XXXVIII. ROČNÍK

ČERVEN 2015

11 Kč

Zdravé město – seriál
Seriál Zdravého města Jilemnice pokračuje, a to opět kolektivním sportem –
košíkovou. V současné době v našem
městě nehraje žádné družstvo v košíkové například krajské soutěže, proto jsme
hledali pamětníky významných úspěchů v tomto sportu v minulosti. Požádali jsme některé bývalé hráče z konce
50. let, aby nám prozradili, co bylo jejich motivací k úspěšné, ale zároveň náročné reprezentaci našeho města v košíkové. Začtěte se proto do úsměvných
vzpomínek Evy Červinkové a Jana Červinky.
V jilemnické sokolovně se tenkrát děly
věci! Hrála se košíková a balkon byl při
sobotních a nedělních zápasech plný
diváků. V týdnu se scházeli na tréninku v úterý a pátek dorostenci a muži,
pondělky a čtvrtky patřily dorostenkám
a ženám. Přes zimu se nám díky této
sportovní hře dařilo využívat volný čas
pro zdraví i potěšení.
Koncem padesátých let jsme patřili
k Libereckému kraji. V sobotu jsme utíkaly po obědě na vlak, abychom stihly
první zápas v Rumburku, Varnsdorfu, Liberci či Krásné Lípě. Tam jsme přespaly a v neděli dopoledne se hrál zápas
číslo dvě. A zase pěkně vlakem domů.
Na toto dorostenecké období mám živé
vzpomínky a fotograﬁe mně říkají, že
jsme opravdu byly mladé, šťastné a odhodlané pod koši bojovat a občas i střílet koše soupeřkám. V Liberci ovšem
dávaly koše spíše nám, tam jsme vždy
prohrávaly o hodně.
Na společných fotograﬁích s námi
stojí vždy jeden muž. Buď Evžen Malý,
nebo pan profesor Miroslav Tryzna.
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Trénovali nás, jezdili s námi na zápasy,
řešili technické problémy všeho druhu,
organizovali sled domácích zápasů a tak
podobně. Oba nám nezištně umožňovali sportovní vyžití, měli radost z každého
našeho úspěchu. Jejich obětavosti jsme
si vážily více až v dospělosti, děkovat
jim musíme navždy.
Když jsme v roce 1960 odmaturovaly, rozprchly jsme se a jen některé z nás
pokračovaly v ženské kategorii. To už
jsme patřili k Hradeckému kraji a bojovaly jsme v Hradci, Pardubičkách,
Heřmanově Městci, Trutnově či Hořicích. Základ mužstva žen pak tvořily
v sedmdesátých letech dívky z jilemnického gymnázia a roli trenéra plnil Mirek Tryzna mladší, který tak pokračoval
v otcově činnosti. I já jsem se pokoušela
vzkřísit košíkovou coby vedoucí družstva dorostenek. Ovšem nebylo myslitelné zvládnout ještě povinnosti v zaměstnání a ty mateřské, a proto jsem se
této aktivity musela vzdát. Košíková se
v Jilemnici hrát nepřestala, měla však
podobu středoškolských her. V okresních kolech jsme si vedly výborně, zato

Trenér E. Malý s družstvem hráček košíkové. Ze soukromého archivu autora.

v krajských jsme zvláště s hradeckým
gymnáziem neměly šanci. Mýma rukama prošla řada velmi šikovných dívek, jejich skvělé dvojtaktové úniky mě
vracely do mých začátků. Patřily k nim
Vlasta Tuláčková, Táňa Bucharová, Maruška Svobodová, Helena Kadavá, později Iva Lízlerová, Irena Kobrová, Jana
Bartoníčková, Laďka Poláčková, Iva Janatová, Jana Nývltová, Mirka Bucharová, Jarmila Křelinová, Dana Adámková,
Dáša Čechová a další.
Která jména spoluhráček mně v paměti utkvěla nejvíce? V dorostenecké
éře určitě Marie Kracíková, Eva Fischerová, Markéta Horáčková, Marta Lábková, Věra Johanová či Blanka Kittlerová.
A v ženách tehdy kralovaly: Naďa Šaldová, nejlepší střelkyně, Eva Paulusová, Maruška Zuzánková, Lída Kracíková, Dana Šmídová nebo Jana Voksová.
Všichni, kteří jsme se s basketbalovým míčem pod koši jilemnické sokolovny potkávali, snad na tyto zážitky rádi
vzpomeneme. Držíme palce těm, kteří v Jilemnici pro košíkovou žijí i dnes.
Vzpomínala Eva Červinková
Když jsem se koncem padesátých let
vrátil po pěti letech do Jilemnice, zařadil
jsem se brzy do party místních košíkářů. Ta se snažila navázat na poválečnou
tradici jilemnické košíkové, představované především profesory Pučelíkem
a Tryznou, dále Tondou Soukalem, Mirkem Hančem a dalšími. Pokračovateli
byli teď Karel Mužíček, Jobek Stránský,
Pavel Sladký, Pepa Kroupa…
Mužstvo bojovalo v krajské soutěži se
střídavými úspěchy. Co však ho vyznačovalo mezi všemi soupeřícími týmy, byl
zcela originální herní systém. Protože
někteří z členů týmu reprezentovali v té
době Jilemnici i v hokeji, snažili se tito

Košíkářky s trenérem prof. Miroslavem Tryznou. Ze soukromého archivu autora.

Josef Zuzánek, Ivan Crha, Josef Bulušek, Karel Kratěna, Franta Zuzánek, Tonda Červinka. Ze soukromého archivu autora.

hráči přenést hokejové zkušenosti i do
košíkové. Při zahájení útoku na vlastní
polovině převzal puk (tedy míč) střední
útočník a rozběhl se driblinkem spolu
s oběma křídly proti soupeřově obraně.
A protože středním útočníkem byl často Karel Mužíček, většina soupeřových
obránců uhnula včas z cesty jeho úctyhodné postavě. Druhým rozrážečem
soupeřových obran býval Jobek Stránský, který měl zkušenost z frontálních
útoků jako střední útočník hokejového
týmu. Teprve v případě, že se soupeřova obrana natolik zformovala, že nebylo
možno projít, odhazoval střední útočník
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míč na křídla, která tvrdý boj sledovala
dosud zpovzdálí.
Přiznám se, že jsem byl zcela nezvyklým způsobem boje značně překvapen,
ale zaskočeni byli především soupeři
a také rozhodčí. S takovou taktikou se
totiž jinde nesetkali. Teprve s příchodem dalších posil, jako byl Lojza Horáček, Tonda Červinka, Karel Kratěna

a Jirka Faistauer, se postupně podařilo
herní systém poněkud upravit a přizpůsobit obecným zvyklostem. Když pak
do mužstva přišly významné posily Jirka Pochop, Karel Paulus a další, začalo
se mužstvo prosazovat v soutěžích hradeckého kraje. Ale to už byla další kapitola historie jilemnické košíkové.
Zavzpomínal Honza Červinka

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

ZM schvaluje účetní závěrku města
Jilemnice sestavenou k rozvahovému
dni 31. 12. 2014.

ZM schvaluje celoroční hospodaření
města Jilemnice za rok 2014 bez výhrad.

ZM schvaluje akční plán města Jilemnice na roky 2015–2016.
pro: 15, zdrželi se: 2
(Malý, Sucharda)

RM ukládá řediteli MMN v Jilemnici
ve spolupráci s NsP Semily předložit
externí ekonomicko-právní analýzu
možné spolupráce MMN v Jilemnici
a NsP Semily, a to až do fáze možného sloučení obou subjektů, případně převodu činností NsP Semily na
MMN v Jilemnici.

RM zřizuje pracovní skupinu pro bytové a sociální záležitosti:
předseda – Marcela Morávková, členové – Monika Jindřišková, Alexandra Opluštilová, Dana Šimková, Miluše Vargová.

RM odvolává na základě ustanovení § 102, odst. 2 písm. g) zákona
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č. 128/2000 Sb., o obcích, odvolává
ke 31. 12. 2015 vedoucího odboru
dopravy Jaromíra Štraucha z důvodu
odchodu do předčasného starobního
důchodu.

RM jmenuje na základě ustanovení § 102, odst. 2 písm. g) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, na návrh tajemníka městského úřadu Lucii
Šnaiberkovou vedoucí odboru dopravy s účinností od 1. 1. 2016.

RM schvaluje pověření Vladimíra Richtera k přijímání projevu vůle
snoubenců, že spolu vstupují do
manželství.

RM schvaluje Statut Dozorčí rady
Masarykovy městské nemocnice dle
předloženého návrhu.

RM schvaluje Knihovní řád Městské
knihovny Jaroslava Havlíčka dle předloženého návrhu.

RM schvaluje poskytnutí dotací
z Grantového programu města Jilemnice na rok 2015 dle předloženého
návrhu a uzavření veřejnoprávních
smluv o poskytnutí těchto dotací.

RM schvaluje letní akce Společenského domu Jilm v zámeckém parku dle
předloženého návrhu.
–pf–

Rozhovor s radním Alešem Vaňkem
Aleši, v kolečku rozhovorů pro jilemnický zpravodaj došla řada i na Tebe jako
člena Rady města Jilemnice. Jak se cítíš ve funkci menšinového koaličního
partnera?
Díky za optání, je to dobré. Městská koalice funguje už půl roku a třeba
mě samotného příjemně překvapilo, jak
často dokážeme s partnery najít společnou řeč.
Samozřejmě ne vždy – ale mám dojem, že se všichni snažíme o korektní
diskuse, a když se na něčem dohodneme, dohodu ctíme. Nejen my, ale i partneři. A když máš důvěryhodného partnera, hned se samozřejmě lépe pracuje
a rozhoduje.
To zní skoro idylicky…
Samozřejmě není nebe bez mráčků,
to by ani nešlo. Občas se samozřejmě
neshodneme, někdy na sebe zvýšíme
hlas, ale zatím to na mě působí tak, že
když už se na něčem domluvíme, tak ta
dohoda platí.
Ve funkci radního jsi půl roku. Máš už
něco, čím by ses mohl za tu dobu pochlubit, co se Ti podařilo zrealizovat?
Jsem jen jedním ze členů Rady, na to
nezapomínejme. Mohu věci navrhovat
a argumentovat, ale důležité je o správnosti svého postoje přesvědčit ostatní.
A to rozhodně není a nebude žádná legrace. Na druhou stranu jsme našli s kolegy v Radě společnou řeč například
ohledně nesmyslnosti výstavby kogenerační jednotky uprostřed sídliště na Spořilově. No a já osobně jsem od ledna
vedoucím projektu „Volnočasový areál
Hraběnka“.

Pokud si pamatuji, volnočasový areál
Hraběnka nebyl zrovna vaší prioritou
v rámci vaší volební kampaně.
Hraběnka nebyla naším výhradním
tématem, ale ve svém předvolebním
programu jsme se mimo jiné zavázali
k tomu, že nebudeme bezmyšlenkovitě podporovat megalomanské projekty – takže tím, že jsem se stal vedoucím projektu, máme veškeré podklady
a náklady pod kontrolou. A pozor, zároveň za realizaci areálu přebírám odpovědnost.
Stejně se jedná o poměrně rozsáhlý projekt, na tohle všechno přeci jeden člověk nestačí. Jaké máš zkušenosti s vedením takových projektů?
Nejdu do toho úplně naslepo. Mám
s řízením podobně rozsáhlých projektů
osobní zkušenosti z minulosti, a navíc
na tu práci nejsem sám – vybral jsem si
do týmu pět odborníků, kterým důvěřuji bez ohledu na to, ke kterému politickému uskupení patří. Velkou posilou
je třeba pan Roman Charvát z Vrchlabí,
který stojí za vybudováním lyžařského
areálu Vejsplachy. Další kolegy si zveme
podle aktuální potřeby. Hraběnka je pro
mě a náš tým výzva, kterou jsme přijali
a od ledna se scházíme prakticky každý
týden, abychom projekt posunuli vpřed.
Potřebuje Jilemnice vůbec takový areál,
když hory máme tak blízko?
Předně musím upozornit, že areál je
koncipován jak pro veřejnost, tak pro téměř profesionální sportovní trénink lyžařů a biatlonistů, ale zejména pro celoroční veřejné užívání. Dále je potřebné
zmínit, že lyžování a v poslední době
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i biatlon má v Jilemnici velmi dobrou
základnu a že závodníci, kteří tady vyrůstali a zároveň studovali na místním
gymnáziu, se dokázali prosadit i na
mezinárodní úrovni. Ale také si musíme otevřeně přiznat, že po sportovní
stránce pověst jilemnického gymnázia
v poslední době poněkud stagnuje a že
sportoviště, které bylo na Hraběnce vybudováno jako nadčasové v letech 1974
až 1976, nedoznalo změn a pro sportovní vyžití jej prakticky nemůže použít
veřejnost ani sportovci. Svět se za těch
čtyřicet let posunul dál, zatímco tady
jsme žili z podstaty.
Můžeš být konkrétní?
Podívej se, jaké sportovní areály vybudovali v Jablonci, v Letohradu nebo
v Novém Městě na Moravě. Nám ujel
vlak, a to jsme se přitom mohli chlubit tím, že jsme tu založili jedny z prvních sportovních tříd v tehdejším
Československu, vybudovali první speciální dráhu na kolečkové lyže, sportovní gymnázium bylo založeno také jedno
z prvních. Žít jenom z minulosti a tradice se nedá. Když areál nepostavíme
v Jilemnici, může se stát, že jej vybudují
někde kousek od Jilemnice a veškeré lyžařské dění se tam přesune. U toho rozhodně být nechci. Musíme využít toho,
že naše město, Liberecký kraj a biatlonový svaz jsou nám nakloněni a máme
šanci postavit areál nejen pro sportovce,
ale i pro veřejnost. V létě můžou areál
využívat amatérští bruslaři – in-linisté,
v zimě můžou kolečko s umělým zasněžováním využívat školy a kroužky, můžeme šetřit peníze rodičů na dojíždění na tréninky na hory. Příležitost jít na
běžky by měl každý, děti získají další
možnost aktivně strávit volný čas. Večerní osvětlení by umožnilo lyžování všem,
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kteří déle pracují. Takže tohle je naše
představa, jaký areál a proč vybudovat.
O projektu volnočasového areálu Hraběnka se mluví asi 3 roky. V jakém stavu se tento projekt nacházel, když jsi
ho převzal?
Vycházel jsem ze všech prezentací,
které byly veřejnosti představovány, ale
skutečnost byla trochu jiná. Navzdory
ujišťování, že vše už je připravené, nebyly dořešeny třeba výkupy, popřípadě
směny pozemků, nebo třeba parkoviště, protože na té úzké silnici na Mříčnou se samozřejmě parkovat nemůže.
První etapa byla rozdělena na dvě části:
v etapě 1A se primárně měla vybudovat
střelnice a kolečka v lese a teprve poté
v etapě 1B zrekonstruovat cesta od buněk k lesu. Takže nejdřív postavit sportoviště a pak teprve k němu stavět cestu? To taky nezní moc logicky. Nicméně
jak už jsem řekl, je to pro mě a můj tým
výzva, kterou jsem připraven dotáhnout
do zdárného konce. Čeká nás ale ještě
opravdu hodně práce.
A realita po čtyřech měsících?
K etapě 1A už máme územní rozhodnutí. Co se části 1B týká, poslední směna
či výkup pozemků se blíží snad ke zdárnému konci. První stavební úpravy by
měly začít letos v září, hotovo by mělo
být v září 2016. Areál bude určen pro
letní i zimní provoz, s osvětlením. Právě
pro veřejnost, oproti původnímu plánu,
bude k dispozici zázemí, tj. místo pro
převlečení, odložení věcí, nebo třeba taková drobnost, jako je WC.
Přeji Tobě i celému týmu hodně trpělivosti a sil pro dovedení projektu do
zdárného konce. Děkuji za rozhovor.
Rozhovor vedla H. Jakouběová

Fórum Zdravého města Jilemnice
Stejně jako v předešlých letech přinesl
měsíc duben možnost občanům diskutovat o celkovém rozvoji města na fóru
Zdravého města Jilemnice. Na akci jsou
zváni zástupci veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru, vzdělávacích a odborných institucí, ale hlavně
také široká veřejnost.
Letošního 9. ročníku se dle prezenčních listin zúčastnilo 70 osob. Děkujeme za Váš zájem o rozvoj města a za to,
že se nebojíte vystoupit se svými příspěvky a podněty.
Moderování se ujal student jilemnického gymnázia Ladislav Stránský a svého úkolu se zhostil na výbornou. Hned
v úvodu přivítal vzácné hosty, mezi nimiž opět nechyběli Ing. Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR
(NSZM ČR), a Mgr. Petr Hermann, předseda NSZM ČR, a vyzval paní starostku
k úvodnímu slovu. Pak již na podium
pozval tanečníky „minihady“ z taneční
skupiny Paul-Dance Jilemnice k jejich
vystoupení s názvem Duhová víla.
Po kulturním vystoupení následovala prezentace koordinátora Zdravého
města Jilemnice Ing. Martina Šnorberta a političky Zdravého města Jilemnice Ing. Jany Čechové o řešení problémů
deﬁnovaných při loňském ročníku fóra.
Program dále pokračoval prezentací ředitele NSZM ČR, ve které přiblížil
hlavní aktivity asociace, která v ČR působí od roku 1994 a v současné době
má 124 členů. Dále svou prezentací nastínil, jak bude probíhat pracovní část.
Účastníci u jednotlivých tematických
stolů (rozvoj města, hospodaření města, občan a úřad; životní prostředí; zdravý životní styl, sociální oblast, bydlení;

vzdělávání a kultura; volný čas, sport
a cestovní ruch; podnikání a zaměstnanost; doprava, prevence kriminality,
bezpečnost občanů) nadeﬁnují problémy pro danou oblast a z nich pak vyberou dva, které postoupí do závěrečného
hlasování.
I v letošním roce byl pro studenty
k dispozici „stůl mládeže“, u kterého
naše mladá generace diskutovala o problémech napříč všemi tematickými oblastmi.
Které problémy jsou považovány za
prioritní?
1. Bezdomovectví v Jilemnici
(28 hlasů)
2. Pokračovat v budování cyklostezek
(18 hlasů)
3. Najít využití pro budovu bývalé
spořitelny (15 hlasů)
4. Nevyhovující prostory knihovny
(11 hlasů)
4. Vyřešit areál bývalého OSP (11 hlasů)
6. Kurzy krizových situací (7 hlasů)
7. Neutěšený stav a provoz
autobusového nádraží (6 hlasů)
8. Bezbariérovost Jilemnice (5 hlasů)
9. Péče o stávající majetek města
(4 hlasy)
9. Nezájem zastupitelů o veřejné
fórum (4 hlasy)
11. Chodník v ulici Roztocká (3 hlasy)
12. Nedostatečný úklid po městě
(2 hlasy)
12. Nepolevit v údržbě a péči o zeleň
(2 hlasy)
12. First responder (proškolení první
pomoci) (2 hlasy)
15. Obnova cest po těžbě dřeva (1 hlas)
16. Podpořit vytváření nových
pracovních míst (0 hlasů)
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Stejně tak jako v předchozích letech
byly tyto problémy ověřeny anketou,
která mezi obyvateli Jilemnice probíhala od 15. do 31. května. Výsledky ankety jsou v tuto chvíli zpracovávány a dozvíte se je v prázdninovém čísle našeho
zpravodaje.
Ověřené problémy, tedy ty, které se
objevily mezi prvními deseti na fóru
a zároveň i v anketě, budou předloženy
k dalšímu řešení zastupitelstvu města.
Materiály z fóra (prezentaci koordinátora a političky, prezentaci ředitele
NSZM ČR, zápis) naleznete na webových stránkách města Jilemnice.
Děkujeme Vám všem, kteří jste neváhali obětovat svůj volný čas a přišli jste
nám říci, co je třeba řešit, aby Jilemnice byla místem, kde stojí za to žít. Příští
rok v dubnu se budeme těšit na viděnou
na jubilejním 10. ročníku fóra Zdravého
města Jilemnice!
–kj–

V rámci akce Ukliďme Česko uklízeli nejmenší skauti a skautky. Archiv skautů.

Společenská rubrika
Životní jubilea – duben 2015
89 let
Miloslava Soukupová, Žižkova 388
František Janata, Na Kozinci 832
88 let
Jaroslav Kytler, Budovatelská 631
87 let
Vlasta Heltová, Roztocká 1000
MUDr. Věra Václová, V Jilmu 551
86 let
Věra Kubincová, Na Drahách 247
85 let
Ladislav Smíšek, Zvědavá ulička 108
80 let
Maruše Říhová, Spojovací 876
Jana Sedláčková, Jaroslava Havlíčka 987
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75 let
František Erlebach, Na Stráni 883
Ladislav Mašek, Spořilovská 996

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a hodně životní pohody do dalších let.
Vítání občánků
Dne 17. dubna 2015 jsme v obřadní síni
jilemnické radnice přivítali nové občánky našeho města. Jsou to:
Pavel Hanč
Markéta Daňková
Natálie Mařasová
Jakub Jirouš
Štěpán Mikuš

Mathias Hercok
Radek Honců

Dětem i jejich rodičům přejeme
hodně zdraví, radosti a spokojenosti.
Sňatky – duben 2015
Zdeněk Nemanský a Iveta Gorelová,
oba Hostinné

Novomanželům přejeme hodně štěstí
na společné cestě životem.
Úmrtí – duben 2015
Vladislav Smolař (*1929)
Blažena Lauerová (*1940)
Marie Hofmanová (*1937)

Pozůstalým rodinám projevujeme
upřímnou soustrast.
Za SPOZ Jolana Kozáková

Poděkování jilemnické interně
Děkuji srdečně touto cestou personálu
interního oddělení Masarykovy městské
nemocnice – sestřičkám, panu primáři
Schmoranzovi, dr. Mečířové, dr. Stachovi i sestřičkám na interní JIPce – za jejich milou péči během mé hospitalizace
ve dnech 22.–24. 4. 2015.
Rovněž vyslovuji svoji naprostou spokojenost s ostatními službami nemocnice, včetně stravy.
Ještě jednou moc děkuji.
Jan Netyk, Poštovní 477, Jilemnice

Poděkování hasičům
Prostřednictvím zpravodaje bychom
chtěli poděkovat jilemnickým hasičům,
kteří nám vždy ochotně a bez nároku na

jakoukoliv odměnu pomáhají při čištění
požární nádrže na Kozinci.
Zároveň patří velké poděkování
i paní Marcele Frkové, která je hlavní
iniciátorkou a organizátorkou veškerých
činností souvisejících se znovuobnovením této požární nádrže jako místa ke
koupání.
M. Heřmánková

Mateřské centrum děkuje
Velice ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří mi od září pomáhali se
zajištěním provozu mateřského centra.
Děkuji maminkám, které dobrovolně,
zcela nezištně a ve svém volném čase
vedly různé kroužky a aktivity pro děti
i pro dospělé. Bez dobrovolníků by neproběhla ani jedna z venkovních akcí
minulých (Český Ježíšek, Koloběžkiáda, Pojďme spolu za světlem, divadelní
představení Poztrácená pohádka) i budoucích (28. 6. loutkové představení
Červená karkulka + interaktivní výstavka s dílničkami).
Zároveň děkuji všem, kteří naše centrum navštěvují a využívají našich služeb. Posledních několik měsíců oslovujeme i širokou veřejnost organizováním
pravidelných výtvarných a rukodělných
celodenních tvoření.
Od září se aktivně věnujeme pořádání osvětových besed na aktuální témata jako očkování, nové směry v učení,
zdravý životní styl, ženská ekohygiena,
výchova dětí, přednášky na téma „Proč
jsou děti nemocné“, ekologické praní,
přírodní léčení, homeopatie atd.
Z hojného zájmu o tyto besedy jednoznačně vyplývá počátek změny vědomí lidstva a nutnost návratu k přírodě
a přírodním zdrojům.
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S velkou radostí mohu konstatovat, že
touha po informacích zatím jednoznačně převládla nad posezením nad šálkem
kávy či čaje. Zájem o psychomotorické
a pohybové kroužky, o vzdělávací kurzy a besedy vítězí nad volnou hernou.
Velmi dobrá návštěvnost mateřského
centra (průměrně měsíčně 350 osob)
mě utvrzuje v tom, že to, co děláme má
smysl a význam do budoucna, a ráda
bych v této práci i nadále pokračovala.

Osud mateřského centra je však nejistý,
neboť jsme v letošním roce neobdrželi
potřebnou dotaci od ministerstva práce
a soc. věcí. Finance jsou nutné především k zaplacení nájmu, neboť sídlíme
v pronajatých prostorách SD Jilm. Proto
budeme velice vděčni za každý sponzorský dar.
S láskou a úctou děkuji všem
za podporu mateřského centra
Rodinka (SD Jilm 2. patro) Leona

Ohlédnutí za oslavami
Je 9. 5. 1945, všude se ozývá jásot,
nadšení, radostný pláč, lidé se objímají. Šest let nenáviděné německé okupace skončilo. Každý si v této době prožil
své malé či velké utrpení, odchod někoho blízkého, nemožnost pohřbít své
mrtvé… Euforie ale teď, když už je konečně po všem, nezná mezí ani hranic.
5. 5. 2015 – je krásné, slunečné odpoledne, plné jasu a dobré pohody. Většina lidí korzuje po jilemnické pěší zóně
se zmrzlinou a za běžnými denními starostmi. Hádám, že 98 % z nich nevzpomene 70. výročí osvobození naší republiky od fašismu. Je to přece všechno tak
dávno a dnes se již lidé nedokážou vrátit do situace před 70 lety. A přesto jsme
padlým z této doby vděčni za náš život.
Popravení, umučení v koncentračních
táborech a milióny mrtvých si ale snad
zaslouží naši vzpomínku, minutu ticha,
mlčenlivé rozjímání u jejich hrobů.
V tento den se na jilemnickém hřbitově sešla hrstka zastupitelů města (nepřišli zdaleka všichni zastupitelé, které
jsme v nedávných volbách v dobré víře
zvolili jako naše vzory) a školských výchovných pracovníků, aby vzdali hold
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a uctili ty, kteří za mír a svobodu dali
to nejcennější, co měli, své životy.
U hrobů padlých zajímavě a zasvěceně promluvil PaedDr. Jan Luštinec. Tázavě jsme se po sobě podívali – proč tak
málo účastníků z téměř šestitisícové Jilemnice? Malá propagace? Zprofanovanost pietního aktu z dob minulých? Nezájem? V každém režimu je smrt stále
smrtí, bez ohledu na vládnoucí stranu.
Po krátkém zastavení na místním
hřbitově pokračovala akce ve sloupové
síni, kde pracovníci našeho muzea připravili výstavu „Květen 1945 v Jilemnici“. Na tomto místě ředitel muzea Jan
Luštinec vykreslil dobu okupace v Jilemnici a okolí ve zhruba půlhodinové fundované přednášce.
Následné lehké občerstvení pro
všechny zúčastněné bylo příjemné.
Ekumenická bohoslužba v kostele sv.
Vavřince v Jilemnici přilákala zhruba
20 účastníků. Koncertem barokní hudby opět v kostele sv. Vavřince slavnostní
vzpomínkové odpoledne končilo. Irena
Troupová (soprán) a Collegium Musicum
z Brna byly završením rozjímání nad naším životem i životem našich předků.

Pouhým 30 posluchačům mohli ti ostatní doma ve světle televizních obrazovek
nekončících seriálů jenom závidět.
Akce se konala pro širokou veřejnost. Kladu si otázku – proč jsme schopni slavit úspěchy hokejistů, fotbalistů

a dalších sportovců, ale položené životy našich spoluobčanů, byť z doby minulé, nás nechávají zcela chladnými? Co
vy na to, Češi, vlastenci? Nestojí to za
zamyšlení?
L. Vejclová

Krátké zprávy a oznámení

Krkonošské muzeum v Jilemnici
(Správa KRNAP). Otevřeno denně od 8
do 12 a od 13 do 16 hod. mimo pondělí.
Výstavy:
— Zámek:
„K dějinám dráhy Martinice v Krkonoších – Jilemnice – Rokytnice nad Jizerou“. Akce, doprovázená i ﬁlmovými
záznamy parního provozu, funkčním
modelem parního stroje a dětskou železnicí se od počátku těší mimořádné
pozornosti. Pro velký zájem se prodlužuje do 14. června.
— Čp. 1
Za krásou modrotisku. Návštěvníci
se seznámí nejenom s historií a výrobou těchto oblíbených a pro Jilemnicko
kdysi velmi typických textilií, ale ručně vyráběný modrotisk mohou také zakoupit. Výstava připravená ve spolupráci
s Muzeem textilu v České Skalici potrvá
do 6. září 2015.
V pátek dne 12. června v 17 hodin
slavnostně zahájíme za účasti autora výstavu obrazů akademického malíře Jiřího Boudy. Jeho půvabné krajiny, železniční motivy i poetické výjevy
z každodenního života snad ani nemusíme představovat. Vernisáže se umělec
osobně zúčastní. Akce potrvá do 30. srpna 2015.
V pátek dne 26. června v 17 h slavnostní vernisáží zahájíme výstavu Sladké

okouzlení. Vystaveny budou mimo jiné
jedinečné cukrářské výrobky ze SŠGS
v Nové Pace, jež získaly medaile na světových cukrářských výstavách. Na vernisáži uvidíte ukázky kakaomalby, tvarování cukrářských výrobků atd. Ojedinělá
akce potrvá do konce srpna.

ČKA – Klub Betanie Vás srdečně
na další pořad. Tentokrát se uskuteční v kostele sv. Vavřince ve čtvrtek dne
18. června v 19 hodin.
V režii Zdeňka Karáska vyslechneme literárně-hudební pásmo s názvem
„Česání ovoce“. Jedná se o setkání s odkazem prvního neevropského nositele
Nobelovy ceny za literaturu Rabíndranátha Thákura. Pořad již na několika
místech dosáhl znamenitého úspěchu.
Účinkují V. Benešová, J. Hejral, M. Jarošová a manželé Jelínkovi. Vstupné dobrovolné.

Jilemnice na facebooku
Koncem měsíce dubna 2015 byl
spuštěn oﬁciální facebookový proﬁl města Jilemnice – www.facebook.com/mestojilemnice. Staňte
se našimi fanoušky, a sledujte tak
aktuální dění v našem městě.
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Krkonošské léto
Jan Kubát
Když vůně lipového květu
provoní všechno kolem hřiště
a lípy píší včelám sladkou větu
že otvírá se sladké výstaviště
to poznávám už zcela jistě
bez otočení listu kalendáře
že závan léta na každičkém místě
nanese bronz na povybledlé tváře
Když vůně lipového květu
opije včely do němoty
a domky včelínů se prohnou
pod taktovkami včelí noty
pak víme všichni bez sdělení
že krásy léta začaly
že náš kraj už je v dešti květů
od Trosek až k nám pod Žalý
Když vůně lipového býlí
se smísí s vůní tvého těla
pak znovu ucítím
jak sladkost medu lásky sílí
a neunesu tolik krás a vůní
kolik jich rozdáš v sladkém opojení
když léto voní večerem
a hvězdy koupou se na zalázeňské tůni…


Městská knihovna Jar. Havlíčka
V měsíci červnu zveme předškoláčky
do dětského oddělení knihovny – v pořadu KaMaRáDkA kNíŽkA se naši nejmenší seznámí s novinkami, o které byl
fond doplněn.
V pátek 19. 6., u příležitosti Dne
otců, proběhne vyhodnocení soutěže
„Nejlepší táta čtenář“.
V úterý 30. 6. čeká na žáky registrace
v rámci akce „Za vysvědčení do knihovny“, studenti mohou v tento den využít
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amnestie poplatků za vrácení doporučené četby.

Den Země
Jako každý rok, tak i letos se na Den
Země vysazoval erbovní strom města Jilemnice. Opět šlo o jilm, tentokrát jilm
horský (Ulmus glabra). Strom byl vysazen do areálu zahrady ZŠ Komenského
a jako každoročně ho věnoval městu
pan Michal Kuřík ze Studence, kterému
touto cestou děkujeme.
J. S.

Ze Sportovního centra
Plánovaná odstávka bazénu, sauny
a solné jeskyně proběhne od 5. do 30. 6.
2015. Více informací najdete na www.
sport-jilemnice.

Letošní „Výstup na Žalý“
Státní svátek Den vítězství 8. května
si připomínáme u nás v Sokole již tradičně výstupem na Žalý. I letos tomu nebylo jinak. Krásné slunečné počasí, také
možná významné datum, které připomínalo 70 let od konce 2. světové války, přimělo skoro 200 účastníků, aby
se zaregistrovali u jilemnické sokolovny a vydali se na cestu. Mohli si vybrat
některou z nabízených turistických tras,
pamatovali jsme i na cyklisty. Cíl byl pro
všechny stejný – vrchol Žalého. Malým
účastníkům jsme pochod zpestřili speciálním výstupovým testem, za jehož
vyplnění na ně v cíli čekala odměna.
Viditelnost v tento den byla bezvadná, rozhled po okolí nádherný. Všichni
účastníci pochodu byli na vrcholu Žalého odměněni pamětním listem s razítkem. Krásná vyhlídka s probouzející se
jarní přírodou, prosluněný den a sportovní zážitek z výstupu byl nám všem
velikou odměnou.
Majka Vaňková


Camponotus
Jilemnický pěvecký sbor připravuje oslavu 10. výročí své činnosti v podobě Svatováclavského koncertu v SD
Jilm. Rádi bychom přizvali všechny bývalé členy k spolupráci. Pokud si vyhradíte víkend 26.–27. září a rádi byste si
s námi zazpívali, budete vítáni. Informace o přípravách na koncert Vám rádi podáme osobně na zkouškách sboru vždy
v pátek od 19.00 v SD Jilm. Těšíme se na
Vás v mraveništi.
–nd–


Redakční upozornění:
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 prázdninového čísla se
koná v úterý dne 9. června 2015.
Články do zpravodaje zasílejte na
e-mailovou adresu: zpravodaj@mesto.
jilemnice.cz.

Nezávislost a Nezávislí
Na podzim loňského roku postihlo Jilemnici neštěstí v podobě výsledků komunálních voleb. Jak všichni vědí, do
zastupitelstva se dostali především Nezávislí, dvě ligy ODS a Starostové nestarostové. Jak vše bude vlastně fungovat,
naznačilo již ustavující zasedání zastupitelstva. Zde se totiž v přímém přenosu
deklarovala nezávislost Nezávislých na
ústavním pořádku České republiky, především na čl. 1 Ústavy. Marné byly výklady MUDr. Kalenského s exkursem do
historie vývoje totalitních režimů, volby
funkcionářů byly veřejné a tudíž nesvobodné. Asi byl strach z toho, že koaliční
dohody jsou křehké a někdo by je mohl
hned v úvodu porušit. Nicméně signál
byl jasný: Demokratické principy jsou
v Jilemnici tabu.
Nezávislost se projevuje i na nerespektování pravidel slušnosti a korektnosti. Jak jinak si lze vysvětlit to, že se
dohodnete s panem vicestarostou na
tom, jak máte formulovat a podat již
několikrát opakovanou žádost, tuto takto podáte, zastupitelstvo jedná o něčem jiném a pan vicestarosta jako první

hlasuje proti? Vysvětlit si to lze pouze
nezávislostí na jakékoliv slušnosti.
Pokud se chcete objednat ke starostce, když u vicestarosty takto neuspějete,
vězte, že v pracovní době úřadu tak jak
je vyvěšen na internetových stránkách,
se nedovoláte k ní ani do jejího sekretariátu. Ostatně proč zvedat telefon, zbytečně by někdo mohl něco chtít. Vždyť
po volbách je každý zastupitel nezávislý
na svých voličích.
Nezávislost Nezávislých se v neposlední řadě projevuje i na čase. Na internetových stránkách úřadu si tak můžete přečíst, jak který orgán rozhodl
ještě před tím, než zasedal. Vážení občané, žijete prostě ve městě, kde zítra
již znamená včera. Nebo snad rozhoduje někdo jiný a máme zde loutkový
režim?
Na jednání březnového zastupitelstva zazněla zajímavá zpráva. Obyvatel města ubývá. Proč to? Vždyť kromě
dopravní nedostupnosti, rizika pro majetek a k potřebám obyvatel hluchých
zastupitelů tady lze očekávat jen samá
pozitiva.
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A tak i nadále zůstává neřešen problém parkování na Roztocké ulici. Celé
se to svádí na hasiče. Hlavně, že je to
na koho svést. Věc však má původ v řadách policie. Jednota, jako jeden z nejstarších podnikatelů jí zřejmě v Jilemnici překáží. Přes den to je policie čilá,
pravidelně kontroluje, zda si nějaký motorizovaný zákazník nechce nakoupit.
V noci však spí i když bdí. Skoro každé
ráno musí totiž personál prodejny uklidit okolí od zvratků, rozbitých lahví, nalézt popelnici, pokud se to zdaří, nandat
do ní původně se v ní nacházející odpad, povolat policii k úmyslně poškozenému majetku a po tom všem možná

i prodávat. Policie pak i přes vychvalovanou bezpečnostní situaci ve městě
pravidelně nikoho nechytí natož, aby
ho předala ke spravedlivému potrestání. I to se asi nakonec svede na hasiče.
A závěr? Lze pouze doufat, že tento článek neodnese další hrob. Na lepší
časy se určitě blýskat nebude.
Mgr. Jiří Janata, nikoliv /N/nezávislý

Stanovisko redakční rady
Tento článek jsme v této podobě publikovat nechtěli. Tiskneme jej, aby si naši
čtenáři mohli učinit představu. Příště podobné články zveřejňovat nebudeme.

V rámci celostátní akce Ukliďme Česko uklízeli nejmenší skauti a skautky (předškoláci, tzv.
Piškoti) v pátek 17. dubna odpadky v prostoru bývalého lomu Za Lázněmi. Archiv skautů
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Na pořádek jsou zákony a předpisy
Po nějaké době jsem si zase jednou pustil televizní zprávy. Dlouho jsem je nesledoval, což také doporučuji každému,
kdo nechce skončit ve „cvokárně“ nebo
vzít do ruky nějakou zbraň a pak skončit v teplákách v jiném státním zaopatřovacím ústavu. Popadla mne totiž obyčejná lidská zvědavost, co je u nás a ve
světě nového.
Vedle několikrát opakovaného doporučení, abych nakupoval hezky česky, podle svého gusta a v jednom krámu s německým názvem také s láskou
k Česku už vím, že i banku můžeme
mít rádi. Protože časový prostor mezi
reklamami je nutno vyplnit nekonečnými romantickými telenovelami, akčními
detektivkami, ﬁlmy pro pamětníky, jsem
se ve zprávách dověděl i to, že pan prezident odmítl jmenovat několik nových
vysokoškolských profesorů a naši zákonodárci projednávají zvýšení maximální
povolené rychlosti na dálnicích ze 130
na 150 kilometrů v hodině.
To zase bude novinářských útoků na
pana prezidenta, jako by u nás nebyly
mnohem důležitější problémy! Možná, že se vytáhne i do ulic s červenými kartami, vajíčky a rajčaty. Oni třeba
študáci se vždycky rádi ulili z vyučování (taky jsem byl študákem a později i kantorem, tak vím, o čem mluvím).
Co k tomu kroku pana prezidenta vedlo,
nevím, ale vzhledem k tomu, že se u nás
počet vysokých škol blíží ke stovce (bývalo jich do roku 1990 kolem patnácti, a to i se školami politickými), že i na
místo obyčejné hajzlbáby se brzo bude
požadovat diplom z nějaké vysoké školy a úroveň absolventů některých dnešních vysokých škol a jejich absolventů

na to místo ani nestačí, se mu vlastně
vůbec nedivím.
K tomu zvýšení povolené rychlosti na
dálnicích si myslím, že to je opravdu důležité opatření, vždyť třeba jen na dvousetkilometrové trase z Prahy do Brna se
tím dá teoreticky ušetřit až dvanáct minut čistého času (pokud tam zrovna není
nějaké omezení, ale pamětníci tvrdí, že
v posledních padesáti letech na té trase
nějaké omezení bylo vždy). To už stojí
za to, o tom několik hodin v parlamentu diskutovat! Vždyť čas jsou dneska peníze! Jen nevím, zda to tam pak bude
někdo kontrolovat a měřit. A co když tu
rychlost někdo, nedej bože, překročí –
jak ho postihnout? Politici si na auto dají
modrý maják, takže při spěchání na tenis nebo na přítelovu svatbu jsou nepostižitelní a navíc mají imunitu, celebrity také nelze postihnout (co by tomu
řekli lidé, pokutovat nějakou tu herečku nebo sportovce, že ano). Podnikatelé
(když už mají auto za několik milionů,
tak na zamáznutí jakéhokoliv takového
přestupku bokem mají také) a tzv. nepřizpůsobiví jsou nepostižitelní už z principu, protože tam by se mohlo narazit
na rasovou diskriminaci. Takže tu stotřicítku tam stejně už nyní stejně nikdo
nedodržuje a postižen by mohl být nejvýš tak nějaký dědula s trabantem jedoucí z kopce s větrem v zádech, kterému končí tachometr někde u stovky.
Případně nějaký politik, kterého je potřeba odrovnat v rámci zákulisních tahanic či předvolebního boje. Ale zákon,
i když k ničemu, bude schválen, zákonodárci tím vyvinuli užitečnou činnost,
čímž prokážou, že neberou plat zadarmo. Jen pan prezident se dal slyšet, že
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takovou ptákovinu nepodepíše, a tak se
budou muset poslanci asi sejít ještě jednou a jeho veto přehlasovat.
Abych se ale nevyjadřoval jen k našim zákonodárcům, ono ve světě je to
podobné. Nedávno např. francouzský
parlament na návrh ministryně pro práva
žen a mluvčí vlády paní Najat Vallaudové-Belkacemové zrušil zákon ze 17. listopadu 1800, podle kterého tam ženy
dosud nesměly nosit kalhoty. Podle novel tohoto zákona z roku 1892 a 1909
jim bylo umožněno nosit kalhoty pouze
tehdy, pokud svíraly řidítka bicyklu nebo
koňské otěže. Takže Francouzky již nemusí riskovat pokutu za jeho porušení
a případně křivé nohy s křečovými žílami mohou nyní bez porušování zákona
schovat v dlouhých kalhotách.
Evropská unie zase před časem s plnou vážností řešila otázku, co je ovoce
a co je zelenina. Botanikům a žákům
základní školy je to jasné, ale zákonodárci na to mohou mít jiný názor. Problém totiž nastal u džemu z Portugalska.
V členských zemích Unie se totiž smí
džem vyrábět jen z ovoce, ale v Portugalsku vyrábějí džem také z mrkví a to
je přece zelenina. Odmítli jej vyrábět
z něčeho jiného, odmítli změnit název
džem, a tak Evropská komise nakonec
kapitulovala a rozhodla, že mrkev je
propříště ovoce a basta! Podobný problém se řešil před časem i u nás s pomazánkovým máslem, jenomže my jsme
sklapli kufry, stáhli ocas a pomazánkové máslo přejmenovali. Vlastně totéž
projednával i Nejvyšší soud Spojených
států už v roce 1893. Na ovoce se tam
nevztahovala dovozní cla, na zeleninu
ano. Aby se pomohlo domácím pěstitelům rajčat, prohlásila se prostě dovážená rajčata za zeleninu a bylo to vyřízeno. Pokračovalo to pak ještě o devadesát
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let později, v roce 1981, kdy tam za zeleninu prohlásili dokonce i rajčatový
protlak. Tímto jednoduchým opatřením
se pak ve školních jídelnách k hranolkům a hamburgerům přidávala i jiným
předpisem nařízená porce zeleniny. Jak
prosté!
Velká Británie se zase dodnes pyšní
zákonem, podle kterého do parlamentu
nesmí vstupovat rytíři v brnění a vzdálenost lavic vládní strany a opozice tam
musí být minimálně na délku natažené
paže s mečem plus jeden palec (anglický, tj. délka tří zrn ječmene, neboli 25,4
mm). Po deváté hodině večer tam také
není dovoleno bít vlastní ženu, protože
její křik by rušil noční klid.
Abychom nechodili tak daleko, i v Jilemnici máme třeba vyhlášku o tom, že
rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území města lze předávat do
sběrného dvora města v Roztocké ulici,
odkládat do velkoobjemových kontejnerů přistavených v jednotlivých částech
města, případně do speciálních nádob
na odpad ze zeleně o objemu 240 l, rozmístěných v lokalitě Hrabačov.
Jenomže ty 240litrové nádoby na biologický odpad jsou nejen v Hrabačově,
ale po celém městě. Smí se do těch ve
městě ten odpad tedy odkládat? A co
odpady z kuchyně – tedy nikoliv ze zahrady, např. slupky z banánů a pomerančů, brambor atd., ty se tam smí odkládat? Vyhláška mluví jen o odpadech
z údržby zeleně a zahrad. Již císařovna Marie Terezie blahé paměti požadovala, aby zákony byly jednoznačné
a jasné i jejímu podkonímu. Dále je
tam uvedeno, že město využívá vzniklý
kompost k údržbě a obnově veřejné zeleně a ploch ve městě. K údržbě jakých
ploch mimo veřejnou zeleň a k čemu jinému by se ten kompost také dal využít?

Někdy se na podobné zákony prostě
kašle, někdy se ale absurdním způsobem využijí. A tak byla třeba ﬁrma vyrábějící odstředivé ždímačky na prádlo
před časem odsouzena k náhradě škody
za chcíplou kočku proto, že v návodu ke
svému výrobku neuvedla, že kočka se
po vykoupání odstřeďovat ve ždímačce

nesmí. Nebo byl číšník odsouzen za to,
že neupozornil hosta, že káva se vařila
a že by měl počkat s ochutnáváním, až
vychladne. To jsou skutečná rozhodnutí
soudů, naštěstí ale ne u nás (zatím, třeba
i to k nám časem dojde a máme se tedy
na co těšit!).
–cj–

Férová snídaně
I v Jilemnici se snídalo na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů. V sobotu 9. května se v Jilemnici sešlo 12 zástupců několika místních neziskových
organizací, společně spolu posnídali
a připojili se tak k celorepublikové akci
„Férová snídaně“, kterou již pátým rokem pořádá společnost NaZemi.
Lidé spolu letos snídali v dalších
136 místech po celé České republice.
Celkem se sešlo více než pět tisíc lidí.
Všichni tak podpořili fairtradové a lokální pěstitele. Společným piknikem chtěli
dát snídající jasně najevo, že je zajímá,
kdo a za jakých podmínek pro ně pěstuje například čaj, kávu nebo zeleninu
a ovoce. Piknik proběhl na Světový den
pro fair trade, který se slaví vždy druhou
květnovou sobotu.
Voňavé koláče a štrůdl se surovinami z místních zdrojů, doma upečený
chléb, fairtradová káva a čaj. To si nejčastěji účastníci doma připravili a přinesli s sebou na férový piknik.
„Příjemně jsme si popovídali, seznámili se s lidmi z dalších neziskovek
a ochutnali dobroty lokální i fairtrade
produkce. Pršelo, a tak jsme posnídali
v prostorách Montessori klubu,“ uvedla
jedna z organizátorek jilemnické Férové
snídaně Petra Fišerová.

„Férové snídaně jsou příjemnou komunitní akcí, během které se setkávají
aktivní jednotlivci i rodiny, kteří přemýšlí o dopadech svého spotřebního chování. Loni se piknikovalo na 119 místech
republiky a nečekali jsme, že letos počet
překonáme,“ sdělil celorepublikový koordinátor Stanislav Komínek z neziskové
organizace NaZemi.
Zájem o fair trade v ČR roste. Za výrobky se známkou FAIR TRADE čeští zákazníci loni utratili celkem 203 mil. Kč.
Maloobchodní obrat s fairtradovými výrobky se tak oproti roku 2013 opět zvýšil (o 17 %). Nejprodávanějším fairtradovým produktem je již několik let po sobě
káva. Loni se jí prodalo 190 tun v hodnotě 138 mil. Kč. V ČR v současnosti máme
také již 12 fairtradových škol včetně
dvou fakult a devět fairtradových měst.

Foto P. Fišerová
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Fair trade dává lidem ze zemí Afriky,
Asie a Latinské Ameriky možnost uživit
se vlastní prací za důstojných podmínek.
Zemědělci dostávají za svou kávu nebo
kakao spravedlivě zaplaceno, pěstují
s ohledem na životní prostředí a jejich
děti mohou chodit do školy.

Příští rok se v Jilemnici sejdeme opět
druhou květnovou sobotu. Další informace o Férové snídani NaZemi naleznete na www.ferovasnidane.cz.
S využitím informací
z tiskové zprávy NaZemi
sepsala Anna Kuříková

Revitalizace katolického hřbitova
V první polovině dubna byla úspěšně dokončena revitalizace katolického
hřbitova v Jilemnici.
Celá akce byla dlouho pečlivě připravována a práce na tomto projektu nebyly jednoduché. Areál hřbitova
je součástí zóny památkové ochrany
a rozhodovalo se o kácení stromů, které byly vysazeny do areálu před více než
sto lety. Původní varianty počítaly s odstraněním všech nebo téměř všech starých lip. Na základě průzkumů prokazujících vysokou ekologickou hodnotu
stromů byl záměr obnovy zeleně kultivován do dnešní podoby. Ovšem odstraněním značného množství starých
stromů dochází ke změnám, které mají
značný vliv na místní faunu.
V areálu byl proveden ornitologický
průzkum, který potvrdil hnízdění několika druhů dutinových hnízdičů a dalších druhů ptáků, včetně zvláště chráněného lejska šedého. Chiropterologický
průzkum potvrdil, že daná lokalita slouží jako významný zdroj potravy a úkrytu pro minimálně dva druhy netopýrů.
Z těchto důvodů byly na stromy zavěšeny různé typy budek pro jednotlivé
druhy ptáků a úkryty pro netopýry. Tak
dojde alespoň částečně ke kompenzaci
hnízdních příležitostí z důvodů kácení.
V západní části hřbitova jsou ponechány
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vybrané kmeny pokácených stromů, které budou sloužit jako přirozený biotop
pro hmyzí zástupce vázané na dřevo
a které vytvoří úkryt pro některé druhy dalších živočichů. Jako kompenzace
životního prostoru pro hmyzí zástupce
zde bude instalován tzv. hmyzí hotel.
V rámci projektu bylo vykáceno 20 ks
starých lip. Přibližně stejný počet stromů musel být vykácen již v minulosti
z důvodu špatného zdravotního stavu,
který byl zapříčiněn výsadbou v hustém
sponu, špatnou péčí nebo poškozením
po vichřici. Původní počet stromů v aleji byl s největší pravděpodobností 66 ks.
Při obnově bylo do areálu vráceno 25 ks
nových vzrostlých lip. Stromy byly vysazeny dle požadavků památkové péče do
půdorysu vnitřního kříže v pravidelném,
ale již větším sponu. Dispozici, která tu
byla již v minulosti, nešlo nijak měnit.
Stromy, které na hřbitově zůstaly,
byly odborně ošetřeny a tím byla zvýšena jejich provozní bezpečnost. U většiny z nich byly vyměněny staré vazby
za nové a ještě k nim přibyly další. Na
dvou stromech jsou nainstalovány vrtané vazby a u jedné lípy je vazba podkladnicová. Dále v areálu byly provedeny terénní modelace, svahy jsou osety
trávou a došlo k obnově cest, které jsou
vysypány čedičovou drtí.
J. S.

Z jilemnických škol
Jilemničtí gymnazisté slaví vítězství
ve finále Juniorského maratónu
Po čtyřech letech zvítězila štafeta Gymnázia a SOŠ Jilemnice v pražském ﬁnále
Juniorského maratónu, celkově již popáté v historii podniku. Tomáš Gdula, Vojtěch Hájek, Kateřina Janatová, Zdeněk
Zikmund, Tereza Korvasová, Čeněk Augusta, Anežka Drahotová, Vojtěch Libnar, Filip Schütz a Štěpán Ševčík letos
společně dosáhli času 2:32:16. Už dvojité vítězství v jilemnickém semiﬁnále
ukázalo, že jilemničtí sportovci budou
v Praze patřit k hlavním favoritům. Povedlo se a tým – namíchaný koktejl atletů, běžců na lyžích a biatlonistů znovu
vystoupil na stupeň nejvyšší.
Díky pomoci žáků gymnázia při organizaci pražského maratónu staví naše
škola již úctyhodných devět ročníků

Vítězní gymnazisté na Juniorském maratónu.

v řadě do ﬁnále i druhý tým. Ani ten se
letos ve výsledcích neztratil a doběhl na
celkovém 12. místě z celkového počtu
33 ﬁnalistů. Družstvo ve složení: František Kožnar, Martin Čížek, Kateřina Maternová, Jan Boura, Barbara Kociánová,
Jakub Čejchan, Dominika Hanušová,
Vojtěch Kudrnáč, Dominik Virág a Tomáš Tůma doběhlo v čase 2:42:41.
Bilance jilemnického gymnázia ve ﬁnále Juniorského maratónu je úctyhodná: pětkrát první (1998, 2003, 2009,
2011 a 2015), pětkrát druhé (2004,
2007, 2008, 2010 a 2013) a čtyřikrát
třetí místo (1999, 2005, 2012 a 2014)!
Ozdobou letošního ročníku Volkswagen Maratonu Praha bylo vítězství
někdejšího absolventa Sportovního
gymnázia Jilemnice Víta Pavlišty v MČR.
Čas jeho běhu se zastavil na hodnotě 2:17:51. I on v letech 2003 a 2004

Z archivu školy

19

startoval ve štafetě Juniorského maratónu.
Všem patří gratulace a velký dík za
reprezentaci školy.
Karel Randák

Jak jsme si užili uplynulý školní rok
2014/2015?
ZŠ a MŠ Jilemnice (Základní škola
praktická) se hlásí s pravidelnými informacemi o tom, jak prožila uplynulý
školní rok 2014/2015. Jako každý rok
i letos jsme zažili mnoho aktivit, zábavy i vzdělávání. V září jsme vyrazili do
hor. Děti z celé školy zvládly výšlap Kotelní jamou až na Dvoračky. Zde jsme
se občerstvili a pokračovali dolů do Rokytnice. Prohlubujeme spolupráci s environmentálním vzdělávacím centrem
KRTEK při KRNAP Vrchlabí. Na podzim
si děti mohly vyzkoušet vnímání okolního světa bez jednoho ze základních
smyslů – zraku. V rámci projektu „Tma
přede mnou“ prošly děti několika stanovišti se zavázanýma očima. Zkušenost to byla opravdu účinná, děti si

Z projektu Tma přede mnou.
Archiv ZŠ a MŠ Jilemnice
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plně uvědomily důležitost smyslů. Dalším z projektů daného zařízení byl program ke Dni Země. Děti procházely od
stanoviště ke stanovišti, kde se dozvídaly spousty zajímavých informací o přírodě Krkonoš. Atraktivním stanovištěm
bylo zcela jistě kroužkování živých ptáků. Děti měly možnost okroužkované
ptáky vypustit. Den Země jsme si užili
ještě jednou a to v pátek 24. 4. v Jilemnici v zámeckém parku a okolí. Lektoři
jednotlivých stanovišť měli pro děti připravené zajímavé a inspirativní informace o ochraně přírody.
V soutěžích jsme také nezaostávali. Na podzim jsme se zúčastnili vědomostní soutěže Kopidlenský kvítek, kde
družstvo (S. Jirousková, N. Hlaváčová,
P. Hlaváč) skončilo na druhém místě.
Děti soutěžily také v turnaji přehazované. Každoročně probíhá školní kolo
sportovních her v atletice ve čtyřboji.
Děti si závodění užily za pěkného počasí a úspěchů v jednotlivých disciplínách bylo opravdu dost. Žáci naší školy
jezdí na dopravní hřiště, kde si osvojují
základy jízdy na kole.
V prosinci se skupinka dětí převlékla
za čerty, anděla a Mikuláše a umožnila
ostatním dětem prožít tento svátek. Nejprve chodily po třídách školy, posléze se
vydaly „postrašit a potěšit“ děti a pacienty v MMN v Jilemnici.
V rámci projektu „Vánoce v Evropě“
děti „procestovaly“ několik zemí Evropy a pomocí cílených úkolů měly možnost dozvědět se o zvycích a tradicích
daných zemí.
V průběhu školního roku jsme navštívili několik divadelních představení v místním Společenském domě Jilm.
Taneční vystoupení skupiny Paul-Dance v programu Kaleidoskop jsme, jako
každoročně, se zájmem vyčkávali a opět

jsme byli potěšeni krásným zážitkem.
Rádi také navštěvujeme místní muzeum,
kde se dozvídáme mnoho zajímavého
o historii nejen našeho kraje.
Stále sbíráme víčka z Pet lahví a zasíláme tam, kde jsou potřeba. Zejména
pro děti s nějakým zdravotním problémem. Dětem patří pochvala za přístup
ke sběru víček. Zadostiučiněním jim je
určitě hřejivý pocit pomoci druhému.
Závěr školního roku si zpříjemníme
třídenním školním výletem, který prožijeme na chalupě na Roudnici. Děti
z nižších ročníků zažijí expedici do
jedné z blízkých zoologických zahrad.
Dále se mohou těšit ještě na drobné,
krátké výlety, které proběhnou v květnu a červnu.
Dětem přejeme úspěšné zakončení
školního roku a nádherné prožití letních prázdnin.
Za kolektiv pedagogů školy
Mgr. Martina Chlumová

Čarodějnice v MŠ a ZŠ speciální
Srdíčko
Poslední dubnový den bývá na naší škole tradičně netradiční. Slavíme totiž čarodějnice. Začínáme hned od rána: každý si oblékne čarodějnické šaty, plášť,
nechybí nosy, paruky, šátky, hrby a špičaté klobouky. Pomalujeme obličeje pavouky a pavučinami a důkladnou
předletovou kontrolou projdou také košťata a smetáky. Někdo si opatruje váček
s kouzelným kořením, jiný se chlubí
svými mazlíčky, jako jsou myši, kocouři,
pavouci, hadi a jiná havěť. Ale co je nejdůležitější, všichni se sejdeme na společných čarodějnických zpívánkách. Na
těch letošních jsme létali na košťatech,
skákali přes oheň a čarovali kouzelnými hůlkami nebo jen tak rukama. Vše

doprovodily nové čarodějnické písničky
podbarvené pianem.
Po svačině (abychom měli sílu) jsme
se všichni v kostýmech vydali do Zámecké MŠ za svými čarodějnickými kamarády, kteří nás pozvali na zahradu.
Připravili pro nás nejen malé občerstvení, ale i parkoviště pro košťata a kotlíků na vaření čarodějného lektvaru bylo
také dostatek. A tak se pod rozkvetlými
stromy na trávě hemžil nespočet čarodějniček, kouzelníků, čarodějů i babek
kořenářek. Všichni o sto šest míchali své
kouzelné barevné lektvary a bylo jim
spolu dobře. Děti a paní učitelky ze Zámecké MŠ, děkujeme vám za milé dopoledne. Není potřeba složitých projektů podporujících začlenění postižených
dětí do kolektivu. Stačí nemyslet jen na
sebe a mít chuť něco udělat pro druhé.
Setkání s našimi malými kamarády mají
už dlouhou tradici a my se na ně vždy
moc těšíme.
Kolektiv učitelek
MŠ a ZŠ speciální Srdíčko

Ohlédnutí za školním rokem
2014/2015 v MŠ Zámecká
Naše školka „Kamarádka“ zahájila provoz poslední týden v srpnu adaptačním
odpolednem pro nové děti se svými rodiči, kde se seznámili s prostředím školky a učitelkami příslušných tříd. Nejstarší děti po prázdninách absolvolaly první
výlet – třída Včeliček do Jičína, kde se
slavilo město pohádek a třída Berušek
na Benecko – projít si „Lufťákovu stezku“ s plněním různých úkolů. V září
jsme navázali další spolupráci se ZŠ
Komenského, kde pro nás měli připravené zajímavé sportovní dopoledne se
spoustou her a soutěží, které se dětem
moc líbilo. Po celý školní rok nejstarší
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děti docházejí ve spolupráci ze ZUŠ do
výtvarného a tanečního kroužku a téměř
všechny děti využívají možnosti kurzu
plavání v místním bazénu a příležitostně návštěvu solné jeskyně.
I v letošním roce do naší MŠ přijela
řada profesionálních divadel s pohádkami a několikrát jsme zavítali do SD Jilm
(různá divadelní představení, pohádka
„Tři bratři“, Kaleidoskop). V průběhu
roku postupně všechny třídy navštívily
místní knihovnu, kde paní knihovnice
děti seznámila s novými knížkami. Program byl po domluvě aktuální k různým tématům např. „Večerníček slaví
narozeniny“, „Nové knihy v knihovně“
apod. Děti se tímto snažíme vést k lásce ke knize.
Již třetím rokem jsme zapojeni do
projektu „Malý zahradník“. Školku nám
zdobí balkónové květiny, které si děti
s pomocí učitelek zasadily do truhlíků,
u vchodu do areálu nás na podzim vítaly vypěstované slunečnice, v mobilních
záhonech voněly dětmi vypěstované bylinky a zahradu oživily výrobky z dýní.
Zimní doba začala 1. 12. slavnostním rozsvěcením vánočního stromečku. Součástí akce byla „Ježíškova cesta“, dětský jarmark, pěvecký program
a pohoštění. V dalších dnech nás čekala návštěva „svatého Mikuláše“ s jeho
družinou, prohlídka Betlému v místním muzeu, v některých třídách se pekly společně s rodiči perníčky a vyráběly
se svícínky. Konala se vánoční posezení
v jednotlivých třídách, slavnostní večeře u Včeliček a nadílku od nás dostala
i zvířátka v lese.
Po vánočních prázdninách k nám zavítali „Tři králové“ ze ZŠ Komenského
s příběhem „O Ježíškovi“. Koncem ledna si přihlášené děti vyzkoušely své lyžařské dovednosti na svahu v Kněžicích.
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Navštívily nás maminky z DC Rodinka
se zdařilou loutkovou pohádkou. Již několik let spolupracujeme se „Speciální
ZŠ a MŠ Srdíčko“. Velmi zdařilá byla
zhudebněná pohádka „O dvanácti měsíčkách“, kterou připravily Včeličky, pozvánka na „Čarodějnický den“ s pohoštěním a další. Na oplátku chodí naše
děti na akce Srdíčka.
V únoru se nám líbil nápad p. uč.
Krausové, která nás pozvala do hudebního sálu ZUŠ, kde nás hravou formou
seznámila s různými hudebními nástroji a hrou na ně. V březnu jsme se na
besedě „Zdravá pětka“ dozvěděli hodně o zdravé výživě, co je pro naše tělo
prospěšné a co ne, akce byla spojena
s ochutnávkou ovoce, zeleniny a tvořením zeleninových obrázků. Měsíc nám
ukončila výprava za pohádkou do ZŠ
Komenského. Děti ze III. třídy nám zahrály pohádku „Tři bratři“ a VIII. třída
zmodernizovanou verzi pohádky „Sněhurka a sedm trpaslíků“. V dubnu proběhl zdařilý výlet do muzea Lega ve
Špindlerově Mlýně, zápis do ZŠ a čarodějnický rej všech tříd.
A co nás ještě čeká? Den Země opět
ve spolupráci se ZŠ Komenského na naší
zahradě, akce pro maminky a babičky,
školkové výlety, návštěva hasičů, spaní ve školce pro nejstarší děti, Den dětí
na zahradě MŠ a slavnostní rozloučení
s budoucími školáky na MěÚ.
O našich akcích by se dalo napsat ještě mnoho, ale ve stručnosti jsme se zmínili alespoň o některých. Na prázdniny
odcházíme se spoustou zážitků a vzpomínek. Nejstarší děti v září usednou do
školních lavic a s ostatními se těšíme na
shledanou v dalším školním roce.
Přejeme Vám všem krásné a slunečné prázdniny.
Za kolektiv MŠ Eva Vaníčková

Úspěchy mladých fotbalistů
Semilské mládežnické výběry
skončily druhé
Každým rokem pořádá Liberecký krajský
fotbalový svaz soutěže meziokresních
výběrů čtyři fotbalové turnaje výběrů
U11 a U12 – Semil, České Lípy, Liberce
a Jablonce n/N. V konfrontaci těchto výběrů se neztratily ani výběry kluků U11
a U12 OFS Semily. Na turnaji v Lomnici
nad Pop. konaném 16. 9. 2014 se naši
mladí hráči U11 fotbalově seznamovali a zde získali celkem 4 body při skóre
12:7 (2:2 Č. Lípa, 2:4 Liberec, 8:1 Jablonec) a skončili na 3. místě.
Druhý turnaj hraný v Liberci 2. 10.
2014 klukům jako jediný vůbec nevyšel. Hrálo se ve čtvrtek, po středečním

odehraném okresním kole starších přípravek a na únavě kluků to bylo opravdu
znát. Na turnaji nezískali ani jeden bod
po výsledcích – 0:4 Č. Lípa, 2:3 Liberec
a 0:2 Jablonec. Celkové skóre 2:9 a do
tabulky 0 bodů naše družstvo zařadilo
na čtvrté místo.
Třetí turnaj hraný 21. 10. 2014 v České Lípě opět vlil naděje do dalších turnajových bojů. Kluci v okleštěné sestavě
(velká marodka) získali plný počet devíti bodů po výsledcích – 3:1 Č. Lípa, 4:1
Liberec, 6:0 Jablonec, a získali tak jasné
prvenství v tomto turnaji při skóre 13:2
a opět se celkově dostali na třetí příčku,
pět bodů za družstvo České Lípy.
Poslední čtvrtý turnaj se hrál 23. 4.
2015 na hřišti V Břízkách v Jablonci

Úspěšný kolektiv hráčů U11 (ročník 2004 a mladší) působících v oddílech ze Semilska. Úplně vpravo stojící trenér Miroslav Klimenta, Roman Valnoha a Attila Szabo, vpravo v pokleku trenér Evžen Malý, Antonín Malý se závěrečného turnaje nezúčastnil. Foto M. Klimenta
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n/N. Do turnaje ale naši borci vstoupili
velmi vlažně a hned v prvním hraném
zápase přišli o celkové vítězství v celém
turnaji! Prohra s Českou Lípou 0:5 byla
drtivá. Druhý zápas proti Liberci klukům
vyšel náramně a vítězství 3:1 bylo zcela
zasloužené. V posledním zápase turnaje porazili až po zlepšeném výkonu ve
druhém poločase domácí tým Jablonce n/N. 4:2, a získali tak druhé prvenství na turnajích ziskem 6 bodů a skóre
7:8. V celkovém součtu všech čtyř turnajů to nakonec stačilo na velmi pěkné
druhé místo.
Celkové pořadí po 4 turnajích kategorie U11: 1. OFS Česká Lípa, 45:14, 24,
2. OFS Semily 34:26, 19, 3. OFS Liberec 25:32, 19, 4. OFS Jablonec 14:46, 7.
Klub starší přípravky TJ Sokol Martinice měl na turnajích trojnásobné zastoupení, hráči Attila Szabo, Roman Valnoha
a Antonín Malý (žáci 1. ZŠ Komenského Jilemnice). Nejlepším střelcem

Okresního výběru Semil byl Adam Kubát s 8 brankami z Jablonce nad Jiz.,
7 gólů dal Roman Valnoha a 4 branky
přidal Antonín Malý, trenérské zastoupení – Miroslav Klimenta a Evžen Malý.
Celkové pořadí po 4 turnajích kategorie U12: 1. OFS Česká Lípa 43:11, 28,
2. OFS Semily 43:8, 28, 3. OFS Liberec
29:22, 12, 4. OFS Jablonec 5:79, 1.
V kategorii starších okresních výběrů
U12 nás reprezentovali Jakub Šolc a Evžen Malý ml., oba žáci 5. třídy ZŠ Komenského Jilemnice, hráči spojeného
družstva mladších žáků TJ Sokol Martinice / SK Studenec. Výběr U12 přišel
o celkové první místo až v posledním
hraném turnaji. Při bodové shodě rozhodla o pořadí lepší bilance vstřelených
gólů ze vzájemných zápasů, která v poměru 7:6 vyzněla pro výběr okresu Česká Lípa. Přesto k dosaženému umístění
všem klukům gratulujeme.
–em–

Ze světa lyžování
Ve „světě“ českého lyžování došlo během letošního jara k mnoha změnám,
které se více méně pozitivně dotkly i závodníků z Jilemnice. Úsek běžeckých
disciplín Svazu lyžařů České republiky má pro nadcházející sezónu třístupňovou reprezentaci. Seniorské družstvo
„A“, reprezentační družstvo juniorů,
tedy závodníků do 20 let, a reprezentační družstvo takzvaných OH nadějí
nebo-li družstvo závodníků do 18 let.
Ve všech družstvech mají závodníci ČKS
SKI Jilemnice, vedení trenérem Václavem Hamanem, své zastoupení.
Velkou posilou pro ligové družstvo
je návrat Sandry Schützové, závodnice
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reprezentačního družstva A žen, zpět
do svého mateřského klubu. V letním
přípravném období se bude připravovat
společně s juniorskou skupinkou a společně s trenéry věří, že tato spolupráce bude oboustranně přínosná. Sandra
díky svým zkušenostem poradí, pomůže
a svým přístupem bude vzorem mladším
kamarádům a Ti jí na oplátku výsledkově pomohou k návratu do závodů Světového poháru.
U mládeže se ukázala síla stávající tréninkové skupiny, a tak čtyři zařazení závodníci jsou nejvyšší počet ze
všech konkurenčních klubů. Do OH
nadějí tak byli zařazeni Adam Matouš

a Pavlína Votočková a společně se pokusí nominovat na světovou soutěž YOG,
pořádanou Mezinárodním Olympijským
výborem, v norském Lillehammeru. Reprezentační družstvo juniorů má vrchol
sezony na Mistrovství světa juniorů v rumunském Brašově. Zařazeni byli Kateřina Janatová a Karel Macháč. Zálohou za
reprezentačními družstvy jsou závodníci

zařazení do Sportovního centra mládeže, které i po jarní reorganizaci středisek zůstává v Jilemnici. Jmenovitě si to
svými výkony zasloužili Hana Trojanová
a Filip Schütz. Dlužno dodat, že všichni výše jmenovaní byli, jsou a nebo od
září budou žáky jilemnického sportovního gymnázia.
Výbor ČKS SKI Jilemnice

Společenský dům Jilm Vás zve…
Pondělí 1. 6., 14.00–17.00 hod.
Zápis do kurzu tance a společenské
výchovy. Kurz povede taneční mistr Jiří
Paulů. Kurzovné 1 400 Kč / os. se vybírá
při zápisu. Preferujeme páry. Přihlášky
jsou ke stažení na www.sdjilm.cz.
Středa 3. 6., 19.30 hod.
Velký holky nepláčou
Hra, kterou možná znáte z amerického ﬁlmu Podivný pár s Jackem Lemmonem a Walter Matthauem. Neil Simon
tuto hru pro velký úspěch po 25 letech
přepsal do ženské verze a ta byla v roce
1967 přeložena pro český trh. Diváci si
mohou vychutnat, jak by to asi vypadalo, kdyby domácnost vedly dvě osobité ženy. Herečka Jana Šulcová (bez alt.)
je skvělou protihráčkou herečce Veronice Jeníkové (bez alt.). K jejich „manželským“ neshodám přizvukují na pravidelných schůzkách jejich letité kamarádky
Verna v podání Dany Batulkové v alt.
s Kateřinou Seidlovou a Mickey v podání Vendulky Křížové nebo Daniely Choděrové. Celé „pohodové“ soužití nabere
obrátky, když se hrdinkám začnou dvořit
charismatičtí španělé v podání Čestmíra
Gebouského, Libora Hrušky nebo Marcela Vašinky.

Vstupné 250 Kč v předprodeji, 300 Kč
na místě. Předprodej zahájen 4. 5.
Středa 10. 6., 19.00 hod.
Přijela pouť
Přední české travesti skupiny Screamers a Techtle Mechtle společně uvádějí
zábavný pořad „Přijela pouť“.
Recenze: http://kultura21.cz/spolecnost/11781-the-screamers-prijela-pout-travesty-show. Promovideo: www.facebook.com/video.php?v=1529946623
892587.
Předprodej vstupenek od 4. 5. v Informačním centru Jilemnice.
Vstupné 250/230 Kč
27.–31. 7. a 17.–21. 8. 2015
Příměstský tábor
Pro děti ve věku 7–10 let nabízíme
atraktivní prázdninový týden. Cena:
1 200 Kč. Přihlášky společně se zálohou 500 Kč přijímáme od 5. 5. v informačním centru.
10. 8.–14. 8. 2015
Prázdninový kytarový kurz
Nabízíme opět prázdninový kytarový kurz pod vedením kytarového virtuosa a výborného pedagoga Libora Fišera.
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Kurz je vhodný pro začátečníky i pro
pokročilé, děti i dospělé.
Cena kurzu: 350 Kč

Připravujeme:
Jilemnické kulturní léto
– Sobota 4. 7., 21.00 hod.,
zámecký park
Den nezávislosti – letní kino
– Pondělí 6. 7., 18.00 hod.,
Evangelický kostel Křížlice
Tradiční koncert u příležitosti státních svátků Cyrila a Metoděje a Mistra Jana Husa.
Marie Waldmannová – violoncello,
Marie Zahrádková – varhany
– Neděle 12. 7., 17.00 hod., náměstí
Jilemnicko má talent – ﬁnále
– Středa 15. 7. až sobota 18. 7.,
náměstí / zámecký park
Krakonošovy letní podvečery
Pořádá: Jilemnicko – svazek obcí
– Sobota 25. 7., 18.00 hod.,
sloupový sál
Koncert – „Harfa & Kytara“.
Kateřina Vyskočilová – harfa, Filip
Moravec – kytara
– Neděle 26. 7., 18.00 hod.,
zámecký park

Obsah příspěvků nemusí být totožný
s názorem redakce.
Jilemnice zpravodaj města.
Odpovědný redaktor Jan Luštinec. Redakční rada: Josef Cerman, Jana Čechová, Leoš Erben, Petr Faistauer, Jakub Hála, Hana Jakouběová, Kateřina
Jiroušová, Jan Kubát, Karel Kupka,
Dagmar Stolínová. Sazba a zlom: P3K
(www.p3k.cz). Tisk – obálka: ZAMA
s. r. o., vnitřní strany: A90 PRESS-FOTO

26

Taneční podvečer v parku
– Sobota 1. 8., 15.00 hod.,
zámecký park
Folkový festival
Vystoupí: Jiří Dědeček, skupina Berušky, Slávek Janoušek a Luboš Vondrák, skupina Cuprum
– Neděle 2. 8., 16.00 hod.,
zámecký park
Poztrácená pohádka + výtvarná dílnička
Pořádá: MC Rodinka Jilemnice
– Sobota 8. 8., 21.00 hod.,
zámecký park
Mamma mia – letní kino
– Sobota 8. 8., neděle 9. 8., náměstí
Tradiční pouť
– Pátek 14. 8., 19.00 hod., sloupový sál
Kytarový koncert – Libor Fišer a kurzisté
– Sobota 15. 8., 18.00 hod.,
zámecký park
Taneční podvečer v parku
– Sobota 22. 8., 15.00 hod., náměstí
Odpoledne s dechovkou
– Sobota 29. 8., 10.00 hod., náměstí
Rozloučení s létem
Rybaření na náměstí, přehlídka Aerovek, zahrají skupiny: Country kapela
Fous a VZHáčka
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Obálka: Farmářské trhy v Jilemnici. Foto
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