský,
Gallová, Lukeš a Pokorná) zvítězila před
druhou štafetou z Desné o 3 s.
Milan Půlpán, ZŠ Komenského

Jilemničtí žáci uspěli v republikovém
finále v přespolním běhu
Dívky z jilemnické ZŠ Komenského zvítězily a chlapci doběhli druzí v republi20

kovém ﬁnále AŠSK v přespolním běhu,
který se konal koncem října v Třebíči.
Šestičlenné družstvo dívek tvořily Pavlína Pacholíková, Katka Janatová, Štěpánka Pěničková, Esmeé Bokhorstová, Lucie
Vítková a Andrea Soukupová. Dívky se
do ﬁnále probojovaly vítězstvím nejprve
v okresním a poté v krajském kole. Na
republikovém ﬁnále předvedly všechny
výborný výkon, nenašly žádné přemožitelky a celkově zvítězily v konkurenci
čtrnácti nejlepších školních družstev ze
všech krajů ČR. Mezi skoro 80 dívkami na startu se také mimořádně prosadila Pavlína Pacholíková, která doběhla
celkově na třetím místě. Všechny ostatní se umístily velmi vyrovnaně mezi desátým a dvacátým místem a posléze při
součtu umístění čtyř nejlepších dosáhly
nejnižšího součtu a tím i celkového vítězství v soutěži družstev. Dívky absolvovaly trať dlouhou 1,7 km ve dvou okruzích dlouhých 850 metrů. Závodilo se
na přehledně vytyčených tratích ve zdejším parku.
Šestičlenné družstvo chlapců běželo
ve složení Štěpán Ševčík, František Kožnar, Kryštof Jech, Michal Hornig, Leoš
Rosenberg a Vojta Kudrnáč. Také oni
ve velni silné a početné konkurenci výborně zabojovali a po součtu bodů dosáhli na celkové vynikající druhé místo,
když je předstihli pouze chlapci z Chrudimi. Chlapci závodili na trati dlouhé
3 km, absolvovali čtyři 850 metrů dlouhé okruhy.
Pro závodníky naší školy ZŠ Jilemnice, Komenského a jejich trenéry je to
potvrzení velmi dobré běžecké výkonnosti a pro většinu i dobrá zpráva o stavu připravenosti pro hlavní sportovní
odvětví, kterému se většina uvedených
závodníků věnuje, a to běžeckému lyžování.

Všichni jsou také samozřejmě žáky
sportovních tříd na naší škole. Obě
družstva také navázala na úspěch svých
předchůdců, kteří také před dvěma, respektive čtyřmi lety v republikových ﬁnále vybojovali také vždy první a druhé
místo.
Poháry za vítězství budou zdobit školní síň slávy a medaile potom budou každému běžci připomínat tento vynikající
výsledek. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy i celé Jilemnice.
Milan Půlpán a Václav Korbelář,
trenéři

Vítězství jilemnických lyžařů
v Poháru Libereckého kraje
v přespolních bězích
Tradičně mezi lyžaři patří podzimní měsíce víkendovým závodům Poháru Libereckého kraje v přespolních bězích.
V letošním roce byla celá série závodů
poprvé pod patronací hlavního sponzora ﬁrmy Salomon pojmenována Salomon Gross cup.
Seriál závodů se skládal ze šesti závodů konaných v různých částech Libereckého kraje, které pořádaly místní lyžařské oddíly. Nejprve se závodníci sešli
v Harrachově a dále následovaly závody ve Studenci, Tanvaldu, Horní Branné,
Jablonci nad Nisou, Bedřichově a vyhlášení se konalo v Huntýřově.
Ve velmi početné konkurenci, mnohdy bylo hodnoceno i 40 chlapců nebo
dívek, se neztratili ani závodníci z domácího oddílu ČKS SKI Jilemnice. V hodnocené soutěži klubových družstev jilemničtí závodníci dokonce zvítězili před
závodníky z lyžařských oddílů z Jablonce nad Nisou a Dukly Liberec. Hodnoceno bylo celkem 36 oddílů.

Z archivu ZŠ Komenského

Mezi jednotlivci se z našeho oddílu
dařilo těmto lyžařům:
První místa ve svých kategoriích vybojovali Eliška Rysulová, Dominika Hanušová a Vojta Kudrnáč. Druhá místa
získaly Bára Kociánová, Ema Pokorná
a Pavlína Votočková a třetí skončili Ondra Soukup a Jan Okuliar. Celkově se
z našeho oddílu zúčastnilo některého ze
závodů 48 našich lyžařů. Za doplnění
stojí jistě i informace o dvou dalších žácích našich sportovních tříd, kteří závodí
za jiné oddíly, mezi nejstaršími dívkami
zvítězila Pavlína Pacholíková, závodící
za Benecko a Štěpán Ševčík, závodící za
oddíl z Vysokého nad Jizerou.
Všem úspěšným závodníkům gratulujeme a věříme, že svoji poctivou přípravu zúročí i v hlavní lyžařské sezóně. Letos nás hlavně čekají závody Mistrovství
ČR staršího žactva na domácích tratích.
Doufejme, že bude přát i zima, a tak na
shledanou v únoru na Hraběnce.
Václav Korbelář, trenér
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Zdravé město o pohybových aktivitách
Vážení čtenáři, seriál Zdravého města
o pohybových aktivitách je u konce. Během roku 2010 jsme Vám celkem v 11
číslech zpravodaje představili 19 sportovních odvětví. Na psaní článků se podílelo 20 autorů, v každém čísle se vyjadřoval MUDr. Martin Koldovský a zhodnotil
každé odvětví z pohledu tělovýchovného lékaře. Zdravé město Jilemnice děkuje všem autorům za ochotu a pomoc při
tvorbě seriálu. Od ledna pro Vás chystáme další seriál, tentokráte o zájmových
sdruženích v Jilemnici.

Bruslení
Je to již 20 let, co je Jilemnice bez řádného kluziště. Tehdy v době sametové
revoluce padlo rozhodnutí, že je nutno
tehdejší kluziště rekonstruovat. Ale politikové po revoluci asi byli jiného názoru. Preferovaly se jiné věci, jako pomoc
mladým podnikatelům, a tak šel sport
trochu na vedlejší kolej. Je to škoda.
Vždyť bruslení patří rozhodně k nejoblíbenějším zimním činnostem. Troufám si
říci, že předčí i tolik oblíbené sáňkování.
Lyže jsou také fajn, ale to pravé zimní
povyražení je jenom na ostrých nožích.
Je-li řeč o ostří, tak to musí opravdu brusle mít. Pěkně vybroušený žlábek, jak ho
uměl vytvořit třeba pan Kos z Dolení ulice. Pak již to jde skoro samo. Ty nejmenší přidrží táta ze začátku za límec, těm
větším přispěje radou. Kousek zamrzlé louže se vždycky někde najde a již
je tam kupa dětí, jak na obrázcích pana
malíře Lady. Kluci prohání puk z jedné
strany na druhou a dívky prubují nejrůznější piruety. Je jenom škoda, že je to
opravdu jen na těch zamrzlých loužích.
22

Za těch 20 let se objevují jenom drobná malá kluziště, která tvoří jen několik
nadšenců. Jim je líto smutných dětských
očí, které marně hledají v Jilemnici kluziště. Přeji tedy všem a hlavně dětem, ať
mají v nadcházející zimě kde bruslit.
Aleš Matouš

Hokej
Pokud se týká sportu, je Jilemnice především městem lyžařů, ale není to tak
dlouho, co zde při TJ Jilemnice fungoval
hokejový oddíl s družstvy žáků, dorostu
a mužů. Po neuskutečněné rekonstrukci kluziště Za Lázněmi ještě nějaký čas
mládežnické týmy existovaly, ale prakticky zanikly s tím, jak jejich hráči odrostli a o mladé se už po odchodu trenérů pana Pacholíka a pana Hajného
neměl kdo starat. Zůstalo jen družstvo
mužů, které hrálo meziokresní soutěže
a v posledních cca 15 letech soutěže neregistrovaných hráčů v Nové Pace nebo
v Lomnici nad Popelkou. Nutno dodat,
že pánové Pacholík, Hajný a předseda
oddílu p. Hendrych odvedli v daných
podmínkách kus práce, za kterou je nutné jim poděkovat.
To, že se po plánovaném zavezení
kluziště Za Lázněmi nezahájila stavba
nového, bylo způsobeno hlavně tím, že
město přednostně investovalo do své infrastruktury (kanalizace, vodovody, plynoﬁkace a opravy komunikací). Souběžně s tím došlo k prodeji hokejových
kabin Za Lázněmi a případný záměr obnovení kluziště v původním prostoru tím
dostal další trhlinu. Částečně je to také
důsledkem úvah o přesunutí kluziště blíž
do centra města, aby se snížila docház-

ková vzdálenost pro žáky škol a obyvatele sídliště. Žel snaha udržovat kluziště
u fotbalového stadionu neměla dlouhé
trvání. V kontextu s výše uvedenými skutečnostmi je o to víc chvályhodná snaha
několika nadšenců v lokalitě Na Kozinci
a v Jilmu, že ve svém volném čase připravují menší kluziště pro bruslení dětí
a v případě kluziště Na Kozinci i pro potřebu škol.
Pokud se týká možnosti vybudovat
umělou ledovou plochu např. v těsné
blízkosti stávající sportovní haly domnívám se, že v současné době je tato představa velmi nereálná. Podobné projekty
dnes obnáší velmi vysoké ﬁnanční náklady (přibližně 70 mil. Kč za krytý stadion)
a provozní náklady na sezónu se pohybují též v řádu mil. Kč. V okolí Jilemnice
se nachází 3 zimní stadiony – ve Vrchlabí, Lomnici nad Popelkou a v Nové Pace,
které prakticky pokrývají současnou poptávku po ledové ploše v regionu. Tato
města mají dlouholetou hokejovou tradici, stabilizovanou členskou základnu
od přípravky (předškolní děti) přes několik kategorií žákovských družstev, dorostu a juniorů až po mužstva mužů, a to
včetně odborného trenérského zázemí.
V současné době si nedovedu představit, že by těmto stadionům mohla Jilemnice v tomto směru konkurovat. Na druhé straně ani jedno z těchto měst např.
nemá plavecký bazén.

Proto možná stojí za zváženou, jestli
se opět nepokusit znovu obnovit kluziště
Za Lázněmi, kde jsou z hlediska chladu
nejvýhodnější podmínky v Jilemnici. Přitom mantinely, které město před několika lety nakoupilo, leží bez užitku v areálu fotbalového stadionu.
František Augustin

Očima tělovýchovného lékaře…
Bruslení – nad tímto způsobem lokomoce a potažmo pohybovou aktivitou musí
zaplesat srdce každého tělovýchovného lékaře. Cyklická aktivita, převážně
aerobního charakteru, zatěžující velké
svalové skupiny, šetřící klouby – všechno to jsou atributy charakterizující tzv.
zdravý sport. Ovšem pouze za předpokladu vhodných podmínek pro jeho provozování. Těmi jsou kvalitní ledová plocha pro zimní bruslení a speciální dráha
pro in-line bruslení v létě. Obojí v Jilemnici bohužel chybí. Zdravý sport se pak
může změnit v nebezpečný, především
letní forma. Hrozí nepříjemné pády, dokonce i střety s motorovými vozidly se
všemi důsledky. Jako u většiny sportů
je důležitá kvalitní výbava včetně veškerých ochranných pomůcek. Na závěr
výzva novému zastupitelstvu města k vybudování resp. rekonstrukci a rozšíření
víceúčelové dráhy pro kolečkové lyže.
MUDr. Martin Koldovský

Hurá, máme novou rolbu!
Od prosince letošního roku bude běžecké tratě na Hraběnce upravovat nová
rolba německé výroby, značky Kässbohrer – Pisten Bully 100 v ceně 3 996 000
Kč. Rolbu získal ČKS SKI Jilemnice na zá-

kladě žádosti z roku 2009 z investičních
dotací MŠMT (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Jak se žádostí, tak
i s dalším a dalším papírováním s tím
souvisejícím pomáhal předsedovi ČKS
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SKI odbor rozvoje Městského úřadu,
jmenovitě Bc. Petra Therová a Ing. Martin Šnorbert, za což jim patří vřelý dík.
Oﬁciálně bude rolba uvedena do života
na valné hromadě ČKS SKI dne 2. prosince v EURESTU za účasti náměstkyně
MŠMT Ing. Evy Bartoňové.
A tak se upravovatelům tratí nejen pro
rekreační lyžování, ale také pro pořádání
různých lyžařských závodů jak pro děti,
tak pro dorost i dospělé, splnil sen a touha získat novou, modernější a výkonnější rolbu.
Lze si jen přát, aby pokud možno
všechny zimní sezony byly bohaté na
pohádkové množství sněhu, které by
umožňovalo dlouhodobé lyžování nejen

na Hraběnce, ale i ve Skiareálu na Kozinci a potažmo usnadňovalo i delší životnost Krakonoše na náměstí.
Informace od Mgr. Standy Henycha
čerpal Jan Kubát

Z vernisáže výstavy
Vernisáž výstavy grafiky, poštovních
známek a ilustrací prof. D. Kállaye
V pátek 15. října se v prostorách objektu Jilemnického pivovaru a jilemnického
zámku konala vernisáž výstavy graﬁky,
poštovních známek a ilustrací slovenského profesora Dušana Kállaye. Slavnostní zahájení proběhlo v nově otevřených prostorách Jilemnického pivovaru
za účasti mnoha významných osobností.
Celým podvečerem velmi hezky provázel ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici doktor Jan Luštinec. Hlavním hostem
byl profesor, akademický malíř Dušan
Kállay, který má v současné době výstavu svých prací v Japonsku, v Německu
a v Paláci národů v Ženevě. Doprovázela ho jeho manželka, akademická malířka Kamila Štanclová. Dalšími hosty, kteří
se přímo podíleli na křtu nové známky
Poštovního muzea v Praze byl Dr. Jan
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Galuška, ředitel Poštovního muzea v Praze, Ing. Břetislav Janík, ředitel odboru
známkové tvorby České pošty, Ing. Jaroslav Štefek, výrobní náměstek Poštovní
tiskárny cenin Praha, Mgr. Ivo Mravinac,
ředitel odboru komunikace České pošty, Mgr. Alena Reichlová, odborná pracovnice Poštovního muzea a akademičtí
malíři Bedřich Housa, Martin Srb, Libuše
a Jaromír Knotkovi. Správu KRNAP, spolupořadatele výstavy, zastupoval Bc. Luděk Kohl, náměstek ředitele správy,
město Jilemnice starosta Mgr. Vladimír
Richter a vedoucí jilemnické organizace
Klubu ﬁlatelistů Mgr. Slavomír Strnad, jeden z významných organizátorů celé výstavy. Celá vernisáž probíhala ve velice
příjemné atmosféře, kterou spoluvytvářeli svým hudebním vystoupením Karel
Jakubů a Bohuslav Lédl. Prostorem sálu
se nesly nádherné zpěvy světových klasiků za doprovodu působivých tónů var-

han. Zlatým hřebem vernisáže byl křest
nové poštovní známky, vytvořené profesorem Dušanem Kállayem, pro Poštovní muzeum v Praze. O jejím vzniku hovořil její autor velmi poutavě a s vtipem,
za což sklidil velký potlesk nejen od českých návštěvníků vernisáže, ale i od členů svého fanklubu z Japonska, kteří ho
do Jilemnice doprovázeli.

Celá vernisáž byla ukončena prohlídkou nově otevřených prostor jilemnického zámku, kde si všichni prohlédli výstavu tvořenou nejlepšími díly profesora
Kállaye. Za krásný večer plný informací
a pohody děkujeme panu doktoru Luštincovi a všem jeho spolupracovníkům.
Vojtěch Kunát, student kvarty
jilemnického gymnázia

Společenský dům Jilm Vás zve…
Čtvrtek 2. 12. 2010 v 19.30 hod.
Výtečníci
Divadelní soubor Horní Počernice.
Muzikál o studentech maturitní třídy
IV. A, kteří si rádi utahují sami ze sebe
i ze svých kantorů. Vstupné: 70 Kč /
50 Kč studenti, důchodci
Pátek 3. 12. 2010 v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy
Věneček B
Neděle 5. 12. 2010 v 15.00 hod.
Vánoční koncert
Koncert se uskuteční v Jilemnickém
pivovaru ve sloupové místnosti. Pěvecký
sbor Řetízek z Železného Brodu. Vstupné: 60 Kč / 40 Kč studenti, důchodci
Sobota 11. 12. 2010
Vánoční jarmark
Čtvrtek 16. 12. 2010, 8.30 a 10.30 hod.
Pohádka o Vánocích a zakleté čepičářce. Divadélko Mrak. Divadelní představení pro MŠ a I. st. ZŠ
Neděle 19. 12. 2010 ve 14.30 hod.
Jak chtěl skřítek zaspat Vánoce. Divadlo Kukadlo. Proč se skřítek Grumla

netěšil na Vánoce a jak to víla Sněženka zařídila, že si zazpívali vánoční koledy, zahráli pohádku o dvou sněhulácích
a nakonec se dočkali i vánočního stromečku. Vstupné: 40 Kč
Vážení návštěvníci vánočního jarmarku, letošní jarmark se uskuteční v sobotu
11. 12. – znovu na Masarykově a Tyršově náměstí a v přilehlých ulicích. Připraven je bohatý kulturní program, tradičně zakončený ohňostrojem, stejně tak
jako široká nabídka vánočních i nevánočních řemeslných produktů a občerstvení. Letošní novinkou bude například jarmareční prodej zabijačkových výrobků.
Program na Masarykově náměstí bude
moderovat Petr Ticháček, věříme že se
rádi přijdete podívat a nadýchat se předvánoční atmosféry.
Zároveň Vás prosíme, abyste od pátku 10. 12. od 18.00 hodin již neparkovali svá vozidla v místech konání jarmarku,
komplikuje to práci celému pořadatelskému týmu i přijíždějícím vystavovatelům.
Využít můžete další parkovací plochy
u Sportovní haly nebo ve Valdštejnské
ulici.
S díky a na shledanou se těší
Jiří Paulů, ředitel SD Jilm
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3
pátek
19.30 h

THE DOORS – WHEN YOU’RE STRANGE
Dokumentární pohled na působení jedné z nejvlivnějších hudebních skupin
v historii – The Doors. Snímek také zahrnuje raritní a nikdy nevydané obrazové
záznamy. Zajímavostí je, že na natáčení spolupracovali členové kapely – klávesista Ray Manzarek a kytarista Robby Krieger. Režie: Tom DiCillo. USA – dokumentární/hudební – titulky
Vstupné: 60 Kč — do 12 let nevhodný

7
úterý
19.30 h

SALT
Příběh pojednává o agentce CIA Evelyn Salt, která je označena za ruského spícího špiona. Zatímco se snaží uniknout před svými bývalými kolegy ze CIA, jež
jsou přesvědčeni, že se snaží zavraždit prezidenta, musí se také sblížit se svou
rodinou i zjistit a dokázat, kdo je ten pravý zrádce. Režie: Phillip Noyce. Hrají:
Angelina Jolie, Liev Schreiber, August Diehl. USA – akční/thriller – titulky
70 Kč — do 15 let nevhodný

13
pondělí
19.30 h

TAJEMSTVÍ MUMIE
Píše se rok 1912 a mladá šarmantní reportérka Adele Blanc-Sec je ochotna
učinit vše, aby dosáhla svých cílů. Neohroženě se vrhá do boje s podvodníky, šílenými vědci, ale i zkorumpovanými politiky. Ve chvíli, kdy Paříž ohrožuje
136 milionů let starý ptakoještěr, je to právě ona, kdo přispěchá městu světel
a jeho obyvatelům na pomoc. Režie: Luc Besson. Hrají: Louise Bourgoin, Mathieu Amalric, Gilles Lellouche, Phillipe Nahon. Francie – dobrodružný/titulky
70 Kč — do 12 let nevhodný

15
středa
17.30 h
20 h

ROMÁN PRO MUŽE
Román pro muže vypráví příběh tří sourozenců – Cyrila, Bruna a Anety. Pevné
pouto, které se mezi nimi utvořilo po tragické smrti rodičů, kdy starost o výchovu mladšího bratra a sestry převzal výrazně starší Cyril, prochází zvláštní zkouškou. Sourozenci odjíždějí na tradiční výlet do hor v zádech se stínem neodvratně se blížící Brunovy smrti. Výlet, který má být jakousi cestou posledních
splněných přání, se však mění v tragikomickou konfrontaci základních hodnot
a životních postojů. Režie: Tomáš Bařina. Hrají: Miroslav Donutil, Miroslav Vladyka, Vanda Hybnerová, Táňa Pauhofová, Jan Budař. ČR – komedie
70 Kč — do 12 let nevhodný

17
pátek
17.30 h
20 h

HABERMANNŮV MLÝN
Režisér Juraj Herz se rozhodl otevřít jednu z nejkontroverznějších kapitol českých dějin, poválečný odsun Němců, při němž se spravedlivý hněv často mísil
s těmi nejnižšími pudy a spolu vytvářely nesmazatelnou krvavou stopu. Jednou
z obětí dějin psaných vítězi měl být i německý průmyslník Habermann, který žil
s rodinou na severní Moravě. Filmový příběh se jeho životním osudem jen volně inspiroval, ale paradoxy nejšílenějších let dvacátého století prezentuje hrůzně dokonale. Režie: Juraj Herz. Hrají: Mark Waschke, Karel Roden, Ben Becker,
Zuzana Kronerová, Oldřich Kaiser. ČR/Německo/Rakousko – drama
60 Kč — do 12 let nevhodný

21
úterý
19.30 h

JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT
Elizabeth si celý život myslela, že má vše, co by mohla chtít. Dům, chatu, manžela, ale jediné, co jí chybí, je dítě. Časem si ale uvědomí, že to, co od života
očekává, jí celou dobu chybí. Rozvede se, hodí za hlavu spokojený domácí život a vydá se na cestu kolem světa k poznání sama sebe a svého opravdového
osudu. Režie: Ryan Murphy. Hrají: Julia Roberts, Javier Bardem, James Franco,
Billy Grodup, Richard Jenkins. USA – romantický – titulky
70 Kč — mládeži přístupný

27
pondělí
19.30 h

DOMŮ NA VÁNOCE
Je Štědrý večer a několik obyvatel zasněženého norského městečka se připravuje na důležitý okamžik v roce. Milenka připravuje romantickou atmosféru
pro svého ženatého milence; opuštěný manžel se převleče za Santa Clause,
aby mohl strávit chvíli se svými dětmi, zatímco jiný muž upřednostní práci před
společným večerem se ženou… Režie: Bent Hamer. Norsko/Švédsko/Německo – tragikomedie – titulky
70 Kč — do 12 let nevhodný

29
středa
19.30 h

SUBMARINO
Režisér Thomas Vinterberg se ve svém šestém celovečerním ﬁlmu vrací ke svým
režijním začátkům – nekompromisním realismem i zájmem o dysfunkční rodinné vztahy. Režie: Thomas Vinterberg. Hrají: Jakob Cedergren, Peter Plaugborg,
Patricia Schumann. Dánsko/Švédsko – drama – titulky
70 Kč — do 12 let nevhodný

Informace SD Jilm
Změna programu kina a výše vstupného
je vyhrazena. K základnímu vstupnému
je připočítán poplatek 1 Kč ve prospěch
Státního fondu pro rozvoj české kinematograﬁe. Objednané vstupenky na programy Kina 70 a SD Jilm si vyzvedněte
do 5 dní od zámluvy, poté budou dány
do volného prodeje. Adresa kina: Kino
70, Roztocká 500, 514 01 Jilemnice. Telefonní číslo – kancelář: 481 544 070,
pokladna: 481 545 040. Předprodej
vstupenek v pokladně kina půl hodiny
před a čtvrt hodiny po zahájení projekce. Předprodej vstupenek na programy
SD Jilm je možný i v informačním centru
na náměstí.
Obálka: Foto P. Fišerová. Zadní strana –
foto L. Hájková.
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Redakce přeje příjemné prožití vánočních svátků!

