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Zdravé město Jilemnice – seriál
Vážení čtenáři,
v dnešním díle seriálu Zdravého města Jilemnice o významných osobnostech spojených s Jilemnicí připomeneme čestného občana města Jilemnice
prof. Ing. Františka Marka, CSc.
Seriál o významných osobnostech
našeho města Jilemnice pokračuje
i v zářijovém čísle. Máme zároveň tu
čest poblahopřát k významnému životnímu jubileu čestnému občanovi města
Jilemnice prof. Ing. Františku Markovi,
CSc., který se 8. září 1929 v Jilemnici
narodil, a to dokonce na zdejší radnici, protože v té době zde tatínek vykonával funkci správce a celá rodina bydlela v malém služebním bytě. Dětství,
školní léta až po maturitu na reálném

František Marek.
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gymnáziu, kterou absolvoval v roce
1948 s vyznamenáním, prožil v harmonickém rodinném prostředí, mezi kamarády ze Sokola, s všestranným zájmem
o přírodu.
V letech 1948–1952 absolvoval František Marek s vyznamenáním fakultu
speciálních nauk ČVUT v Praze a vzápětí pak nastoupil jako asistent na fakultě inženýrského stavitelství ČVUT. O rok
později byl přijat jako vědecký aspirant
s pedagogickým úvazkem na katedru
užité geofyziky Geologicko-geograﬁcké
(nyní Přírodovědecké) fakulty UK Praha.
Kandidátskou disertací na téma „Nové
možnosti použití efektivních rychlostí v seismickém reﬂekčním průzkumu“
úspěšně ukončil vědeckou aspiranturu
v roce 1961. Na katedře užité geofyziky Přírodovědecké fakulty UK působil
v letech 1956–1969 jako odborný asistent. Po obhájení habilitační disertace
„Magnetizmus a paleomagnetizmus čedičové formace Nízkého Jeseníku“ byl
v roce 1969 jmenován docentem užité
geofyziky a v roce 1991 byl za vynikající pedagogickou a vědeckou činnost
jmenován profesorem užité geofyziky.
Vědecko-výzkumné i pedagogické práci na Přírodovědecké fakultě UK se věnoval i po odchodu do důchodu, a to až
do roku 2009.
Dále uváděné shrnutí celoživotního
díla profesora Marka ukazuje na rozsáhlost a vysokou odbornost jeho vědecké
a pedagogické činnosti a zaslouží si náležitý respekt.
Odborně se prof. Marek specializoval
na obor magnetometrie se zaměřením
na metody magnetického průzkumu,
paleomagnetizmus a archeologickou

magnetometrii. Byl průkopníkem přednostní aplikace magnetické průzkumné
metody při terénní archeologické prospekci. Jeho výzkumná činnost našla
rozsáhlou odezvu v odborných i populárně-vědeckých kruzích. Dosáhl i řady
významných ocenění, včetně plakety
geologa Pošepného. Od roku 1969 je
členem České geologické společnosti, od roku 1975 České archeologické
společnosti a v roce 1993 zakládajícím členem České asociace aplikované
geofyziky. Je autorem a spoluautorem 53
odborných publikací, 24 učebních textů,
kolem 50 výzkumných zpráv, řady popularizačních a informativních článků.
Jako vysokoškolský pedagog působil prof. Marek v podstatě nepřetržitě
od roku 1956. Byl dlouholetým školitelem vědeckých aspirantů domácích i zahraničních, přednášel na zahraničních
univerzitách v Lipsku, Kuvajtu, Havaně,
Pinal del Rio, Padově, Aténách, na mezinárodních sympoziích v ČSFR, Berlíně
a Heidelbergu. Jako expert působil v Kuvajtu a na Kubě.
V letech 1991–1993 zastával funkci předsedy rehabilitační komise Přírodovědecké fakulty UK Praha a v letech
1993–1996 byl členem Akademického
senátu UK za Přírodovědeckou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze.

Ani se nechce věřit, že je možné toto
vše zvládnout v jednom lidském pracovním životě. Pan profesor František Marek dostával a stále dostává celý život
úžasnou podporu od svých nejbližších.
Byli to jeho rodiče, hlavně otec, který
působil přes 40 let na Městském úřadě
v Jilemnici nejdříve jako správce radnice
a později jako vedoucí městské administrativy, který pro město udělal mnoho
dobrého včetně nejkrásnějšího sněhového Krakonoše v roce 1941. Je to i jeho
milá a obětavá manželka, která stojí po
jeho boku již 59 let. Úspěšný a pracovitý syn a nyní už i vnoučata.
Vztah pana prof. Marka k rodné Jilemnici je přesvědčivě vyjádřen zápisem do pamětní knihy města Jilemnice
v den udělení čestného občanství dne
16. 11. 2007:
„Ať jsem byl vzdálen kdekoli ve světě,
na místech sebekrásnějších a sebelákavějších, své rodné město jsem ve svém
povědomí uchovával jako svůj domov,
kde jsem jakoby vrostlý svými kořeny a tam se vždy chtěl a chci rád vracet. Měl jsem rád starou Jilemnici, v níž
jsem prožíval svá šťastná mladá léta. Teď
k stáru se těším z toho, jak moje Jilemnice očividně mládne. Sluší jí to. Ať je její
rozvíjející se mládí šťastné!“
Jaroslava Kunátová

Dny evropského dědictví v Jilemnici
Dny evropského dědictví (European
Heritage Days, dále EHD) každoročně
v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti
brány nejzajímavějších památek, budov,
objektů a prostor, včetně těch, které jsou
jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům

naší, evropské i světové civilizace. Proto
jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější
doprovodné akce – přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Proto jednotlivé
země nebo i města vyhlašují svá národní
témata, jejichž prostřednictvím obracejí
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pozornost organizátorů i návštěvníků na
různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví.
Hlavním garantem Dnů evropského
dědictví je Sdružení historickým měst
a sídel Čech, Moravy a Slezska. K celoevropské kampani Dnů evropského
dědictví se Jilemnice poprvé připojila
v roce 2006. Letos tedy s námi můžete
již podeváté objevovat a obdivovat město, jak ho možná ještě neznáte.
Dny evropského dědictví budou
v roce 2014 probíhat v rámci celé ČR ve
dnech 6.–14. září a letošní národní téma
je: Návraty ke kořenům. Národní zahájení se uskuteční 6. září v Opavě. V Jilemnici bude hlavní program dnů směřován na sobotu 13. září. Tento den je
zároveň dnem památek techniky a průmyslového dědictví.
V Jilemnici v rámci těchto oslav kulturních památek a historických sídel
připravujeme pro všechny zájemce
již tradiční zpřístupnění radniční věže
a hodinového stroje – jilemnických
„opakovaček“. Na radniční věž bude
možné vystoupat 13. září mezi 10.00
a 16.00 hod. a v průběhu týdne od 8.
do 12. 9. vždy v 10 hodin. Ve spolupráci s jilemnickým děkanstvím bude zpřístupněna věž kostela sv. Vavřince spojená s komentovanou prohlídkou zvonů.

Tradičně velkou měrou se ke Dnům evropského dědictví připojuje Krkonošské
muzeum, zejména děti přiláká výstava
Loutky z Říše loutek, která byla slavnostně zahájena již 7. května a bude
probíhat i v rámci Dnů evropského dědictví. Ve starém jilemnickém pivovaru
bude otevřena tržnice řemesel – korálková dílna, ﬂoristická dílna, obchůdek
K-móda, v provozu bude stuhařský stav.
Do sloupového sálu zveme malé i velké
na loutkové pohádky O pejskovi a kočičce, které uvidíte v podání Umělecké scény Říše loutek Praha. V Erbovním
sále bývalého jilemnického pivovaru se
v úterý 9. září uskuteční zajímavá přednáška na téma cechovní život. V rámci
Dnů evropského dědictví jsme pro děti,
předškolní i školní, připravili „domalovánky“ Putování za třemi pštrosími pery.
Program Dnů evropského dědictví
včetně termínů jednotlivých akcí bude
zveřejněn na plakátovacích plochách
a na níže uvedených webových stránkách:
http://www.shscms.cz/ehd/, http://
www.mestojilemnice.cz/cz/informacni-centrum/, http://www.mestojilemnice.cz/cz/jilemnice/mestska-pamatkova-zona/
Na všechny doprovodné akce Vás srdečně zveme!

Z usnesení rady města
Níže citovaná usnesení byla schválena
jednomyslně.

RM schvaluje podání žádosti o grant
z Fondu environmentální odbornosti
Programu švýcarsko-české spolupráce
s názvem Jilemnice – udržitelná s tím,
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že vlastní podíl bude ﬁnancován z kapitoly určené na územní rozvoj.

RM schvaluje vítěze veřejné zakázky
č. 01/VZe/2014 s názvem „Zlepšení
tepelně technických vlastností objektu Bytový dům čp. 482 a 483, ul. Jaroslava Havlíčka, Jilemnice“ – sdružení

ﬁrem s názvem „Zateplení Jilemnice“
zastoupené SOVIX CZ, a. s., Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové, Kukleny, IČO: 27532208 a MARHOLD, a. s., Jiráskova 169, 530 02
Pardubice – zelené Předměstí, IČO:
15050050.

RM schvaluje mimořádný členský příspěvek MAS „Přiďte pobejt“, o. s. ve
výši 7 Kč na obyvatele podle stavu
k 1. 1. 2014.

RM schvaluje vítěze veřejné zakázky č. 08/VZ/2014 s názvem „Rekonstrukce mostu přes Jilemku v ulici
K Vejrychovsku, Jilemnice“ – SaM
silnice a mosty, a. s., Máchova 1129,
470 01 Česká Lípa, IČO: 25018094.

RM schvaluje prodloužení smlouvy
o výpůjčce na nemovitosti v k. ú. Jilemnice uzavřené dne 14. 3. 2007
s Gymnáziem a Střední odbornou

školou o 2 roky, tj. do 31. 7. 2016.
Předmět výpůjčky se upřesňuje takto:
pozemek stpč. 33 se stavbou budovy
čp. 101, pozemek stpč. 50 se stavbou
budovy čp. 259, pozemek stpč. 51
se stavbou budovy bez čp., pozemek
stpč. 52/2 se stavbou bez čp. a pozemek ppč. 52/1.

RM schvaluje prodloužení nájemní
smlouvy na Masarykovo náměstí, Tyršovo náměstí a přilehlé ulice J. Harracha, Kavánova, Husova a Spořitelní
Václavu Rumlovi, J. Kováře 145, Stará
Paka o 1 rok na 8 dní v době konání
pouti za roční nájemné 220 tis. Kč.

RM schvaluje poplatek ve výši
1000 Kč na technické zajištění stříbrného, zlatého či diamantového svatebního obřadu pro svatebčany, kteří
nejsou jilemnickými občany.
–pf–

Dlužné poplatky za odpady
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (poplatek za odpady) za rok 2013
nezaplatilo v Jilemnici do konce roku
2013 cca 800 poplatníků. Podle zákona o místních poplatcích proto správce poplatků postupně vyměřuje dlužné
poplatky platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem a včas
nezaplacené poplatky nebo část těchto
poplatků může zvýšit až na trojnásobek.
Poplatníkům, kteří mají trvalý pobyt
na ohlašovně městského úřadu, to je na
adrese Jilemnice, Masarykovo nám. 82,
kteří neuhradili poplatek za rok 2013
ani nepředložili doklad, který by je od
placení poplatku osvobozoval, vyměří

správce poplatku i v letošním roce dlužné poplatky za odpady za rok 2013 hromadným předpisným seznamem, a to
v měsíci září 2014.
Pro poplatníky to znamená, že správce poplatku vyhotoví jmenný seznam
dlužníků s uvedením dlužné (případně
i navýšené) částky a na své úřední desce (i elektronické) uveřejní veřejnou vyhlášku podle § 49 daňového řádu, ve
které bude uvedeno, od kterého dne,
a kde je hromadný předpisný seznam
dlužníkům k nahlédnutí. Správce poplatku tuto vyhlášku vyvěsí na úřední
desku po dobu 30 dnů.
Pokud se jednotliví dlužníci k nahlédnutí do seznamu nedostaví, 30. den
zpřístupnění hromadného předpisného
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seznamu se považuje za den doručení.
Při nahlížení do hromadného předpisného seznamu jsou poplatkovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající
se jemu stanovenému poplatku. To znamená, že nejdříve bude muset předložit
osobní doklad (občanský průkaz, cestovní pas).
Ostatní dlužníci, kteří nemají adresu
trvalého pobytu na ohlašovně městského úřadu, obdrží, tak jako každoročně,
platební výměr písemně v obálce s modrým pruhem, to je do vlastních rukou na

adresu trvalého pobytu, případně na jinou doručovací adresu, pokud ji správci
poplatku sdělili. I ty ale upozorňujeme,
že pokud si zásilku nevyzvednou, považuje se 10. dnem za doručenou.
Platebním výměrem i hromadným
předpisným seznamem je poplatníkům
stanoven náhradní termín pro zaplacení
dlužného poplatku. Pokud ani v tomto
náhradním termínu poplatek nezaplatí,
vymáhají se dlužné poplatky exekucí.
V. Štajnerová, správce poplatku
MěÚ Jilemnice

Kočka není pes
Na jilemnickém sídlišti, v ulici Jeriova
v prostoru přístřešku na kontejnery pro
komunální odpad někteří obyvatelé bytového domu čp. 988, 989 a 990 delší dobu krmí divoce žijící kočky. Krom
misky s vodou zde můžete spatřit různé druhy granulovaného krmiva pro zvířectvo, ale i zbytky od nedělního oběda,
např. špagety či kousky kuřecích kostí.
Toto má za následek, že se do výše uvedeného místa denně chodí nakrmit na
půl tuctu koček.
Z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, kde jsem absolvoval kurz
a získal osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt toulavých, zdivočelých a synantropních zvířat, vím, že
holub a divoce žijící kočka jsou největšími přenašeči nemocí. V případě koček
včetně nemocí, kterými se může nakazit i člověk. Například tasemnicí, salmonelózou, boreliózou nebo dokonce
vzteklinou. Chápeme obavy ostatních
obyvatel Jilemnice z těchto zbytečně
vyvolávaných možností nákazy smrtelně nebezpečnými nemocemi.
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Městská policie Jilemnice tento problém řeší. Nejprve vylepením výstrahy
o kočkách jako přenašečích nemocí,
úklidem místa krmení včetně likvidace
nabídnutých zbytků lidské potravy, uzavíráním nedovřených kontejnerů na komunální odpad tak, aby se do nich kočky nedostaly. A především pohovorem
s lidmi, kteří takto divoce žijící kočky
krmí. Výsledkem je, že vylepené výstrahy jsou odstraněny a mističek různorodé
potravy přibylo.
Dalším krokem tedy je, že jsme zakoupili past na kočky a ty se snažíme
odchytit. Odchycená kočka následně
putuje k veterinárnímu lékaři ke kastraci. Ta je jediný spolehlivý způsob,
jak u koček eliminovat říji a její projevy (rozstřikování moči, hlasové projevy) a zamezit produkci nežádoucího
potomstva. Po kastraci je kočka (samozřejmě i kocour) vrácena do míst, kde
byla odchycena.
A proč je v nadpisu pes? Kočka se na
rozdíl od psa umí o sebe postarat sama.
Pavel Zelinka, velitel MP

O komunitních kompostárnách
Dny otevřených dveří
na komunitních kompostárnách
v Roztokách u Jilemnice a v Jilemnici
Jilemnicko – svazek obcí uspořádal
u příležitosti zahájení druhé sezóny
kompostování v regionu Dny otevřených dveří na svých komunitních kompostárnách. První prohlídky probíhaly
17. 6. v Roztokách u Jilemnice a zúčastnily se jich 7.–9. třídy ze ZŠ Studenec, ZŠ Roztoky a dále sekunda a kvarta
z Gymnázia Jilemnice. V odpoledních
hodinách byla kompostárna otevřena
také pro širokou veřejnost.
Hned druhý den proběhla stejná akce
na kompostárně v Jilemnici, kterou si
prohléhly s vedenou přednáškou stejné

školní ročníky ze všech základních škol
v Jilemnici.
Obdobná akce je plánována na září
i pro kompostárnu v Rokytnici nad Jizerou a tedy spádově pro žáky škol z Rokytnice, Jablonce a Poniklé. Všichni
návštěvníci se mohli seznámit se společnou svazkovou technikou, která sbírá, sváží a zpracovává zelenou hmotu
z celého území. Odborná ﬁrma poskytla přednášku o průběhu zpracování nadrceného a překopaného materiálu na
kvalitní kompost a informovala o způsobu fungování celého systému na Jilemnicku. Více informací o provozu systému naleznou všichni zájemci na www.
kompostovanijilemnicko.cz.
Ing. Radka Paulů, manažerka svazku

Den otevřených dveří na kompostárně v Jilemnici.

Archiv Jilemnicko – svazek obcí
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Z informačního střediska
Jilemnické poznávání 2014:
Jilemnice, známá neznámá.
Informační centrum Jilemnice, ve spolupráci s Městským úřadem Jilemnice, připravilo novou brožuru k naučné stezce
„Jilemnice, známá neznámá“. Letošní Jilemnické poznávání věnujeme proto připomenutí této stezky, která Vás přivede
na nejzajímavější místa našeho města.
Propagační materiál jsme rozšířili o dalších devět zastavení mimo původní, žlutě značenou trasu. Víte například, kde
hledat kapličku sv. Antonína Paduánského, kříž u Pískovnice, nebo Machačkův kříž? Tak právě tato místa a jejich
historii Vám představí naučná stezka „Jilemnice, známá neznámá“. Brožuru si
můžete zdarma vyzvednout v informačním centru. Jilemnické poznávání bude
probíhat od 8. do 13. 9. 2014.

Jaký byl začátek letní
turistické sezony?
V porovnání s loňským rokem jsme
v první půlce prázdnin zaznamenali

velký nárůst turistů. Převažují domácí,
ale přibylo Němců a Holanďanů. Poláci
jsou zastoupeni méně, několik návštěvníků bylo z Francie. Největší zájem je
o turistické cíle pro děti a turistické trasy sjízdné s kočárkem.
Nejčastější z dotazů „Slyšeli jsme
o vašem krásném městě, co nám tu doporučíte, co tu stojí za vidění?“ nebo
„Jsme tu na týden na dovolené, co nám
na každý den doporučíte?“. Zaznamenali jsme i velký zájem o naučnou
stezku. Lidé tráví v IC víc času a čekají
kompletní servis (tzn. doporučit výlety,
místa, stravování, dopravní spoje, konkrétní trasy atd.). Přibylo lidí, kteří to tu
chtějí opravdu poznat a nejen koupit vizitky a rychle pokračovat dál.
Zájem je i o materiály na zimu a informace o možnosti ubytování v Jilemnici. Bohužel kapacita ubytovacích
zařízení je v Jilemnici velmi malá a nemůžeme tak nabídnout odpovídající
prostory například zájemcům o sportovní zimní soustředění, či školy v přírodě.
Tereza Ledlová, Petr Kosina,
Informační centrum Jilemnice

Společenská rubrika
Rozloučení s žáky MŠ
Dne 10. a 11. června 2014 jsme se v obřadní síni Městského úřadu v Jilemnici
slavnostně rozloučili s žáky Mateřských
škol Zámecká a Spořilovská, kteří po
prázdninách poprvé usednou do školních lavic. Přejeme dětem, ať se jim ve
škole líbí.
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Životní jubilea – červen, červenec
2014
99 let
Anna Špačková, Na Výsluní 1153
94 let
Marie Lacinová, Poštovní 477
91 let
Libuše Havlíčková, Jana Weisse 997

Jaroslav Hruška, Zvědavá ulička 115
90 let
Blanka Slavíková, Metyšova 375
89 let
Marie Petráčková, Dolení 41
Oldřich Soukup, Jana Buchara 985
Jiří Typlt, V Jilmu 1253
Ludmila Višňáková, Roztocká 381
Olga Kletvíková, Jungmannova 141
Milada Koldovská, Jana Weisse 998
88 let
Jarmila Niepelová, Žižkova 351
Ludmila Škopánová, Jubilejní 451
Milada Janková, Jaroslava Havlíčka 987
87 let
Danuška Machytková, Jana Buchara 985
Anna Nesvadbová, Budovatelská 1002
86 let
Marie Tonarová, Komenského 69
Bohumil Žák, Spojovací 896
85 let
Věra Hančová, Krkonošská 125
Blažena Malíková, Víchovská 826
Marie Kadavá, Jana Buchara 985
80 let
Zdeňka Lauerová, Na Kozinci 929
Evuška Pavlatová, Na Drahách 254
Štefania Horáčková, Jaroslava
Havlíčka 483
75 let
Valburga Zelinková, Nádražní 505
Karel Zentrich, Jana Weisse 1203
Vladimír Kolačný, Ambrožova 1213
Roman Svoboda, Jeriova 993

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a hodně životní pohody do dalších let.

Jan Bauer, Praha
a Veronika Typltová, Jilemnice
Jiří Šlechta, Jilemnice
a Lenka Špírková, Praha
Jan Skořepa, Sovětice
a Eva Váňová, Jilemnice
David Šup a Věra Elišáková,
oba Jilemnice
Martin Zrzavý, Špindlerův Mlýn
a Karolína Knapová, Křesetice
Lukáš Vodnárek a Magdalena
Martinková, oba Roztoky u Jilemnice
Pavel Šimůnek, Horní Branná
a Iveta Jebavá, Dolní Branná
Jaroslav Dolina a Kateřina Vodičková,
oba Stará Paka
Jan Vávra a Klára Nováková, oba Praha
Tomáš Jeník, Harrachov
a Kateřina Hájková, Varnsdorf

Novomanželům přejeme hodně štěstí
na společné cestě životem.
Vítání občánků
Dne 20. června 2014 jsme v obřadní
síni jilemnické radnice přivítali nové
občánky našeho města. Jsou to:
Tereza Rychlovská
Ondřej Böhm
Petr Velikovský
Dominik Jindřišek
Ondřej Grečmal

Dětem i jejich rodičům přejeme hodně
zdraví, radosti a spokojenosti
Poděkování

Sňatky – červen, červenec 2014
Michal Absolon, Vrchlabí
a Aneta Koubová, Jilemnice
Tomáš Němec, Praha a Veronika
Poláčková, Vysoké nad Jizerou

Chtěla bych velmi poděkovat „záchranářům“ z Jilemnice, kteří na telefonát našich sousedů na chalupě v Dolní Sytové
přijeli kvůli mému kolapsovému stavu.
Po zkušenostech z některých pražských
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nemocnic, jsem se velmi bála. Přes můj
mdlý protest přece jen zavolali naši přátelé sanitku a věřte, že jsem byla velmi
překvapena a potěšena nejen profesionalitou celé posádky, ale hlavně laskavým a milým přístupem, aniž mi dávali
najevo, že jsem už „senior“. Někdy totiž

laskavé, lidské slovo a porozumění dělá
„zázraky“. Ještě jednou děkuji a už se
nemusím bát jezdit na chalupu, i když
mé zdraví není nejlepší. Stalo se 3. 8.
2014 v Dolní Sytové 54. Děkuji.
Marta Pospíchalová – členka
mezinárodní novinářské asociace

Rekonstrukce zeleně na hřbitově
Plánovaná rekonstrukce zeleně
na katolickém hřbitově v Jilemnici
Katolický hřbitov v Jilemnici je jedinečný svou starou dvouřadou lipovou alejí, vysázenou do kříže přibližně před
sto lety. Bohužel provozní bezpečnost
stromů, tedy jejich odolnost proti zlomu je výrazně snížena, a ohrožuje tak
nejen nemovité věci na ploše pod sebou, ale také osoby. Na vině je původně
velmi blízký výsadbový spon, který nutil stromy zvyšovat a vyklánět své těžiště, ale především v minulosti provedený
řez korun. Ten zapříčinil vznik staticky
nevhodných tlakových větvení kosterních větví a poranění s následkem vzniku dutin v těchto namáhaných místech.

Alej se již několik let rozpadá, byli z ní
odkáceni již nejpoškozenější jedinci,
a jako taková má stále menší stabilitu.
Z těchto důvodů přistoupilo město Jilemnice k přípravě návrhu na obnovu
této zeleně.
Základem obnovy bude vykácení původních stromů a výsadba nových lip.
Stromy budou vysázeny dvouřadě, ale
ve větší vzdálenosti mezi sebou, současně bude provedena rekonstrukce
povrchu cesty mezi stromy. Obnova
bude provedena ve dvou etapách, vybrané skupinky stromů budou ošetřeny
a po několik let ponechány na původním místě, než je nahradí zbytek mladých stromů.
Ing. Gabriela Čížková

Krátké zprávy a oznámení

Krkonošské muzeum v Jilemnici
(Správa KRNAP): otevřeno denně od
8 do 12 a od 13 do 16 hodin mimo pondělí.
Výstavy:
— Zámek: Výstava Loutky z Říše
loutek. Výstava je připravena ve spolupráci s pražskou Uměleckou scénou
Říše loutek. Jedná se o přehlídku toho
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nejlepšího, co tato vynikající scéna ve
svých fondech vlastní. Kolekce je doplněna loutkami z Muzea loutkářských
kultur v Chrudimi. Výstava plná poezie
a pohádek potěší malé i velké a potrvá
do 28. září 2014.
— Čp. 1:
V pátek dne 23. května jsme zahájili výstavu Po stopách Sarajeva 1914,

věnovanou sarajevskému atentátu, neboť tragédie se odehrála v autě hraběte
Františka Harracha a v jeho přítomnosti,
a události mají tedy určitou vazbu i na
Jilemnici. (Na výstavě je mj. vystavena
i jedinečná kolekce fotograﬁí následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este
a jeho rodiny. Nechybí ani arcivévodův
generálský klobouk a řada zajímavých
předmětů.) Záštitu nad výstavou přijali
Mgr. Martin Půta a hrabě Jan Podstatzký-Lichtenstein. Výstava se pro mimořádný
zájem prodlužuje do 30. září. Výstava
byla připravena ve spolupráci s Muzeem
Novojičínska v Novém Jičíně.
— Zároveň jsme zpřístupnili další
část stálé zámecké expozice Jana hraběte Harracha (1828–1909). Nyní si lze
prohlédnout chodbu, jídelnu, pánský salon, dámský budoárek, ložnici, předpokoj a hraběcí pracovnu.
— Ve středu dne 6. srpna v 17 hodin
jsme v Erbovním sále zahájili výstavu
Historické mapy Českého království ze
sbírky Regionálního muzea v Českém
Krumlově. S jedinečným souborem historických map se v našem muzeu budete moci setkat do 12. října tohoto roku.
— V úterý 9. září 2014 v 17.00 hod
se v Erbovním sále uskuteční přednáška na téma Cechovní život a zaniklé
průmyslové podniky v Jilemnici. (Akce
v rámci EHD)
— V sobotu 14. září 2014 se budou
konat prohlídky zvonů na věži kostela
sv. Vavřince. (Akce v rámci EHD.) Bližší údaje najdete na jiném místě zpravodaje.
— Ve čtvrtek 18. září 2014 od 18 hodin se v Krajské vědecké knihovně v Liberci uskuteční přednáška na téma Sarajevo 1914. Po stopách jeho českých
účastníků a jejich osudech. Přednáší Jan
Luštinec.

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

Městská knihovna Jar. Havlíčka
S novým školním rokem je připravena novinka naší knihovny „Čtení pro radost“. Je tady pro všechny, kdo mají rádi
knížky a vědí, jak moc je důležité dětem
a s dětmi číst. Od září, vždy každý první
čtvrtek v měsíci, vám nabízíme pestrobarevný svět knížek a možnost příjemně a společně strávit čas u nás v dětském oddělení knihovny. Čekají na vás
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zajímavé knížky spisovatelů, ilustrátorů,
jejichž výročí si právě připomínáme, doplněné čtením, povídáním a tvořením.
V tomto měsíci vzpomeneme hned
dva autory knih pro děti – scenáristku
a spoluautorku komiksu Čtyřlístek, spisovatelku Ljubu Štíplovou a ilustrátora,
publicistu Ondřeje Sekoru. Setkání bude
doplněno výstavkou doporučující literatury, novinkami i dalšími knižními typy
k předčítání. Přijďte mezi nás v odpoledním čase. Těšíme se na Vás!

Oblastní charita Jilemnice informuje,
že humanitární sklad ošacení i občanská poradna zůstávají i v září uzavřeny
z důvodu přípravy stěhování do jiných

Prezentace Jilemnice.
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prostor. O znovuotevření budeme informovat v říjnovém čísle zpravodaje a na
http://www.charita.jilemnicko.cz/.

Pozvánka na hodinovku 2014
Atletický oddíl TJ Jilemnice uspořádá ve středu 1. října XXVII. ročník závodu na dráze – Jilemnická hodinovka. Start: 16.30 na polytanové dráze
stadionu. Přihlášky: od 15.30. Startovné: 50 Kč. Kategorie: junioři až veteráni
(muži, ženy). Za pořadatele vás srdečně
zve Jiří Stehlík

Pozvánka na setkání atletů TJ Jilemnice v sobotu 4. října 2014 ve 14.00 hod.
v restauraci „U Stadionu“ k 65. výročí

Z archivu V. Václavíka

založení atletického oddílu. Srdečně
zvou Jiří Stehlík a Jan Kubát

Informace ZUŠ
3. října pořádá Základní umělecká
škola Jilemnice „Gala večer“ k 60. výročí založení školy. Koncert se uskuteční ve Společenském domě Jilm v Jilemnici v 18 hod.
1.–12. září 2014 – zápis do nového
školního roku 2014 – 2015 do všech
oborů ZUŠ. Zápis probíhá v budově
ZUŠ vždy od 13 do 17 hod.

Věhlas Jilemnicka se šíří po republice
Letos už po šesté je pořádána národní putovní výstava Má vlast cestami proměn. Jilemnický okrašlovací spolek nechal ze svých skromných prostředků pro
výstavu zhotovit plakát prezentující proměny na Jilemnicku. Jde o tři proměny
ze dvanácti úspěšných akcí spolku.
Slavnostní zahájení 6. ročníku se
konalo ve spolupráci s Národním památkovým ústavem za krásného počasí
a velkého zájmu v Praze na Vyšehradě
v květnu 2014. Od té doby výstava s desítkami panelů putuje po celé republice.
V současné době se s ní seznamují návštěvníci Lázní Kyselka.
Vladimír Václavík

Kulíškovy kulaté kulišárny
Hřiště v Dolním Lánově (v případě
nepříznivého počasí kulturní dům „Děvín“ Dolní Lánov) ožije v sobotu 20. září

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

2014 od 14 hodin programem k 20. výročí založení dětského Radia Kulíšek.
Muzeum stavebnice Merkur Police
nad Metují přiveze modelové kolejiště a při Merkuriádě si děti i dospělí zasoutěží ve stavbě modelů ze známé stavebnice.
Muzeum výroby dřevěných hraček
Detoa Jiřetín pod Bukovou věnuje materiál na výrobu vlastní dřevěné hračky.
Nejmenší určitě potěší stavebnice Seva
a Střední škola zahradnická Kopidlno
nabídne dětskou ﬂoristickou dílničku.
Nebude chybět ani expozice Svazku
měst a obcí Krkonoše, Parku miniatur
památek Dolního Slezska Kowary a soutěž o česko-polských Krkonoších.
Už nyní můžeme ledacos prozradit
i z doprovodného programu. Vystoupí
například Eva Matějovská (vítězka rozhlasové části mezinárodní pěvecké soutěže Česko zpívá), Milan Peroutka (syn
legendárního bubeníka skupiny Olympic) a skupina Black and White. Děti
uvidí loutkovou pohádku, dospělí si určitě nenechají ujít bohatou módní přehlídku.
Podrobný program najdete začátkem
září na www.radio-kulisek.cz.
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Bývalý radniční hodinář Jaroslav Dovala zaučuje nového, Petra Fišeru.

Uvádějí moderátoři Radia Kulíšek
s kolegy z profesionálních rádií a televizí.

Preventivní prohlídky
Vážení spoluobčané, je běžné, že
většina z nás v případě akutních zdravotních problémů vyhledá lékařskou
pomoc. To je jistě správně! Ale víte, že
lékaře bychom měli navštěvovat i v případě, kdy nás nic nebolí a cítíme se
zdrávi?
Takovým návštěvám říkáme Preventivní prohlídky a každý občan má na
ně právo ze Zákona o zdravotních službách (zákon č. 372/2011 Sb.). Preventivní prohlídky jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
Chcete-li se o Preventivních prohlídkách dozvědět více, čtěte Vy nebo
Vaši blízcí na webových stránkách
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Foto A. Davidová

ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.
cz, občan/pacient, prevence) článek
„Preventivní prohlídky“ a článek „Nezapomínejme na preventivní prohlídky
aneb zdraví naproti“. Informace o preventivních prohlídkách získáte také na
webových stránkách a pobočkách Vaší
zdravotní pojišťovny. Poradí Vám i Váš
praktický lékař.
Jana Kavanová

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 říjnového čísla se koná
v úterý dne 9. září 2014.
Upozornění. Články do zpravodaje
zasílejte na e-mailovou adresu: zpravodaj@mesto.jilemnice.cz.

Kniha o výročí jilemnického lyžování
Jilemničtí lyžaři letos slaví 120 let od
svého založení a chtějí toto výročí připomenout významně. Poprvé se pokusíme vydat ucelenou knihu o vývoji lyžování v Jilemnici a okolí, o vlivu lyžování
na rozvoj škol i na turistický ruch. Rádi
bychom připomněli všechny, kteří se na
rozvoji lyžování v Jilemnici podíleli.
Kniha bude rozdělena do několika částí. Kapitola první – Jak to vlastně začalo (1892–1914), kapitola druhá – Lyžování v době válek
a meziválečném období
(1915–1945) – kapitola třetí – Pokračování činnosti po
2. světové válce (od roku
1945 dodnes), kapitola čtvrtá – Historie klubu. Zde se
seznámíte s vývojem názvu
klubu a jeho stanov, s přehledem předsedů, významných výborů i s fotograﬁemi, připomeneme medaile
z olympijských her, mistrovství světa i mistrovství světa juniorů.
Kapitola pátá, s názvem Vzpomínky
slovem i obrazem, zahrnuje články se
vzpomínkami významných lidí, kapitola šestá – Budování klubu a jeho technického zázemí, připomíná vznik osvětleného kolečka, lyžařských běžeckých
závodních tratí na Benecku, výstavbu
kolečkové dráhy na Hraběnce, získání
nových skútrů a rolb na úpravu zimních
lyžařských tratí.
Kapitola sedmá – Pořádání závodů
a akcí, zahrnuje historii některých větších závodů (Běh na Žalý, Velká cena Jilemnice, Jilemnický kros, Jilemnická 50
apod.), v kapitole osmé – ČKS SKI Jilemnice není jen běh na lyžích, ale i skok,

zmíníme historii budování skokanských
můstků a připomeneme velké závody ve
skoku v Jilemnici. Poslední dvě kapitoly
uzavírají knihu fotograﬁemi, které se nevešly do textů (kapitola devátá), a statistikami (kapitola desátá).
Úvodní slovo ke knize napíše Václav Žmolík, slovo historika připojí Jan
Luštinec a o zdravici za Svaz lyžařů ČR
a Mezinárodní lyžařskou federaci jsme
požádali Romana Kumpošta.
120. výročí bude připomenuto ve velkém sále společenského domu při slavnostním večeru v sobotu
29. 11. 2014 moderovaném
oblíbeným Štěpánem Škorpilem a spojeným s křtem
knihy, která by měla být
k dispozici již na vánočním
trhu.
Vážení čtenáři, pamětníci, skijáci, příznivci lyžování, pokud vlastníte materiály, fotograﬁe, či vlastníte „pouze“
vzpomínky, o které byste se chtěli podělit nebo si myslíte, že by v naší mimořádné publikaci neměly chybět, rádi je
uvítáme! Můžete nám je ještě v průběhu
září předat, pokusíme se je zapracovat
do vydání knihy. Přineste je do prodejny Intersport v Jilemnici panu Svobodovi nebo Henychovi. U dokumentů a fotograﬁí provedeme rychlé oskenování
a vrátíme je co nejdříve majiteli, o žádný materiál nepřijdete.
Děkujeme všem, kteří se už podílejí,
či teprve budou podílet na tvorbě knihy, za jejich znalosti, ochotu, čas i úsilí!
Jménem výboru ČKS SKI
Stanislav Henych, předseda
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Organizace Rytmus Liberec
Organizace Rytmus Liberec, o. p. s. oslaví své desetileté výročí společně s Jaroslavem Duškem. Ten vystoupí s divadelní hrou „Pátá dohoda“ ve Společenském
domě Jilm v Jilemnici. Část výtěžku
z této akce bude věnována právě na
podporu organizace Rytmus Liberec,
o. p. s. Divadelní vystoupení se uskuteční 9. 9. 2014 od 19:30.
Vystoupení J. Duška bude současně
i zahájením putovní výstavy fotograﬁí,
které budou k vidění následující půl rok
na různých místech v Libereckém kraji:
Liberci, Jilemnici, České Lípě a v Jablonci nad Nisou. Prostřednictvím fotograﬁí organizace seznámí veřejnost se svojí činností a příběhy lidí se zdravotním
znevýhodněním, kterým organizace poskytla podporu při hledání práce.
Výstava ponese název: „Pracuji, protože…“. U každé fotograﬁe bude uveden krátký příběh, zachycující cestu
k „vysněnému“ zaměstnání. „Smyslem
výstavy je přiblížit veřejnosti činnost organizace a hlavně příběhy samotných
klientů, jejich pracovní a osobní zkušenosti a motivaci pro nalezení práce.“
Dodává k výstavě ředitelka organizace
Ing. Antónia Dechťarová.
Za pozornost stojí i krátký dokument,
vytvořený organizací Rytmus Liberec,
o. p. s., který zachycuje životní příběh

Růženy, které se díky práci změnil celý
život. Dokument bude promítnut v každém městě při zahájení výstavy. Jako doprovodný program vernisáží bude dražba fotograﬁí.
Agentura pro podporované zaměstnávání – Rytmus Liberec, o. p. s. na podzim tohoto roku oslaví 10. výročí své
působnosti v Libereckém kraji. Rytmus
Liberec o. p. s. poskytuje služby sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání v Libereckém kraji již
od roku 2004. Organizace byla založena jako pobočka o. s. Rytmus Praha. Od
roku 2008 působí jako samostatný subjekt. Rytmus Liberec o. p. s. má své sídlo
v Liberci a postupně se rozrostl o několik poboček za účelem pokrýt poptávku po službě v celém Libereckém kraji.
V roce 2006 bylo založeno detašované
pracoviště v Jablonci nad Nisou. V roce
2011 přibylo detašované pracoviště
v České Lípě. Nejmladším pracovištěm
je detašované pracoviště v Jilemnici,
které zahájilo svojí činnost v roce 2013.
Hlavním cílem činnosti organizace je
podpora při získání a udržení vhodného
zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením (převážně s mentálním) na otevřeném trhu práce.
Rytmus Liberec, o. p. s.

A zase volby!
Prázdniny jsou za námi, uběhlo sotva
pár týdnů od posledních voleb a už jsou
před námi volby další, tentokrát komunální. Mnohé občany již z neustálých
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voleb zmáhá únava, ztrácejí o nich přehled, případně jsou volbami otráveni.
A tak, místo účasti na „správě věcí veřejných“, sedí doma. Domnívají se, že

o nic nejde a že jejich hlas stejně nic neovlivní. Pak ale po straně kritizují a nadávají a neuvědomují si, že svou neúčastí při volbách nahrávají právě těm
věcem, které kritizují. Měli bychom si
uvědomit, že starat se, jak již bylo uvedeno, o „správu věcí veřejných“ by mělo
být tak trochu otázkou občanské cti.
Ne-li povinností. I když, na druhou stranu, byla Jilemnice svou volební účastí
při posledních volbách (19,81 %) o více
než jedno a půl procenta lepší, než byl
celostátní průměr, konkrétně se v Jilemnici tedy zúčastnilo voleb o celých 73
občanů více, než by odpovídalo celostátnímu průměru. Hurá! (Ale přes tři
a půl tisíce jilemnických voličů zůstalo doma!)
Je také pravda, že lidé se při komunálních volbách na kandidátky příliš nehrnou. Je to dáno mimo jiné i tím, že náš
systém komunálních voleb je z určitého
pohledu pokřivený a neskutečně nespravedlivý. Proč je takový, nevím, jen tuším.
Stačí se trochu zamyslet nad tím, komu
tento systém prospívá a koho poškozuje. Ten systém je totiž tak zvaně poměrný a lidé se bláhově domnívají, že když
křížkují svých 17 (nebo jiný počet) kandidátů, volí tyto lidi. Tůdle! Zaškrtnutím
kandidáta dávají jen hlas volební straně,
za kterou kandiduje. V konečném součtu se tyto hlasy připočítávají dané straně a podle získaného počtu hlasů dostane tato strana příslušný počet mandátů.
Strana přitom už předem stanovila pořadí obsazování mandátů osobami tak, jak
jsou uvedeny na její kandidátce. Jen mimořádně se může stát, že je toto pořadí
narušeno kandidátem s velkým počtem
tzv. preferenčních hlasů. Takový kandidát potom podle zvláštního klíče v pořadí postoupí na své kandidátce dopředu. Na tom, kolik hlasů mají kandidáti

na ostatních kandidátkách ve srovnání
s ním, ale nezáleží. Tak se stává, že se do
zastupitelstva dostanou lidé, kteří dostali na kandidátce jedné strany pár hlasů,
zatímco jiný kandidát, který dostal třeba i několikanásobně více hlasů na jiné
kandidátce, se členem zastupitelstva nestane. Navíc se ještě občas stává, že zvolený člen zastupitelstva ihned po zvolení odstoupí, aby tak umožnil své straně
dosadit potřebné lidi. Takže na kandidátkách některých stran můžeme najít
lovce hlasů – většinou nějaké populární osobnosti – jako „volavky“, dále lidi,
se kterými strana počítá pro práci v zastupitelstvu, a nakonec „černé vzadu“,
uváděné jen do počtu. Kandidátka musí
být totiž plná, protože nemít plnou kandidátku je pro stranu početní handicap,
jak říkají sportovci.
Přesto je až obdivuhodná odvaha některých lidí nechat se zapsat na kteroukoliv z kandidátek. Politická nekultura
až hulvátství, což se v poslední době
rozmohlo v našem parlamentě, se pomalu dostává i na komunální úroveň.
Vůči kandidátovi je vše dovoleno –
urážky, napadání, pomluvy, anonymy.
Obrana proti tomu prakticky neexistuje. A tak se v rámci předvolebního boje
dovídáme, že známý a slušný občan –
lékař, učitel či řemeslník – byl už v mládí pěkné kvítko, že trhal mouchám nožičky, rozbíjel sousedům okna, ve škole
opisoval, podváděl a zlobil, na podnikovém večírku vyváděl jako … (lze doplnit
úplně libovolně), a co teprve bude dělat
jako zastupitel, pokud se jím stane! Jeho
důstojnost, sebeúcta – vše je pošlapáno
a obráceno vniveč.
Mnoho schopných a pracovitých lidí,
kteří by si zasloužili být do zastupitelstva zvoleni, také nekandiduje prostě jen proto, že mají docela obyčejný
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strach a nechuť dělat si nějaké těžkosti.
Být na kandidátce, která směřuje proti
současnému vedení radnice, může znamenat problémy v zaměstnání (když šéf
kandiduje na opačném pólu), problémy
dětí ve škole (když ředitel školy nebo
někdo z učitelů …) i problémy v rodině a mezi přáteli. Kandidovat na levicové kandidátce, když se veřejnost na
levici dívá skrz prsty a má obavu, aby
se od ní neušpinila, také vyžaduje kus
odvahy. A tak mnozí schopní a pracovití lidé z pochopitelných důvodů odpadají, protože jim prostě nestojí za to
se nějak angažovat. A to ještě média
masírují veřejnost jen tím, jak zastupitelé kradou, berou úplatky a užívají si
za obecní peníze. (Všechno to je psáno
jen všeobecně, v Jilemnici samozřejmě
kandidují jen a jen ti nejlepší, s nejčistšími úmysly!)
Za nějaký čas potom uvidíme, jak
jsme si zvolili. To až se nové zatupitelstvo trochu rozkouká a jeho členové poznají, že samospráva není legrace, ale
složitý proces, který při pohledu zvenčí
vypadal úplně jinak a řídí se úplně jinými
pravidly. Pak uvidíme, jestli zastupitelstvo

bude mít zájem „vybudovat si pomník“
a bez ohledu na to, jestli na to město má,
stále něco nového stavět, bourat a předělávat. A také bez ohledu na nějaký
volební program jít do bezhlavého rizika a řídit se přitom heslem: hlavně začít,
ono to už nějak dopadne, on nás kraj či
stát ve štychu nenechá, případně z toho
trhnout něco pro sebe. Nebo jestli bude
mít nové zastupitelstvo zájem předat po
čase město svým nástupcům nezadlužené, upravené, v dobré kondici a bez nějakých kostlivců ve skříni! A pokud zvolíme blbě, ať už výběrem kandidátů nebo
tím, že k volbám vůbec nepůjdeme, budeme moci nadávat jen sami sobě! Jaké
naše město bude a jak se nám v něm
bude žít, záleží totiž v nejvyšší míře jen
a jen na nás!
Přeji proto voličům ve výběru našich
zástupců šťastnou ruku.
–cj–
P. S. A další volby nás opět čekají v roce
2016, a to do zastupitelstva kraje (pokud nenastane nějaká zatím nepředvídaná událost doprovázená mimořádnými volbami).

Z jilemnických škol
Celostátní kolo dějepisné olympiády
V předchozím školním roce jsem měl
čest, jako vítěz Libereckého kraje, reprezentovat naše osmileté gymnázium
v celostátním kole dějepisné olympiády,
které se konalo v Ostravě.
Téma 43. ročníku znělo ,,Město v proměnách času“. Součástí soutěže, mezi
třiceti uchazeči o prvenství, byla obhajoba písemné práce a velký vědomostní
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test. V průběhu
celého týdne byl
pro nás soutěžící
připraven bohatý program. První
den jsme započali prohlídkou centra Ostravy i s jeho
dnes slavnou Stodolní ulicí. Druhý den nás čekala

V. Libnar. Z archivu
N. Novákové

obhajoba prací. Odpoledne jsme zhlédli
expozici báňského záchranářství a navštívili archiv města Ostravy. Následující
den byl věnován úchvatnému Českému
a Polskému Těšínu, kde jsme doslova narazili i na známého písničkáře Jarka Nohavicu. Předposlední den soutěže jsme
zavítali do Vítkovických železáren a zároveň byly prověřeny naše vědomosti
v písemném testu.
Blížil se konec nejen soutěžních, ale
i obohacujících dní, a na řadu přišlo vyhlášení výsledků. Po změření sil s ostatními jsem skončil na 11. místě.
Těch několik dnů se mi vrylo do paměti nejen kvůli soutěži samotné, ale
také kvůli některým lidem a místům,
která jsem poznal.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
Gymnáziu a SOŠ Jilemnice za zajištění
dopravy do Ostravy a dále mé vyučující Dr. Nataši Novákové a Mgr. Zdeňku

Nejlepší sportovkyně školy.

Novákovi za zapůjčení školních i jejich
osobních publikací, potřebných k přípravě na dějepisnou olympiádu. Mé poděkování patří taktéž Dr. Janu Luštincovi
z Krkonošského muzea.
Vojtěch Libnar

Sportovec školy na ZŠ Harracha
V uplynulém školním roce probíhal na
naší škole již 8. ročník soutěže „Sportovec školy“. Celoroční soutěž prolínala
téměř všechny vyučovací hodiny tělesné výchovy. Škála disciplín byla velmi
široká, vybrané disciplíny byly zaměřeny na atletické dovednosti a doplněny
o další měřitelné aktivity z oblasti plavání, odbíjené, rychlostní přípravy, síly
a obratnosti.
Soutěž byla během školního roku
průběžně vyhodnocována v rámci jednotlivých ročníků i v rámci celé školy.

Foto V. Říha
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Závěrečné vyhodnocení se konalo v tělocvičně naší školy ve čtvrtek 19. června. Ti nejlepší byli odměněni medailemi, poháry, diplomy a celou řadou
sponzorských cen.
V jednotlivých ročnících zvítězili tito
chlapci a děvčata: 6. ročník: Jakub Kudrnáč, Adriana Zahradníková, 7. ročník:
Aleš Hartig, Nikola Urbanová, 8. ročník:
Tomáš Čibik, Adéla Johanová, 9. ročník:
Jakub Jindřišek, Lenka Prchlíková. Absolutní vítězství v rámci celé školy si
vybojoval Tomáš Čibik (8. ročník) před
Vojtou Kadavým (8. ročník) a Jakubem
Jindřiškem (9. ročník). Mezi děvčaty se
absolutní vítězkou stala Adéla Johanová,

2. místo obsadila Kateřina Nosková
a 3. místo si vybojovala Jiřina Drábková (všechny 8. ročník).
Celoroční snaha dětí o vylepšení
svých výkonů je velmi pozitivním přínosem pro reprezentaci školy v rámci
okresu i kraje v celé řadě sportů, především v atletických soutěžích, basketbalu, ﬂorbalu a plavání.
V těchto dnech se právě rozbíhá
9. ročník soutěže „Sportovec školy“.
Všem našim děvčatům a chlapcům přejeme co nejvíc kvalitních výkonů i osobních rekordů, radost ze závodění a z dosažených úspěchů.
PaedDr. Bohumila Tryznová

Den otevřených dveří na kompostárně v Jilemnici.
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Archiv Jilemnicko – svazek obcí

Prázdninová příprava lyžařů
I během letního období musí mladí lyžaři, žáci sportovního gymnázia (dorost)
a základních škol (žactvo) podstupovat
náročný trénink. Po „tradičních“ jarních
tahanicích o peníze a zařazení sportovců do sportovních center mládeže, reprezentačních družstev a rozdělení do
tréninkových skupin se „tradičně“ vše
ustálilo a příprava začala.
Dorostenci a junioři absolvovali své
první soustředění v okolí Prahy. Cílem
soustředění byla co největší pestrost
a škála tréninkových prostředků. Po náročném přesunu do Prahy na silničních
kolech následoval pobyt na kolejích Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze, kde závodníci v rámci projektu „popularizace vědy a výzkumu“ absolvovali
tři dny přednášek a především praktických cvičení (tréninků) pod vedením
odborníků v daném oboru. Následovalo třídenní putování po hladině řeky Vltavy na tzv. mořských kajacích po vltavské kaskádě. A znovu přesun domů.
Po pár dnech volna odjela celá tréninková skupina do italských Dolomit,
konkrétně do středisek Val Gardena
a Val di Fiemme. V nádherných podmínkách vysokých kopců a hlubokých údolí za (téměř) ideálního počasí probíhaly
tréninky na kole, na kolečkových lyžích,
samozřejmostí byla také vysokohorská
turistika, běh s holemi, posilování, hry,
kompenzační cvičení.
Obou soustředění se účastnila i bývalá závodnice ČKS SKI Jilemnice, nyní
členka ženského reprezentačního družstva A a závodnice liberecké Dukly, Sandra Schützová, která se zotavovala po
jarním zranění ramene. Její vzorný přístup, zkušenosti a nadšení v těžkých

podmínkách motivovalo mladé závodníky, kteří před sebou mají ještě dlouhou cestu k „velkému“ lyžování a byli
vděčni za zkušenosti a rady od své starší kamarádky.
Po celé prázdniny probíhaly tréninky takřka denně a až na samém konci
prázdnin odjeli žáci a mladší dorostenci
na „skiácké“ soustředění na Stříbrný rybník u Hradce Králové. Mladí závodníci
mají soustředění vždy velice pestrá a zábavná. S přibývajícím věkem se, bohužel, mnohem více musí dbát na samotný
a kvalitní trénink, proto starší dorostenci
a junioři odjeli v obdobném termínu na
Boží Dar, kde jsou podmínky pro letní
přípravu lyžařů více než ideální. Ne nadarmo zde svůj domov má Lukáš Bauer
a „za čárou“ v Německu řada tamních
vynikajících závodníků.

Lyžaři na soustředění v Dolomitech.
Archiv ČKS SKI Jilemnice
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Během léta absolvovali mladí lyžaři
i několik závodů. Běhy do vrchu, závody na kolečkových lyžích a závody v atletice. Pěkných a hodnotných výsledků
byla celá řada, není ovšem účelem článku je vyjmenovat, pokud by se o ně někdo zajímal, jsou průběžně zveřejňovány na webu ČKS SKI Jilemnice (www.

skijilemnice.cz). Po prázdninovém období čekají závodníky krom návratu do
školních lavic i testy žactva, testy SCM,
MČR na kolečkových lyžích, běh na
Žalý a řada lokálních přespolních běhů.
Všichni již budou samozřejmě netrpělivě vyhlížet první sněhové vločky.
Václav Haman

Z jilemnického sportu
Pilsner Kuvajt Cup

Šachy

V sobotu 28. června 2014 se na hřišti
u nemocnice uskutečnil 10. ročník fotbalového turnaje malých forem – Pilsner
Kuvajt Cup.
Akce, která v době „fotbalového klidu“ zpříjemnila první prázdninovou sobotu příznivcům, aktivním i neaktivním
fotbalistům, se zúčastnilo 7 družstev.
Letošním vítězem se po předešlém
jednom vítězství družstva Policie a osmi
vítězstvích Weber Teamu stalo zaslouženě družstvo Kolumbie, které ve ﬁnále jednoznačně přehrálo družstvo Weber Teamu.
Na dalších místech se umístili: 3. Netvoři (jilemničtí dorostenci), 4. Holovrátci (družstvo ze Mříčné), 5. ACS – NK
Design, 6. Sešívky (příznivci Slavie)
a 7. Víchovská Šlechta.
O zdárný průběh celého turnaje se organizačně zasloužili pánové: Dr. J. Hanza, J. Metelka, St. Soukup a rozhodčí
V. Bartoň a D. Lukeš.
Pořadatelé by touto cestou chtěli poděkovat sponzorům, díky kterým bylo
ocenění jednotlivých družstev dle pořadí velmi hodnotné.
Na turnaji se také pobavil
a občerstvil Jan Kubát

Začátek školního roku je i začátkem sezony pro šachový oddíl. Během podzimních měsíců se přestěhujeme do
gymnázia, kde jsme se pro naše tréninky dohodli na pronájmu. A jelikož budeme blízko centra Jilemnice a hlavně
mnohem blíže všem školám, rádi bychom do našich řad přivítali zájemce
z řad žáků škol. Rádi uvítáme i zájemce, kteří by šachy rádi zkusili, ale dosud
nejsou v této oblasti znalí. Teorii i od základních tahů podá všem schůdnou formou pan Lipták popřípadě někdo z našich řad.
Minulou sezonu jsme začali s tím,
že si chceme dobře zahrát. I když nebylo vždy jednoduché sestavit na utkání
pětičlenné družstvo, již čtyři kola před
koncem přeboru jsme věděli, že naše
umístění bude lepší, než jsme doufali.
Pohybovali jsme se mezi čtvrtým a pátým místem a nakonec jsme skončili
pátí. Během letošního roku se k nám přihlásilo několik nových zájemců. A díky
pravidelným tréninkům se mnozí z nás
stále zlepšují. V červnu jsme uskutečnili oddílový přebor, který jednoznačně
vyhrál pan Klika. Pokud se nám na nadcházející sezonu podaří dobře sestavit
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soupisku, můžeme se pokusit naše letošní umístění vylepšit.
A jaké máme dlouhodobější plány?
V prvé řadě chceme do svých řad žáky
místních škol, a pokud se nám bude
dařit, vytvořit i žákovské družstvo. Druhým, ale vzdálenějším cílem, je vybudování osmičlenného družstva a postup do
krajského kola, kde se soutěž hraje na
osmi šachovnicích.
Jan Skopeček

Pozvánka na 47. ročník běhu
do vrchu Jilemnice – Žalý
V sobotu 20. září 2014 uspořádá ČKS
SKI Jilemnice již 47. ročník veřejného
závodu běhu do vrchu Jilemnice – Žalý.
Letos je tento závod součástí 29. ročníku Saucony Českého poháru běhů do
vrchu a je zařazen do nejvyšší kategorie
SUPER. Hlavní závod bude odstartován
ve 14:00 hod. na náměstí v Jilemnici.
Od 14:10 hod. budou postupně odstartovány jednotlivé závody žáků jako běh
zámeckým parkem se startem a cílem
na náměstí. Na závěr proběhne na náměstí Lízátkový běh pro předškolní děti,
který bude odstartován podle kategorií
od 15:40 hod. I v letošním roce budou
kategorie rozděleny do 3 let a od 3 let
a na chlapce a dívky. Závodu se zúčastní přední běžci do vrchu a již tradičně
se zúčastní i lyžaři reprezentanti a závodníci Dukly Liberec. Těšíme se na Vaši
hojnou účast jak závodníků, tak i diváků. Občerstvení bude zajištěno.
Výbor ČKS SKI Jilemnice

Orientační cyklistika
O tituly Mistr ČR v MTBO – orientační
cyklistice, se bude o víkendu 20.–21. 9.
za pořadatelství OK Jilemnice bojovat

v Mostku, kde si dají dostaveníčko nejlepší orientační cyklisté z celé ČR, kteří
se poperou o mistrovské tituly na krátké
a na klasické trati.
V sobotní bitvě se o titul Mistr České republiky na krátké trati utká stabilní
česká špička v mírně zvlněném rychlém
podkrkonošském terénu v prostoru Mostek – Zadní Mostek – Debrné – Souvrať.
Trať je koncipována tak, aby prověřila
závodníka v jeho orientaci v rychlém
tempu na kratší vzdálenosti. Očekávaný čas vítěze u dámské i pánské elity je
v rozmezí 40–50 minut. V nedělním mistrovském závodě na klasické trati, jejíž
směrný čas pro vítězku elity již dosahuje
70–80 minut a pro vítěze elity 100–120
minut, bude kromě rychlosti na postupu rozhodovat ve větší míře i jeho volba. Úsek mezi jednotlivými kontrolami bude totiž nabízet několik variant
na jeho projetí a všichni závodníci jsou
povinni se na kolech pohybovat vždy
pouze po cestách. Pojede se v prostoru
Mostek – Vidonice – Staňkov – Borovnice – Borovnička.
Orientační klub OK Jilemnice připravuje tento víkend pro více jak 350
závodníků v 16 věkových kategoriích.
Přihlášení pro zájemce z řad veřejnosti,
kteří si MTBO chtějí vyzkoušet, je možné i v den závodu do kategorie „příchozí“, která poskytne základní představu
o tomto sportu, a to v centru závodu
v Autokempu Mostek. Další informace
na: http://mtbo2014.ok-jilemnice.cz.
David Hlaváč
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Letní koncerty v Erbovním sále
Ve středu 16. 7. zazněl v rámci 10. Krakonošových letních podvečerů v Erbovním sále Krkonošského muzea koncert
k Poctě Jana hraběte Harracha. Účinkoval soubor barokní hudby „HOF – Musici“ ve složení Jana Koucká, Andrea
Strassberger, Dalibor Pimek a Ondřej
Macek. Návštěvníci přeplněného Erbovního sálu se zaposlouchali do téměř tři
sta let starých komorních kantát a instrumentálních sonát skladatelů, kteří působili v místokrálovské kapele v Neapoli
na přelomu 20. a 30. let 18. století.
Soubor přednesl dokonalým způsobem skladby Domenica Sarró, Leoparda
Leo, Francesca Manciniho a Giuseppe
Sammartiniho, a připravil tak návštěvníkům nezpomenutelný kulturní zážitek. Tento koncert byl opravdu třešničkou na dortu hudebních pořadů prvního
dne Krakonošových letních podvečerů.
V pátek 8. srpna koncertoval v Erbovním sálu soubor „García Trio“. Zazněly
skladby G. P. Telemana, Václava Trojana,

Petra Ebena, M. Palloniho, A. Piazzolly
a dalších. Soubor ve složení Michaela Prokopcová – akordeon, Štěpán Buchar – kytara a Španěl Eduardo García
Salas – housle, nadchl ne příliš početnou, ale o to více aplaudující návštěvu. Nově sestavený soubor, který svoji uměleckou dráhu nastartoval právě
u nás v Jilemnici, je složený z vynikajících absolventů různých konzervatoří
a vysokých škol nejen našich, ale i zahraničních, má před sebou určitě skvělou budoucnost.
Hosté slíbili, že na závěr letošního
roku k nám znovu zavítají. A tak mohu
jenom doporučit těm občanům, kteří
tentokráte v Erbovním sále nebyli, aby
si tuto příležitost, jakmile se naskytne,
nenechali ujít.
Zvuk dvěstěpadesát let starých houslí v rukou Eduarda García Salase opravdu stojí za to! Už jsem ve svém životě
navštívil mnoho koncertů, ale tento byl
snad ten nejlepší…
Jan Kubát

Společenský dům Jilm Vás zve…
Pátek 5. 9. 2014, 19.00–21.30 hod.
Kurz taneční a společenské výchovy
1. lekce
Úterý 9. 9. 2014, 19.30 hod.
Pátá dohoda
Pátá dohoda nás zavádí do hlubší roviny našeho sebeuvědomování a navrací nás k našemu vrozenému pravému
já. Toto pokračování Čtyř dohod, které
změnily život milionům lidí po celém
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světě, připomíná největší dar, kterým se
můžeme obdarovat: svobodu být sám
sebou. Účinkují: Jaroslav Dušek, Alan
Vitouš, Pér La Š’éz. Autor: Don Miguel
Ruiz, Jaroslav Dušek.
Beneﬁční představení k 10. výročí
Rytmus Liberec o. p. s. (www.rytmusliberec.cz). Část vstupenek bude přednostně prodána hostům a klientům Rytmus
Liberec o. p. s.
Vstupné 350/330 Kč

Pátek 12. 9. 2014, 19.00–21.30 hod.
Kurz taneční a společenské výchovy
2. lekce
Pondělí 15. 9. 2014, 18.00 hod., Kino 70
Jordánsko – království skalních chrámů a Mrtvého moře. Cestopisné promítání Pavla Chluma a Petra Kvarty.
Vstupné 80 Kč
Pátek 19. 9. 2014, 19.00–21.30 hod.
Kurz taneční a společenské výchovy
3. lekce
Neděle 21. 9. 2014, 15.00 hod.
Tři pohádky s písničkou – Divadlo
Pohádka Praha; 55 min. Pohádkové leporelo plné písniček:
O dvou chroustech. Veselý příběh
o dvou chroustech, kterak si stavěli
z kostek, jak se hádali a vadili, až se nakonec domluvili, společně si hráli, pomáhali a postavili hrad.
O zmrzlém králi. Pohádka, ve které
byl nebyl jeden král, kterému byla stále zima a nikdo mu nedokázal pomoci.
Poštovský panáček. Pohádkový příběh o pyšném poštovském panáčkovi,
se spoustou známých písniček, které si
děti mohou zazpívat společně s herci.
Vstupné 50 Kč
Úterý 23. 9. 2014, 19.30 hod.
Synové velké metelice – Vlastenecký
divadelní spolek Vlastík Vrchlabí
Autorská inscenace vrchlabského
spolku Vlastík o skutečných událostech
na Zlatém návrší roku 1913.
Vstupné 90/70 Kč
Čtvrtek 25. 9. 2014, 18.00 hod.
Galerie V kotelně
Vlákna. Vernisáž výstavy výtvarného
oboru ZUŠ Jilemnice

Sobota 27. 9. 2014, 18.00 hod.
Koncert pěveckého sboru Rosex
Rosex je smíšený pěvecký sbor z Liberce, který byl oﬁciálně založen v roce
1987.
V současné době sbor tvoří 25 členů. Za dobu své existence sbor úspěšně
koncertoval na mnoha místech České republiky i v zahraničí… http://rosex.eu/
Vstupné 90/70 Kč
Pátek 26. 9. 2014
Kurz taneční a společenské výchovy
17.00–19.30 hod. 4. lekce skupiny A
20.00–23.30 hod. 1. prodloužená
skupiny B

Nabídka kurzů a kroužků:
– Německý jazyk – začátečníci, pokročilí, konverzace. Informace Mgr. Laštovka tel.: 774 276 721
– Anglický jazyk – začátečníci, pokročilí, konverzace
– Francouzský jazyk – začátečníci,
pokročilí, konverzace. Informace
Mgr. Pivoňka tel.: 604 295 692
– Hravá angličtina pro předškolní děti –
začátečníci, pokročilí. Informace
v SD JILM tel.: 481 54 40 70
– Veselé pískání – hra na ﬂétničku ve
skupině. Vyučuje sl. Salﬁcká, informace v SD JILM tel.: 481 54 40 70
– Skřivánek – hudební základy pro předškolní děti. Vyučuje sl. Salﬁcká, informace v SD JILM tel.: 481 54 40 70
– Karate – informace p. Karásek, tel.
773 693 539
– Aerobic pro děti 5–10 let – informace
pí Macíková 737 006 200
– Cvičení s úsměvem – Intenzivní aerobní cvičení bez složitých choreograﬁí – informace Hanka Matěásková
h.mateaskova@seznam.cz
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Připravujeme na říjen:
Čtvrtek 2. 10. 2014, 17.00 hod.
„Pracuji, protože…“ Vernisáž výstavy Agentury pro podporované zaměstnání – Rytmus Liberec. Výstava potrvá
do 31. 10. 2014

Program kina najdete nyní na barevné příloze uvnitř čísla. Věříme, že
tato drobná změna bude ku prospěchu vám, čtenářům, i našemu kinu.
Jiří Paulů, ředitel SD Jilm

Neděle 5. 10. 2014 v 19.00 hod.
Světáci – Divadlo Palace Praha
Parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v Praze, v tom zářivém, velikém
hlavním městě plném zábavy a bujarého nočního života. Po dramatickém zážitku v grilbaru Diplomat, kde způsobí
požár, se rozhodnou vzdělat v oblasti
společenského chování. Doufají, že si
příště v „lepším podniku“ zaslouží, jako
opravdoví světáci, společnost dam na
úrovni. Odevzdají se do rukou zkušeného vychovatele. Kdo mohl tušit, že nakonec natrefí na trojici podobně „dobře
vyškolených“ lehkých dam?
Hrají: Mahulena Bočanová, Adéla
Gondíková, Vlasta Žehrová, Olga Želenská, Monika Absolonová, Ivana Andrlová, Dalibor Gondík, Martin Zouhar,
Zbyšek Pantůček, Aleš Háma, Filip Tomsa, Lumír Olšovský, Martin Sobotka, Pavel Vítek. Režie: Lumír Olšovský
Vstupné 350/330 Kč

Neděle 12. 10. 2014, 15.00 hod.
Jak byla vosa Marcelka ráda, že je –
pohádka D21 Praha

Obsah příspěvků nemusí být totožný
s názorem redakce.

Jilemnice 500. Vydavatel: město Jilemnice, Masarykovo náměstí čp. 82, 514 01
Jilemnice, IČO 275808, periodicita: vychází měsíčně, den vydání: k 1. příslušného měsíce. Počet výtisků: 1 000 ks.
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(www.p3k.cz). Tisk – obálka: ZAMA
s. r. o., vnitřní strany: A90 PRESS-FOTO
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Pondělí 13. 10. 2014, 19.30 hod.
Vražedný pátek
Herec Stanislav Zindulka se poprvé
na pódiu sešel se svým synem Jakubem,
aby ve hře Vražedný pátek spojili zdánlivě neslučitelnou tematiku koncentračních táborů a suchého anglického humoru. Hru Benjamina Kurase přiváží
pražské Divadlo v Řeznické.
Pondělí 20. 10. 2014, 18.00 hod., Kino 70
Argentina a Chile – cestopisná přednáška PaedDr. L. Turka
Čtvrtek 30. 10. 2014, 19.30 hod.
Marcela Holanová se skupinou
Předprodej vstupenek od 10. 9. 2014
v informačním centru, tel.: 481 541 008,
online prodej na www.sdjilm.cz.

Obálka: Titulní strana – foto Petr Štefan.
Zadní strana – foto Daniel Zajíc.
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Prodejna NOVÁ PAKA,
Kotíkova 286
tel.: 493 592 364
e-mail: novapaka@vekra.cz

KVALITNÍ
ČESKÁ OKNA
ZA NÍZKÉ CENY
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