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Léto plné nápadů
Léto je tady a s ním dlouhé dny a teplé noci.
V létě víc než kdy jindy můžeme ocenit uni-
kátní polohu našeho města. Hory i vodu
máme na dosah, co víc si přát. Při setkáních
s občany jednotlivých městských částí se dis-
kutovala mnohá témata, padlo mnoho námě-
tů na vylepšení. Na rozsáhlejší investice je
nutné získat především finance, často také
nejprve vyřešit složité majetkoprávní vztahy. 

Zůstává však mnoho věcí, které lze udělat
poměrně rychle. I díky vašim podnětům se od-
bor rozvoje města v posledních týdnech za-
měřil na zanedbaná místa v okolí přehrady.
Upravují se přístupy k vodě, natírají zábradlí,
osazují se nové květináče. Staré toalety u Ry-
bářské bašty uvolnily místo dětským prolé-
začkám. Vodní nádrž se letos na jaře napusti-
la po okraj, aby voda v ní vydržela co nejdéle
čistá. Pro klidný průběh sezony je od června
v pohotovosti také vodní záchranná služba. 

I přes nesporné výhody prázdnin u vody
a v lese by byla škoda nezavítat letos v létě do
centra Jablonce. Muzeum skla a bižuterie spo-
jilo um módních návrhářů, bižuterních a sklář-
ských firem, studentů uměleckých škol, aby
ukázalo, že Jablonec se ve světě neztratil a ne-
ztratí. Pod hlavičkou Mezinárodního trienále
skla a bižuterie Jablonec 2014 představuje no-
vé expozice, výstavy a také módní show na
Letní scéně Eurocentra. 

Největší investiční akcí letošních prázdnin je
zateplení školy v Arbesově ulici. V roce 2014
škola slaví třicet let své existence, a tak rekon-
strukce, na kterou se nám podařilo získat dota-
ci z evropského Fondu soudržnosti a Státního
fondu životního prostředí, přichází v pravý čas.

Věřím, že léto 2014 přinese dobrý vítr, aby
práce, kterou děláme, měla správný směr.

Petr Vobořil, 
náměstek primátora Foto Jiří Endler

Foto archiv Petra Vobořila
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„A to se snad také beze zbytku povedlo,“ konstatuje ná-
městek primátora pro rozvoj města Petr Vobořil a do-
dává: „Řídili jsme se jednoduchou myšlenkou – při-
blížit úřad co nejvíce k občanovi, ušetřit ho běhání po
budově a nabídnout mu základní úřední úkony hned
v přízemí v přívětivém a přátelském prostředí. A při-
tom zrekonstruovat i část radnice v duchu původní vi-
ze Karla Wintera, ale s požadavky současnosti.“ 

Jednota celku
Autorem rekonstrukce je ing. arch. Martin Rössler
z projekční kanceláře Prostor 008, s. r. o., se kterým má
radnice dobré zkušenosti z práce na stavebním archi-
vu. „Konceptem řešení bylo vytvořit místo k rychlému
odbavení občanů a zhmotnit ideu otevřené radnice.
Vybourali jsme příčky a sjednotili prostor. Vestavbou
kamenného portálu mezi vestibulem a bočním kříd-

lem radnice jsme vytvořili nový vstup do odbavovací
haly,“ vysvětluje architekt Martin Rössler. Výběr mate-
riálu i tvarosloví je v harmonii s původní stavbou, na
povrchu se objevily znovu například krásné větrací
mřížky. 

„V novém parteru najde občan Czech POINT, poda-
telnu, pokladnu a odbavovací pulty k jednání s úřední-
ky magistrátu. Čekání organizuje informační systém
stejný jako v budově v Komenského ulici. V části
u Kamenné ulice zůstala zachovaná také malá galerie,
kde se v současné době prezentuje projekt Sluneční
pavilon, který by mohl nahradit současné Sluneční láz-
ně u přehrady,“ přibližuje náměstek Vobořil. 

Občan se nemusí bát, že na radnici zabloudí. Už od
výkladce nového informačního střediska, v blízké bu-
doucnosti stíněného pruhovanou markýzou, ho navádí
navigační systém, který se každým krokem rozvíjí do
stále podrobnějšího. Od rozdělení budov přes ukaza-
tele odborů až po jednotlivá patra s očíslovanými dveř-
mi. 

Travertin ve správném odstínu
Do přízemí se vrátily původní materiály. Dubové dřevo
a výkladce opět opatřené markýzami. Keramická dlaž-
ba v odstínech béžové ladí se žlutí na stěnách i s tra-
vertinovým ostěním posuvných skleněných dveří.
A právě ten správný kámen, který by se nelišil od toho
v hojné míře v interiéru radnice použitého i na jiných
místech, se hledal velmi těžce. 

„Ten s tím správným odstínem jsme našli až ve Špa-
nělsku a máme ho přesně na oboje ostění, tedy do od-
bavovací haly i do budoucí kavárny. Odborná firma jej
připravovala a řezala ve svých dílnách v Loděnici
u Berouna,“ říká Pavel Sluka, vedoucí oddělení inves-
tiční výstavby, které stálo za celou rekonstrukcí. 

(jn)

Po sedmi měsících ukáže
parter radnice novou tvář 
Respektujeme minulost, ale potřebujeme do ní začlenit požadavky na současný způsob
práce – to bylo hlavní zadání rekonstrukce parteru radnice. Z bývalého stísněného
informačního centra a galerie měl vyrůst prostor bez bariér, plný světla a vzduchu,
v němž se příjemně komunikuje. Moderní, přesto podtrhující kouzlo třicátých let
minulého století, naplňující myšlenku funkcionalistické architektury – funkční
jednoduchost bez nadbytečných příkras.

■ Karl Winter
*1894 Úpice u Trutnova 
†1964 Hrádek nad Nisou

Karl Winter vystudoval Němec-
kou vysokou školu technickou
v Praze, katedru architektury
u Arthura Payra. V Praze žil až
do roku 1927, pak se odstěhoval
do Liberce, kde vyučoval na
státní průmyslové škole (dnešní
SPŠSE a VOŠ, Masarykova ul.). 

V letech 1938–39 byl ředite-
lem průmyslové školy v Děčíně,
kterou musel opustit kvůli čes-
ké manželce. Odstěhoval se
s rodinou do Vratislavi a pokra-
čoval v pedagogické praxi. 

Na sklonku války se vrátil do
Liberce, s pomocí přátel získal
práci v pobočce znárodněné pro-
jekční kanceláře Pittel & Brau-
sewetter, později pracoval jako
vedoucí ateliéru libereckého
Stavoprojektu. 

V letech 1956–58 přednášel
na Střední průmyslové škole
stavební na Sokolovském ná-
městí a až do odchodu do penze
pracoval v projekční kanceláři
Stavokombinátu.

■ Slovo památkáře
Obnova nové radnice by měla
směřovat k rehabilitaci (navrá-
cení) její původní meziválečné
podoby, z radnice však nelze
vytvářet nefunkční muzeum.
Hlavní funkce budovy (sídlo sa-
mosprávy) lze uvést v soulad
s doplňkovými funkcemi při za-
chování původního architekto-
nického řešení. 

Původní společenské využití
objektu (kino, kavárna, restau-
race, prodejny) bylo řešeno pře-
kvapivě nadčasově. Architektu
Winterovi se ve spolupráci s ve-
dením města podařilo vytvořit
jedinečnou multifunkční admi-
nistrativní budovu, která nepo-
strádala monumentalitu i pečli-
vý důraz na detail. 

Ing. arch. Václav Němec,
Národní památkový úřad ČR,

ÚP Liberec, odbor péče 
o památkový fond

Karl Winter – podobizna z doby, 
kdy projektoval jabloneckou radnici

Foto Radka Baloghová
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Prezident Miloš Zeman navštívil Jablonec

Od jarních měsíců se pokračovalo ve zvele-
bování jablonecké radnice. Dříve, než bylo
plánováno a navíc se značnou úsporou, byla
dokončena oprava střechy ve vnitrobloku
a změnami prošly i některé interiéry radnice.

Oprava střechy
V minulosti zatékalo nejen do kanceláří pod
střechou, ale také do kina. To vše je minulostí.
„Oprava byla dokončena poměrně rychle.
Dokonce se nám podařilo ušetřit zhruba 200 ti-
síc korun z původně plánované částky 1,1 mili-
onu korun,“ říká tajemník magistrátu Marek
Řeháček.

V plánu byla výměna krytiny a zateplení.
Betonový podklad se nacházel v lepším stavu,
než jsme doufali, stačila tedy jeho sanace, což
se stalo hlavní úsporou. Část ušetřených peněz
jsme použili na opravu tzv. budníku a větracích
věží, které jsou součástí střechy,“ vysvětluje Ře-
háček. I přes další opravy se do městské kasy
vrátilo cca 60 tisíc. „Původní cena byla vysoutě-
žená, opravy prováděla fy Geosa. Celkově se

oprava podařila a pohledově vypadá vnitroblok
velmi pěkně,“ je přesvědčen tajemník.

Nové lavice
Návštěvníci jablonecké radnice mohou ocenit
rovněž nové lavice, které postupně přibývají na
chodbách magistrátu. „Snažíme se na chodby
umisťovat repliky původních lavic. Ty pro nás
za poměrně zajímavou cenu vyrábí nábytkář-
ská škola v Kateřinkách. Jedna taková lavice

potažená kůží nás vyjde řádově na dvacet tisíc
korun, což je slušná cena,“ vysvětluje Marek
Řeháček. Další změnou byla výměna osvětlení
před obřadní síní. „Světla, které navrhoval Vra-
tislav Novák, byla sejmuta a deponována, před-
pokládáme, že by mohla přijít do muzea nebo
budou použita jinde. Na zdi byly umístěny rep-
liky původních světel,“ tvrdí tajemník. 

Změn se dočká i vstupní trakt radnice. V sou-
časné době je hotová studie, jež byla zpracována
manžely Jandovými a projednána s místními
odborníky, Jiřím Dostálem a Janem Strnadem,
následovat bude postupná realizace zvelebení
vstupu. „Rada města schválila záměr dotvoření
vstupního traktu vestibulu radnice. Kromě no-
vého vymalování budou stěny osazeny světly
dle původního návrhu Karla Wintera. Nad hlav-
ní schodiště bude umístěn městský znak Jab-
lonce. Kromě znaku bychom rádi do vestibulu
umístili pamětní desky zastupitelů, lidí a firem,
kteří se o stavbu radnice přičinili. Vše bude re-
alizováno postupně v závislosti na rozpočtu,“
uzavírá tajemník Marek Řeháček. (end)

Do útrob radnice již nezatéká

Sluneční lázně. Někomu se vybaví představa
prvorepublikových plavců ve stylových pru-
hovaných úborech, jiným zase oprýskaná
budova vypínající se nad hladinou přehra-
dy, kde je v létě příjemné posezení. Všem
však určitě naskočí obraz příjemného kou-
pání ve sluneční lázni, která má na nás
a naše těla blahodárné účinky. 

A možná i proto kdysi vznikly Sluneční lázně
na břehu jablonecké přehrady. Za barevnou
ohradou navíc svá těla mohli dámy i pánové vy-

stavovat slunečním paprskům zcela obnažená.
Samozřejmě v oddělených ohradách. Sluneč-
ním lázním, jak je známe dnes, barvami a zá-
platami na střeše jen hýřícími a navozujícími
nostalgickou náladu vančurovského léta, kde
chybí jen plavčík hledící do slunce a filozofují-
cí o způsobu tohoto léta, je už nejspíš konec.
Jejich technický stav je už delší dobu nevyho-
vující. A jeden ze směrů, jakým by se mohly
ubírat v příštích letech, je Sluneční pavilon, kte-
rý navrhl ing. arch. Petr Stolín se svými spolu-
pracovníky. Nad klidnou hladinou by se tak

mohlo objevit něco zcela jiného. Lehký, téměř
průsvitný pavilon, jenž nebude nabízet úkryt
skupině naháčů, ale naopak připraví například
posezení u kávy v korunách stromů. Jen ten vý-
hled na vodu zůstane stejný. Nebo bude možná
ještě lepší.

Pokud chcete vědět víc, navštivte nově otevře-
ný parter radnice a nahlédněte do výstavního
objektu v galerijní části. V jeho nitru i na vněj-
ších stěnách najdete až do konce září odpovědi
na otázky, jak by to mohlo na místě Slunečních
lázní jednou vypadat. (jn)

Káva ve větvích stromů

Foto 6 x Jiří Endler

V rámci své návštěvy Libereckého kraje přijel ve středu 11. června prezident Miloš Zeman v doprovodu hejtmana Martina Půty do Jablonce nad
Nisou. Na programu byla oficiální vystoupení i diskuze s občany města. Z rukou primátora Petra Beitla převzal dar – skleněný popelník ve stylu secese
z železnobrodské rodinné dílny František Halama Original Czech Art Crystal.
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Hazardem se už podruhé v krátké době za-
bývali zastupitelé Jablonce nad Nisou.
Počátkem května byla na radnici doručena
petice občanského sdružení Jablonec bez ha-
zardu s 944 podpisy. Zástupce sdružení
Jakub Strnad na květnovém zasedání apelo-
val na zastupitele, aby zrušili herny ve měs-
tě, a vymýtili tak v Jablonci gamblerství.

Jablonec řekl stop hazardu už 
v prosinci 2011
„O omezení a vymýcení hazardu v Jablonci
jsme rozhodli už v prosinci 2011, kdy jsme při-
jali obecně závaznou vyhlášku, která stále platí
a zakazuje provozovat hazardní hry. Herny,
které tenkrát na území města fungovaly, byly
na základě pečlivého zvážení buď zrušeny, ne-
bo dostaly tříletou lhůtu, aby se jejich provozo-
vatelé mohli připravit na ukončení činnosti.
Herny neustále podléhají kontrole a s jejich
provozovateli udržujeme oboustranně korektní
vztahy,“ shrnuje současnost hazardu v Jablonci
primátor Petr Beitl. 

Volby by referendum prodražily
Navzdory zmíněné vyhlášce zastupitelé v květ-
nu rozhodli, že na zasedání v červnu budou
hlasovat o návrhu uspořádat místní referen-
dum o hazardu. Zástupci sdružení Jablonec bez
hazardu požadovali konání referenda v termí-

nu komunálních voleb. Město argumentovalo
rizikem zpochybnění platnosti voleb i referen-
da a také financemi. „Pokud se referendum ko-
ná zároveň s volbami, musí být stejně dvouden-
ní jako volby, běžné referendum je ze zákona
jen jeden den. Maximální náklady na dvouden-
ní referendum jsme vyčíslili na 960 tisíc korun,
jednodenní referendum by stálo maximálně
cca 385 tisíc korun,“ informuje tajemník ma-
gistrátu Marek Řeháček. 

Podle ministerstva vnitra se nesmějí směšo-
vat náklady na volby, které hradí stát, a nákla-
dy na referendum, které hradí město. „Musí být
dvě komise, všechen materiál (urny, zástěny
atd.) musí být také dvakrát, v počtu 49 jablonec-
kých okrsků to vychází na poměrně značné pe-
níze. Navíc jsou tu náklady na personální zajiš-
tění volebních komisí. Rozdíl může činit více
než půl milionu korun,“ dodává tajemník.

Zastupitelé nic měnit nebudou
Po více jak dvouhodinové vzrušené debatě, jíž
se účastnila také veřejnost a během které padly
čtyři protinávrhy usnesení, se zastupitelé do-
hodli, že budou deklarovat, že nepřijmou žádné
změny obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 týka-
jící se čl. 2. Dále uložili primátorovi Petru Beit-
lovi odeslat dopis na ministerstvo financí s tou-
to informací a požádat, aby byla neprodleně za-
hájena správní řízení o odebrání povolení. Ve

městě v souladu s platnou vyhláškou č. 4/2011
O úpravě provozování loterií a jiných podob-
ných her na území města Jablonec nad Nisou
aktuálně funguje celkem 49 provozoven, v ni-
chž magistrát povolil provoz jednatřiceti výher-
ních hracích přístrojů (VHP), povolení provozu
dalších loterií, jako jsou interaktivní video-
loterijní terminály, rulety apod. povoluje Mi-
nisterstvo financí ČR. 

Kam plynou prostředky z hazardu?
V letech 2010 až 2011 plynulo z hazardu v Jab-
lonci do městské pokladny každoročně cca 10,5
milionu korun. V letech 2012–2013 se každo-
roční příjem téměř zdvojnásobil díky jinému
systému rozdělování peněz z hazardu a loni
město získalo do rozpočtu 27,3 mil. korun.
Předpokládaný příjem za rok 2014 je 20,5 mili-
onu. Platná obecně závazná vyhláška ukončuje
provoz všech loterií a jiných podobných her na
území města Jablonec nad Nisou k datu 31. 12.
2014. Rozpočtový výhled na rok 2015 je již se-
staven bez příjmů z hazardu. 

Finanční prostředky z hazardu byly zapojo-
vány do rozpočtu města jako příspěvky kultur-
ním a zejména sportovním organizacím na
podporu mládeže. Nezanedbatelný je také fakt,
že tyto peníze umožnily městu z rozpočtu zcela
pokrýt výstavbu nové onkologie v areálu
Nemocnice Jablonec nad Nisou. (mh)

Zastupitelstvo potvrdilo zákaz hazardu

Co se děje v Jablonecké energetické?
Rok 2014 je rokem nulté, tedy přípravné eta-
py na celý, již několikrát avizovaný proces
modernizace sítě centrálního zásobování
teplem.

„V srpnu dojde ke zprovoznění letního kotle
ve výtopně Brandl. Ten nahradí ztrátový a za-
staralý kotel v Rýnovicích, který sloužil jako
letní zdroj,“ informuje ředitel společnosti
Jablonecká energetická Pavel Spilka. Po uply-
nutí zkušebního období bude možné v říjnu
zcela odpojit nerentabilní výtopnu v areálu Lia-
zu v Rýnovicích. Odběratelé nepoznají rozdíl ve
zdroji vytápění a teplárna ušetří až 13 milionů
ročně.

Během topné sezony 2014/15 se bude vše při-
pravovat na výstavbu prvních devíti blokových
kotelen v oblasti Mšena a Pasek v roce 2015.
Ruku v ruce s budováním nových zdrojů, které
budou vznikat převážně ve stávajících výmění-
cích, půjde i budování plynových přípojek sou-
visejících s novou technologií a následně i od-
pojení a likvidace stávajících parovodů. V roce
2016 bude revitalizace pokračovat a vzniknou
další blokové kotelny v centru města a na Žiž-
kově Vrchu, jak je vidět z přiložené tabulky.

Zastupitelé v červnu rozhodli o tom, že do ro-
ku 2016 postupně vloží do Jablonecké energe-
tické 165 milionů korun. Je to v souladu s již
schváleným podnikatelským záměrem. „Nejde
o dotaci, ale o peněžitý vklad. Investice se měs-
tu vrátí, až začne modernizovaný systém vydě-
lávat,“ je přesvědčený náměstek primátora
Miloš Vele. 

Náklady na revitalizaci systému se odhadují
na 270 milionů korun, další peníze žádá Jablo-
necká energetická z fondů EU. Už je jisté, že
teplárna získá dotaci ze Státního fondu životní-
ho prostředí ve výši 82 milionů korun. Vedení
Jablonecké energetické také neustává v komu-
nikaci s odběrateli. Na jedné straně jsou to vel-
cí firemní zákazníci, kteří odebírají zhruba tře-
tinu vyrobeného tepla, a na druhé straně drob-
ní odběratelé. Někteří z nich nahlásili, že mají

v plánu se od centrálního zásobování teplem
odpojit, ale podařilo se je přesvědčit, aby po-
čkali na vybudování blokových kotelen a pak
své rozhodnutí znovu vyhodnotili. 

V Jablonci je na teplárnu napojeno kolem
7200 domácností a 87 podniků, obchodů a ve-
řejných budov. Síť je však zastaralá a ztráty do-
sahují podle odhadů zhruba 40 procent. Teplo
v Jablonci patřilo ještě loni k nejdražším v ze-
mi, domácnosti platily 807 korun za gigajoule.
Město, které je dnes jediným vlastníkem teplár-
ny, ale od nového roku snížilo cenu na 689 ko-
run, aby zastavilo odpojování odběratelů. Po
dokončení revitalizace se předpokládá další
snížení cen na 650 korun za gigajoule.

(mh)

Jan Suchánek informoval zastupitele o stavu
Jablonecké energetické. Foto Jiří Endler
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V areálu jablonecké Střelnice byl v červnu otev-
řen nový víceúčelový objekt, který umocnil do-
minantu sportovního střediska a slouží jako
vstupní brána na atletický a fotbalový stadion. 

Novou budovu na místě schátralé Střelnice vy-
budoval FK Jablonec, z. s. „Provozovatelem je
Patrik Bonan. Ten se bude starat o chod neku-
řácké kavárny a program v sále, v němž se
díky skvělému technickému vybavení mohou
konat různé programy, jako jsou plesy, před-
nášky, besedy, setkání. Ale počítáme i s tím, že
zde bude zázemí při různých akcích, jež se
v areálu na Střelnici uskuteční,“ říká Zdeňka
Truhlářová z FK Jablonec.

Budovu, jež patří k dominantě stadionu a tvoří
jeho vstupní bránu, ocenil také náměstek pri-
mátora Miloš Vele. „Jsme rádi, že v Jablonci do-
káže soukromý investor bez finanční podpory
města zbudovat takový krásný objekt. Multi-
kulturní zařízení navíc skvěle dokresluje měst-
ský sportovní areál. Z kavárny je nádherný vý-
hled na panorama Jablonce a určitě si zaslouží
pozornost Jablonečanů,“ říká náměstek primá-
tora Miloš Vele.

Slavnostní otevření, které se odehrálo první
červnový víkend, nabídlo zajímavý kulturní
program. Slavnostního aktu se zúčastnilo mno-
ho hostů a řada špičkových sportovců. Do
Jablonce dorazila rychlobruslařka Martina

Sáblíková, fotbalista Adam Hloušek, oštěpařka
Barbora Špotáková i se svým trenérem Janem
Železným. „Neskutečně se to tady změnilo.
Jsem rád, že to tady takhle vzkvétá," řekl na ad-
resu areálu Jan Železný.

Investor by si přál, aby se i jeho přispěním na
Střelnici vrátil „život“. „Budova bude sloužit ve-
řejnosti a sál si mohou pronajmout různé spol-
ky či školy na své akce. Rezervační systém bu-
de v nejbližší době spuštěn na našich stránkách
www.strelnice-jablonec.cz. Kromě toho připra-
vujeme řadu kulturních pořadů, na které nalá-
káme, věřím, nejen Jablonečany,“ říká závěrem
Patrik Bonan, provozovatel budovy.

(end)

Nová budova Střelnice je otevřena

Městský areál patří k nejkrásnějším sporto-
vištím v České republice. Své renomé má
však i v zahraničí, i proto správce stadionu
Sport Jablonec, s. r. o, pokračuje ve zvelebo-
vání místní dominanty. 

Fotbalový a atletický stadion spolu s atletickou
halou tvoří sportoviště, která jsou hojně navště-
vována a zejména atletickou část využívají
sportovní naděje královny sportu. „Myslím, že
i díky nové budově, která je vstupní bránou do
areálu, máme opravdu nádherné sportoviště.
Aby zde bylo útulněji, snažíme se postupně re-
novovat zázemí pro sportovce, zejména pro at-
lety. Většinou jde o opravy, neděláme nic nové-
ho, vše jde z našich prostředků na údržbu,“
říká Milan Matura, jednatel společnosti.
V loňském roce dostala atletická hala nový ka-
bát. „Objekt byl zateplen, vyměnili jsme okna
a tato opatření přinesla úspory za energii cca
o 40 %,“ pochvaluje si nižší náklady na provoz
haly Matura.

V prvním patře byl rekonstruován elektrický
rozvod a proměnou prošlo i sociální zázemí.
„Také jsme vyměnili podlahové krytiny, kdy

jsme stará linolea nahradili keramickou dlaž-
bou. Proměna se dotkla i vestibulu, který nyní
působí příjemným dojmem,“ je přesvědčen jed-
natel.

To však není zdaleka vše, co zde bylo vybu-
dováno. V současné době vrcholí práce na ob-
novení rehabilitace, která byla vždy součástí
stadionu. „V milosti zde měli sportovci kom-
pletní zázemí na své aktivity, včetně regenera-
ce. Ta zde chyběla, proto jsme v prostorách,
které k tomu byly v minulosti určeny, zbudova-
li novou saunu s odpočívárnou a tzv. vodními

šlapačkami. Nutno podotknout, že nová rehabi-
litace bude kromě sportovců sloužit i veřejnos-
ti,“ slibuje Matura.

Současnou Střelnici obdivovala i olympijská
vítězka a jablonecká rodačka Bára Špotáková
a dokonce prozradila, že by v Jablonci opět rá-
da trénovala. V atletické hale v minulosti tréno-
valy české atletické špičky v čele s Jarmilou
Kratochvílovou a Helenou Fibingerovou, která
zde v roce 1977 vytvořila dosud nepřekonaný
světový halový rekord v hodu koulí (22,50 m).

Kromě fotbalového a atletického zázemí na
Střelnici spravuje Sport Jablonec, s. r. o., nově
Srnčí důl, jenž byl v letošním roce převeden do
majetku města. „Staráme se o základní zabez-
pečení areálu. V loňském roce jsme vyspravili
některé přístupové cesty tak, aby do Srnčího do-
lu měli snadný vstup také maminky s kočárky.
V současné době společně se správou veřejné
zeleně prořezáváme stromy, jež narušují bě-
žeckou dráhu, ale také dřeviny, které by mohly
být nebezpečné pro okolí. Dále sekáme trávu
a v plánu máme veřejné ohniště, které by moh-
li Jablonečané, ale také školy a školky využívat
k různým akcím,“ končí hovor Matura. (end)

V hale se buduje prostor pro rehabilitaci

Podzemní kontejnery 
v Jablonci 
Na území města je v současné době rozmís-
těno 758 nádob na tříděný odpad. Kontejne-
rová stání jsou tvořena barevnými kontejnery
zpravidla na papír, PET lahve a barevné
sklo. 

Některá stání jsou doplněna o zvony na čiré
a barevné sklo a o kontejnery na textil a elekt-
rozařízení. Jednotlivá stanoviště jsou součástí
veřejného prostoru, najdeme je na zpevněných
plochách na sídlištích, v zástavbách rodinných
domů, ale i v blízkosti parků a v centru města. 

Právě historické centrum je oproti jiným lo-
kalitám méně osazeno barevnými kontejnery,
chybí tu vhodné plochy, které by byly dostupné
veřejnosti a zároveň nehyzdily své okolí. 

Pro zajištění určitého komfortu jak pro oby-
vatele historického centra, tak i pro návštěv-
níky Jablonce nad Nisou, nechalo město vypra-
covat projektovou dokumentaci na vybudování
podzemních kontejnerů na separovaný odpad. 

Zda dojde k realizaci umístění podzemních
kontejnerů ještě v tomto roce, bude záležet na
mnoha aspektech, zejména na uložení pod-
zemních sítí, výběrovém řízení a v neposlední
řadě na finančních prostředcích města. 

(nš)

Pytle na odpad už 
nebudou adresné
Kvůli zneužívání pytlů na separovaný odpad
bylo v lednu letošního roku zavedeno jejich
označování adresami. 

Tento systém se ve zkušebním období pěti
měsíců neosvědčil. Nedošlo k výraznému úbyt-
ku vydaných pytlů a lidé žijící v Jablonci, kteří
zde nemají trvalý pobyt, nemohli pytlový sys-
tém sběru odpadu využívat. Proto se od 1. června
již pytle na separovaný odpad adresami ne-
označují a jsou opět k dispozici všem v infor-
mačním středisku v budově radnice.

Foto Jiří Endler

Foto Michal VeleFoto Michal Vele
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Městská policie v Jablonci nad Nisou prázd-
niny nemá. I když část strážníků bude čer-
pat řádnou dovolenou, vždy bude zajištěn
operativní výjezd, dopravní služba, provoz
DDH i některé preventivní aktivity. „K nim
patří například i opakovaná kontrola cyk-
listů – výbavy kol a povinné nošení helmy do
osmnácti let,“ vysvětluje ředitel MP Jablonec
Luboš Reisner.

Rovněž budou strážníci v letních měsících více
dohlížet na dodržování veřejného pořádku
v okolí přehradní nádrže Mšeno, včetně dodr-
žování nočního klidu (22.00–6.00 hodin). „Ve
velké míře bývá v těchto měsících porušována
Obecně závazná vyhláška (OZV) O volném po-
hybu psů. Seznamte se, prosím, s jejím zněním
na webových stránkách města nebo na úřední
desce magistrátu,“ žádá občany Miloslav Lej-
sek, z Oddělení prevence kriminality a vzdělá-
vání MP.

Během letních prázdnin nebude realizován
ranní dohled nad přechody pro chodce ve vyti-
povaných lokalitách. 

Protože v letních měsících každoročně na-
růstá trestná činnost v oblasti krádeží, MP upo-
zorňuje občany, aby důsledně zamykali svá ko-
la, vozidla i objekty. „Motorové vozidlo není vý-
loha, proto nenechávejte žádné věci v interiéru

aut, které mohou být terčem zbytečných vlou-
pání a krádeží. Odstavené neuzamčené jízdní
kolo, třeba jen na chvíli, se většinou dílem oka-
mžiku stane majetkem někoho jiného. Při ná-
kupech v našich obchodech a marketech dbejte
se zvýšenou obezřetností na své osobní věci,
otevřená kabelka s peněženkou nahrává samo-
zřejmě kapesním zlodějům, okradení navíc při
větším počtu přítomných lidí proběhne často
bez povšimnutí,“ upozorňuje Jablonečany
Reisner.

Pozor je nutno dávat i při výběru z bankoma-
tů. „Důležité je dbát na bezpečnostní pravidla
a hlídat si soukromí. Doporučujeme vybírat ho-
tovost raději uvnitř bank a spořitelen,“ radí
bezpečný postup při výběrech Lejsek.

V případě jakýchkoliv problémů se občané
mohou obracet na tísňovou linku MP – 156,
která je k dispozici 24 hodin denně, nebo se
mohou osobně požádat o pomoc přímo na ope-
rační středisko MP v budově městské policie na
adrese Hasičská 983/3, Jablonec nad Nisou. 

(end)

Městská policie prázdniny nemá

Spolupráce městské policie s IZS

Při rekonstrukci břidlicové střechy kostela
sv. Anny, kdy moravskou břidlici nahrazuje
kvalitní španělská, se největší důraz klade
na pečlivost provedení. Ke třem milionům
z městské pokladny získal Jablonec peníze
na opravu z programu regenerace MPZ. 

„Každý rok předkládáme souhrnný seznam žá-
dostí o finanční příspěvek na opravy historic-
kých budov z Programu regenerace městských
památkových zón Ministerstva kultury ČR. Na
kostel sv. Anny jsme tak získali necelých 800 ti-
síc korun,“ říká náměstek primátora Petr Vo-
bořil. 

Ze stejného programu čerpá už druhý rok
příspěvek na opravu presbytáře starokatolické-
ho kostela na náměstí Boženy Němcové také

p. Koláček. „A nyní je opět čas, kdy je třeba při-
pravit žádosti o finanční příspěvky,“ vysvětluje
vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová. Stejně
jako v předchozích letech mohou majitelé pa-
mátkově chráněných objektů, které se nacházejí
v městské památkové zóně Jablonce nad Nisou,
podávat své žádosti na rok 2015. „Příspěvek po-
skytuje Ministerstvo kultury ČR prostřednic-
tvím města v rámci Programu regenerace
městských památkových zón a rezervací. Žá-
dosti včetně povinných příloh lze podávat na
oddělení dotací do 30. září 2014,“ uzavírá Haba-
dová.

Bližší informace naleznete na webových
stránkách: www.mestojablonec.cz – Magistrát,
sekce Životní situace, památková péče.

(jn)

Žádosti o dotace na opravy památek je
třeba odevzdat do konce září

Hřbitovní domek dostane nový kabát
Statutární město Jablonec nad Nisou pokra-
čuje ve zvelebování hlavního městského
hřbitova. Po loňské rekonstrukci obřadní sí-
ně je na letošní rok plánována oprava správ-
ního objektu po pravé straně vstupní brány.

Na opravu je z rozpočtu města uvolněna část-
ka 850 tisíc korun. „Chtěli bychom vyměnit
střešní krytinu včetně nátěru klempířských
prvků, svodů a plochých střech,“ nastiňuje
opravy Miloš Vele, náměstek primátora.

Na hřbitovním domku by se také měla ještě
letos repasovat okna včetně nátěru a doplnit
mříže. Podle náměstka Veleho by se měl domek
na hřbitově dočkat i nového kabátu v podobě
nové fasády. „Pokud se nám podaří vše vysoutěžit
bez technických problémů, opravíme plášť dom-
ku. Také chceme upravit interiéry, a to hlavně
sociální zázemí a čekárnu pro pozůstalé,“ zmi-
ňuje další zkulturňování hřbitova náměstek.

Obě opravené hřbitovní budovy jistě přispějí
k pozitivnímu prvnímu dojmu pro návštěvníka
hřbitova, stejně jako odstranění boudy, ve které
se v minulosti prodávaly květiny. Zásahy si vy-
žádají také cesty. „Některé dřeviny jsou nebez-
pečné a musíme je odstranit. Do budoucna pak

plánujeme zpevnění cest, které by měly pokrýt
žulové kostky. S tím souvisí i rozvody vody a e-
lektřiny a vybudování veřejného osvětlení,“
prozrazuje plány Miloš Vele.

(end)

Parkování u přehrady
Parkoviště u přehrady v ulici Za Hrází je no-
vě zpoplatněno i o víkendu. Odsouhlasila to
rada města na svém zasedání 26. 6. 2014.
Poplatek se bude vybírat denně od 8.00 do
18.00 hodin. 

Cena zůstává stejná 5,–/hodina, 30,–/den. Na
ostatních parkovacích plochách ve městě zůstá-
vá parkování beze změn, tj. platí se v období
pondělí až pátek od 8 do 18 hodin. Dny pracov-
ního klidu jsou kromě místní komunikace uli-
ce Za Hrází bez poplatku.

Město pokračuje v prodeji bytů
Zastupitelé schválili prodej dalších městských
bytů v objektu Skelná 12 včetně pozemku za
2,3 milionu korun a v objektu Podzimní 54
včetně pozemku za 2,5 milionu korun. 

V obou případech objekty odkoupili stávající
nájemníci, kteří vytvořili bytová družstva tak,

jak požaduje metodika města. Z celkem 14 ob-
jektů, které město nabídlo k prodeji touto for-
mou, zbývají prodat již jen tři bytové domy –
Palackého 40, 42 a Na Vršku 16.

Íčko otevřeno i v neděli
Turistické informační centrum a památník
v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových bu-
dou o prázdninách otevřeny nově i v neděli
od 10 do 13 hodin. 

Zlatý oříšek
Soutěž Zlatý oříšek Libereckého kraje je ur-
čena pro děti od 6 do 14 let, které se věnují
jakémukoli oboru lidské činnosti, tedy hud-
bě, sportu, umění, chovatelství, matematice,
šachům a dalším koníčkům. 

Přihlášky na www.zlatyorisek.cz/libereckykraj

Den IZS Jizerské hory
V Albrechticích v Jizerských horách se 23.
srpna uskuteční Den Integrovaných záchran-
ných složek Jizerské hory. 

Záštitu nad akcí převzala poslankyně Jana
Pastuchová a senátor Jaroslav Zeman.

(red)

Foto Jiří Endler
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■ Primátor ocenil 
dárce krve 
Ve středu 18. června přijal v obřad-
ní síni jablonecké radnice primá-
tor města Petr Beitl dárce krve, kte-
ří z jeho rukou převzali ocenění za
svou činnost. Dva byli oceněni zla-
tou medailí MUDr. Janského, která
je udělována za čtyřicet odběrů.
Jedenáct dárců si odneslo Zlatý
kříž III. třídy za osmdesát bezplat-
ných odběrů krve.

Zlaté medaile převzali Miloslav
Kurfiřt a Lenka Klimentová. Zlatý
kříž 3. třídy obdrželi Radek Novot-
ný, Aleš Pochyla, Jaroslav Prokop,
Jaroslav Hoffmann, Martin Jílek,
Jan Okál, Michal Ottis, Miroslav
Klimánek, Kateřina Klímová, Šár-
ka Šefrová, Petr Weinfurter.

■ Vítání dětí
sobota 21. 6.
Tereza Perunová, Ladislav Berka,
Vojtěch Rubáš, Jiří Oberdörfer, Ši-
mon Tomášek, Eliška Ruthová, Fi-
lip Nikolas Vacek, Vojtěch Klíma,
Petr Piskáček, Tomáš Petružela, Ma-
tes Kurilla, Dominik Černý, Adam
Suržin, Antonín Švejnar, Mia Šrait-
rová, Michaela Dunková, Andrea
Ritterová, Tomáš Cigler, Matyáš
Jastrab, Filip Štekr

■ Naši jubilanti
v červenci
100 let
Františka Kleinová 

96 let
Karel Branda 

95 let
Božena Novotná, Marta Vlková 

94 let
Marie Baumheierová, 
Zdeněk Neruda, Vladislav Vlček,
Gertruda Zobelová 

93 let
Růžena Durstová, Františka
Hánková, Anna Lenemayerová,
Anna Plešáková, Růžena
Procházková, Natálie Sazimová 

92 let
Marie Čepková, Emilia
Havelková, František Koutník,
Štefan Vasko 

91 let
Hildetraud Hladíková, Emilie
Jarošová, Jaroslav Kvintus,
Anna Mitošinková, Eliška Pelcová,
Hedvika Pulíčková, Ludmila
Rýznerová, Irena Singerová,
Julie Skácelová, Miroslav Steklý,
Božena Václavková 

90 let
Marta Dopitová, Krystyna Kinská,
Miluše Kostlánová, Vladimír
Lánský, Hana Smetánková 

85 let
Bouda J., Mošna O., Roubíček M.,
Sláma S., Soukupová L.,
Stompová M., Toužilová V.

80 let
Benešová V., Bláha K., Černý M.,
Dědeček R., Došlý O., Janů A.,
Kašťáková M., Klápšťová J.,
Mrvíková O., Přibík R.,
Růžičková H., Řenčová B.,
Urbanová R., Válová V. 

75 let
Bakule K., Bolech J., Čejka J.,
Dostálová K., Dušátková M.,
Duždová E., Fleková J.,
Jägerman J., Jantschová A.,
Komňacká H., Křížová M.,
Machková B., Martetschläger H.,
Matějková J., Mrázková H., Opa M.,
Prokopová M., Prousková A.,
Rösler J., Ryml K., Sychra J.,
Šenkýřová L., Škoda V., Šmehlík L.,
Šmídková M., Vélová H., Venos J.,
Wiesner W.

70 let
Andrys V., Bartoš J., Bikárová R.,
Černík B., Dítětová E.,
Drahoňovský L., Fraňková H.,
Hikl S., Hruban I., Jacyšin B.,
Knoblauch E., Král F., Krátká M.,
Kraus P., Lejsková O., Mikeš V.,
Mladenovičová A., Musichová M.,
Nosek F., Pápay Š., Pažout F.,
Pleticha J., Poláčková M., Pour A.,
Prediger J., Rajtmajer M., Rezek M.,
Rumančík J., Rybářová A.,
Schier W., Scholzeová Ch.,
Šikola V., Tilpová A., Votruba P.,
Vrbatová A., Vrchovská G.,
Zajíček V., Zdichynec B.,
Zemanová Z.

■ Naši jubilanti
v srpnu
98 let
Marie Šulcová 

95 let
Edita Sůvová 

94 let
Marie Mrázková, Marie Pulščáková,
Anna Valhová 

93 let
Marie Jiráková, Terezie Lukešová,
Hedvika Šimáčková, Liduška
Tonarová, Jaroslav Votoček 

92 let
Václav Kopecký, Jiřinka
Křivancová, Anton Mäsiar,
Vladimír Matouš, Jiří Mazal,
Zdeněk Mulač, Blažena Pokorná,
Václav Zdobinský

91 let
Stanislav Groll, Danuška
Halamová, Věra Koutecká,
Bohumil Linka 

90 let
Květoslava Buchtová, Hana
Kosinková, Václav Kudrna,
Marie Kutilová, Jindřiška Víšková,
Věra Vojtěchová

85 let
Houžvičková M., Kleplová V.,
Kodejš F., Kowář E., Kučerová A.,
Lemberková L., Poloprutská E.,
Poznarová L., Rösslerová H.,
Semeráková M., Tegkelová J.,
Váňa O., Vokounová J.

80 let
Berka J., Drlík Z., Horáčková R.,
Chmelařová Š., Kastnerová J.,
Kinterová O., Klouzek J., Kolařík Z.,
Kondášová M., Kopecký V.,
Krylová M., Mašek V., Mazánek R.,
Mostecký P., Pekař L., Prokešová A.,
Puky J., Rotterová Z., Ryšánek V.,

Sádovská A., Slavětínská V.,
Šenkýř J., Štryncl J., Trepera V. 

75 let
Brandejský J., Bublová M.,
Cypriánová S., Čižmárová A.,
Görner J., Halamová I., Hartlová J.,
Hejda J., Hejna F., Hloucal J.,
Janků L., Jaško J., Kadič V.,
Kobližek M., Kohoutová V.,
Kolková J., Kopalová E., Kortus S.,
Kovářová R., Löwová A., Mach O.,
Marková E., Merunka M., Ottová Z.,
Pňakovič J., Rakouš F., Řiháková K.,
Skrbková S., Sládková V.,
Solařová D., Šafář J., Šimonová E.,
Škrabálková J., Škyvarová J.,
Tarantová H., Timpel H., Valeš J.,
Zadrobilová J. 

70 let
Balíková S., Bartel J., Černý J.,
Fenyes L., Frisová L., Groos B.,
Halbich P., Havelka P.,
Hloušková B., Hoskovcová J.,
Jakimiv I., Jiříčková J.,
Kolníková Z., Košek J.,
Kratinová L., Krátká J.,
Lexmanová Z., Lukáš J.,
Lukešová J., Pastrnek M.,
Pokorná I., Polmová J.,
Pospíšilová E., Samešová G.,
Schmidt M., Straková I.,
Sultanová L., Svoboda L.,
Svoboda V., Šanderová M.,
Šedivý L., Šváb F., Švejnar P.,
Zumr F., Žampachová D.

Všem jubilantům přejeme mnoho
zdraví a pohody
Pokud si nepřejete být v Jablonec-
kém měsíčníku zveřejněni, můžete
napsat do redakce JM nebo
zavolat na telefonní č. 483 357 292,
H. Roudná (vždy do 10. dne
předchozího měsíce).

Den IZS 2014
Primátor Petr Beitl spolu s vedoucími základních složek
IZS ve čtvrtek 26. června slavnostně zahájil již IX. ročník
tradiční přehlídky s názvem Den Integrovaného zá-
chranného systému 2014. Akce se opět konala na dvou
místech v Jablonci, a to na Horním náměstí a na přehra-
dě Mšeno. V jejím průběhu se představily základní
i ostatní složky IZS ve statických i dynamických ukáz-
kách. Den IZS se do Jablonce vrátil po dvou letech, mi-
nulý ročník byl z důvodu pomoci v oblastech zasažených
loňskými povodněmi zrušen.

Primátor statutárního města Jablonec n. N.
Petr Beitl se sešel se čtyřmi jabloneckými

učitelkami – Jitkou Bínovou, Jidřiškou
Stránskou, Annou Hanyšovou a Věrou

Rydvalovou, které většinu svého života
věnovaly svým žákům a letošní školní rok

se loučí s pedagogickou činností.

Letošní Den otců v Jablonci se nesl v duchu
vědy. Divadlo fyziky ÚDIF předvedlo

zajímavé fyzikální a chemické pokusy, děti
si vyzkoušely svou zdatnost na horolezecké
stěně, zajezdily na koloběžkách, zaskákaly

na trampolínách nebo pozorovaly Slunce
astronomickými dalekohledy.

Jablonečtí žáci uspěli v národním kole
zdravovědné soutěže Helpíkův pohár, který se

konal v Koutech nad Desnou. Dvoučlenná
hlídka, Jakub a Lucie, ze ZŠ Pod Vodárnou

obsadila druhé místo, tým ZŠ Mozartova
skončil 12. a soutěžící ze ZŠ Pivovarská se

umístili na 22. místě.

Foto Miroslav GorčíkFoto Radka Baloghová Foto Helena Rudolfová

Foto Helena Rudolfová
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■ Výběrové řízení

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných
celků, výběrové řízení, které je podmínkou
pro vznik pracovního poměru vedoucího
úředníka na odboru humanitním Magistrátu
města Jablonec nad Nisou v pracovní pozici: 

vedoucí oddělení sociálně právní
ochrany dětí 
Podmínky výběrového řízení:
Místo výkonu práce: budovy Magistrátu města
Jablonec nad Nisou a území správního obvodu
města Jablonec nad Nisou, jakožto obce s rozší-
řenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č.
314/2002 Sb., v platném znění.
Předpoklady pro výkon funkce: vedoucím
úředníkem se může stát fyzická osoba, která je
státním občanem České republiky (případně
i cizím státním občanem a má v České republi-
ce trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způso-
bilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá
jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro
výkon správních činností stanovené zvláštním
předpisem – lustračním zákonem (vedoucí úřed-
ník se bude muset v zákonné lhůtě prokázat
negativním lustračním osvědčením, pokud se
na něj – s ohledem na jeho věk – tato povinnost
vztahuje);
Další požadavky stanovené pro uchazeče:
– vysokoškolské vzdělání sociálního zaměření

dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách;

– složené zkoušky zvláštní odborné způsobilos-
ti výhodou;

– praxe při výkonu sociálně – právní ochrany
dětí min. 3 roky;

- zkušenosti s vedením pracovního kolektivu
výhodou;

- dobrá orientace v prostředí výkonu státní
správy v úřadu obce s rozšířenou působností;

- dobrá znalost legislativy upravující výkon so-
ciálně – právní ochrany dětí a rodinného práva;

- osobnostní a manažerské předpoklady pro
výkon funkce vedoucího oddělení;

- časová flexibilita (v případě nutnosti práce
i mimo stanovenou pracovní dobu);

- dobrá uživatelská znalost práce s PC;
- řidičský průkaz skupiny B výhodou.
Nabízíme:
– perspektivní zaměstnání;
– odpovídající platové podmínky a zaměstna-

necké výhody dané kolektivní smlouvou.
Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému
výběrovému řízení musí obsahovat:
– jméno, příjmení a titul; 
– datum a místo narození; 
– státní příslušnost; 
– místo trvalého pobytu; 
– korespondenční adresu;
– telefonní číslo;
– číslo občanského průkazu (nebo číslo dokla-

du o povolení k pobytu, jde-li o cizího státní-
ho občana);

– datum a podpis zájemce.
K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady: 
– strukturovaný životopis 
– výpis z rejstříku trestů ČR (bez záznamu) ne-

smí být starší než 3 měsíce
– doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, po-

př. jeho ověřenou kopii
– lustrační osvědčení (je-li zákonem u uchaze-

če požadováno)
– písemnou představu o vedení oddělení max.

2 strany A4
Popis vykonávané práce:
Pracovník jako vedoucí zaměstnanec zajišťuje
plnění úkolů svěřených Radou města Jablonec
nad Nisou odboru humanitnímu oddělení
sociálně právní ochrany dětí a to dle vnitřních
směrnic a pracovní náplně určené vedoucím
odboru a tajemníkem magistrátu města.
Zejména jde o komplexní řízení oddělení zajiš-
ťující úkoly na úseku sociálně právní ochrany
dětí dle příslušné legislativy (zejména zákon
o sociálně-právní ochraně dětí, občanský záko-

ník, trestní zákon) na úseku práce s dětmi a je-
jich rodinami; dále pak kolizní opatrovnictví
při zastupování nezletilých dětí, preventivní
a poradenskou činnost, spolupráci se soudy, or-
gány činnými v trestním řízení, ústavními zaří-
zeními, školami, neziskovými organizacemi
a dalšími institucemi, které se na sociálně práv-
ní ochraně dětí podílejí. Vedoucí oddělení řídí
ostatní pracovníky a sám též vykonává část svě-
řené agendy.
Platové zařazení: do platové třídy 10, která
podle platného katalogu prací odpovídá nejvý-
še zařazenému vykonávanému druhu práce.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástupem
dle vzájemné dohody, nejlépe od 1. 8. 2014.
Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro do-
ručení přihlášek uchazečů je 11. 7. 2014 do
14.00, tato lhůta platí i pro přihlášky doručené
poštou. Uchazeči, u kterých bude vyžádán úst-
ní pohovor, budou k němu vyzváni.
Způsob podání přihlášky:
– osobně na organizačním a personálním od-

dělení, budova radnice – Mírové náměstí 19,
č. dveří 232-236.

– odeslat na adresu: Magistrát města Jablonec
nad Nisou, kancelář tajemníka, organizační
a personální oddělení, Mírové náměstí 19,
Jablonec nad Nisou

– na obálku se všemi požadovanými dokumen-
ty k výběrovému řízení uchazeči napíší „neo-
tevírat, výběrové řízení“

Poskytování informací: 
informace k pracovní náplni jsou k dispozici
u Mgr. Miroslavy Rýžakové, vedoucí odboru
humanitního na ryzakova@mestojablonec.cz;
informace k výběrovému řízení poskytne JUDr.
Marek Řeháček, tajemník magistrátu na rehacek
@mestojablonec.cz nebo Bc. Pavlína Reichelová,
vedoucí oddělení reichelova@mestojablonec.cz.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové říze-
ní zrušit i bez udání důvodu. 
Písemné materiály poskytnuté k výběrovému
řízení budou neúspěšným uchazečům vráceny.

Dne 25. dubna 2014 město vyhlásilo v rámci
Programu podpory výstavby technické in-
frastruktury Výzvu pro předkládání žádostí
o dotace na domovní čistírny odpadních
vod a kanalizační přípojky. 

O podporu formou investiční dotace mohou po-
žádat majitelé rodinných a bytových domů
v katastrálních územích připadajících pro obec
Jablonec nad Nisou. Žadatelé mohou získat
50 % z celkových způsobilých výdajů, maximál-
ně však 50 tisíc korun na bytovou jednotku.

K tomu si mohou požádat o půjčku na pokrytí
vlastní spoluúčasti na projektu. Stejně jako
v loňském roce jsou žádosti předkládány prů-
běžně po dobu trvání výzvy na oddělení dotací
Magistrátu města Jablonec nad Nisou. Systém
předkládání žádostí je dvoukolový. Nejdříve ža-
datel předkládá v prvním kole tzv. zjednoduše-
nou žádost (projektový záměr), teprve v přípa-
dě schválení radou města předkládá žádost
o dotaci v kole druhém. Potvrzení o schválení
projektového záměru radou města vydaná v ro-
ce 2013 zůstávají v platnosti. Hned po předlože-

ní žádosti o dotaci bude možné předložit žádost
o půjčku na vlastní spoluúčast. Žádost o půjčku
se předkládá na oddělení rozpočtu odboru eko-
nomiky. Žádosti o dotaci a o půjčku v konečné
fázi schvaluje zastupitelstvo města. Doporuču-
jeme všem zájemcům, aby si pozorně přečetli
zejména znění Výzvy a vzor Smlouvy o poskyt-
nutí dotace. 

Veškeré dokumenty dotačního programu
včetně kontaktů jsou umístěné na webových
stránkách města www.mestojablonec.cz v části
Magistrát, sekce Životní situace, Finance.

Dotace na ČOV a kanalizační přípojky

Díl 18. O Spolkovém domě
Červnový díl pořadu Z Jablonecké radnice po-
mohl divákům nahlédnout do zákulisí Spol-
kového domu. Budovou prováděla Naďa
Jozífková, ředitelka Centra sociálních služeb,
které Spolkový dům provozuje. Ve „Spolkáči“
nalezli zázemí i pracovníci veřejné služby, jak
prozradil tajemník magistrátu Marek Řeháček.
O financování provozu celého domu hovořil
náměstek Miloš Vele. Soňa Paukrtová se vrátila
do historie a primátor Petr Beitl hovořil o po-
třebnosti a významu Spolkového domu v životě
města. 18. díl seriálu je ke stažení na tvrtm.cz
nebo na webu města.

■ Z jablonecké radnice…

Foto Jiří Endler Foto archiv CSS
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Majitelům bytových domů se v zóně integro-
vaného plánu rozvoje města nabízí možnost
získat zvýhodněný úvěr prostřednictvím fi-
nančního nástroje JESSICA. 

Podporovány jsou např. níže uvedené aktivity:
• zateplení vnitřních konstrukcí a obvodového

pláště včetně výměny oken a dveří
• rekonstrukce technického vybavení domu

(např. otopná soustava, rozvody tepla, plynu,
vody, vzduchotechnika, výtahy)

• výměny nebo modernizace lodžií, balkonů,
zábradlí

• odstranění statických poruch nosných kon-
strukcí

• sanace základů a hydroizolace spodní stavby
• zajištění moderního sociálního bydlení reno-

vací stávajících budov

Hlavní výhodou programu JESSICA je nízká
a fixní úroková sazba s možností mimořádných
splátek nebo i předčasného splacení. Úroková
sazba se pohybuje od 0,58% p. a. se splatností
úvěru do 10 let. Správa úvěru je bezplatná stej-
ně jako jeho poskytnutí, přičemž zvýhodněný
úvěr může pokrýt náklady projektu až do 90 %
investice. Konzultace projektových záměrů pro-
bíhají na pobočkách Komerční banky, a. s., po-
tvrzení z města o zařazení do zóny IPRM získá-
te u Mgr. Ivety Habadové, manažerky IPRM.
Více informací naleznete na www.kb.cz (odkaz
– JESSICA), www.mestojablonec.cz (odkaz
IPRM – JESSICA, včetně mapky zóny IPRM).

Nízkoúročené úvěry v zóně IPRM

Město Jablonec nad Nisou již od roku 2008
vlastní titul „Obec přátelská k rodině“, který
obdrželo za vstřícný postoj k jabloneckým
rodinám a pestrou nabídku prorodinných
aktivit a služeb. 

„Rozhodli jsme se nyní podpořit jablonecké ro-
diny s malými dětmi a přispět jim na umístění
dítěte do soukromých mateřských škol,“ říká
Soňa Paukrtová. „Jablonec nad Nisou má ve
školách dotatečnou kapacitu pro děti, které
dovrší tři roky v září, ale potíže pak nastávají
s umístěním dětí, které se narodily například
v lednu. Během školního roku se v plných škol-
kách hledá místo těžko, proto jsme se za urči-
tých pravidel rozhodli přispět na docházku dětí
do soukromých zařízení,“ vysvětluje Paukrtová. 

V mateřských školách zřizovaných městem je
počet volných míst pro děti mladší tří let ome-
zený a služby soukromých zařízení jako jsou
miniškolky, jesle či dětská centra, jsou pro ro-
diče dětí mnohdy finančně nedostupné. Rada

města proto rozhodla od 1. září tohoto roku
o poskytování příspěveku na školné v těchto
soukromých zařízeních ve výši 1000 Kč za mě-
síc, a to pro dvouleté a starší děti neumístěné
v mateřských školách. Příspěvek bude poskyto-
ván na školní rok 2014/2015. Výchovné a vzdě-
lávací služby jabloneckých soukromých zaříze-
ní tak budou dostupnější většímu počtu rodin. 

Děti, na které bude možné čerpat příspěvek,
musí spadat do jedné ze tří kategorií: 1. katego-
rie je pro děti ve věku od 2 do 3 let, do 2. kate-
gorie budou spadat děti ve věku od 2 do 7 let,
které se prokazatelně neumístily v mateřské
škole zřizované městem, např. z důvodu zdra-
votního znevýhodnění. Do 3. kategorie spadají
děti ve věku od 2–7 let, jejichž rodiče si cíleně
vyberou Lesní třídu zřizovanou Občanským
sdružením Montessori. Pro všechny tři katego-
rie platí přísná pravidla jako např. to, že oba ro-
diče dítěte jsou zaměstnaní a dítě má společně
s rodiči bydliště v Jablonci nad Nisou. Dětí mi-
mo Jablonec se příspěvek tedy týkat nebude. 

Pokud dítě splní všechny podmínky pro zís-
kání finančního příspěvku a bude navštěvovat
soukromé zařízení minimálně 20 hodin týdně
v daném měsíci, tj. celkem 80 hodin za měsíc,
obdrží slevu na školném ve výši 1 000,–/měsíc.

Tuto slevu poskytne rodičům zaregistrované
a městem prověřené soukromé zařízení, které
sníží poplatek za své služby o dotaci města, te-
dy o 1000,– Kč. V případě, že bude kapacita sou-
kromých subjektů naplněna, nebude však mít
zákonný zástupce možnost poskytnutí slevy na
školném nárokovat.

Případné dotazy rodičům i subjektům zodpo-
ví pracovnice oddělení školství, kultury a spor-
tu Mgr. Barbora Krsová, tel. 483 357 315 nebo
Mgr. Zdeňka Květová, tel. 483 357 270.

Soukromé subjekty, které mají zájem požádat
město o registraci mezi soukromá zařízení po-
skytující výchovně vzdělávací služby pro děti
od 2 do 7 let, najdou všechny potřebné infor-
mace ve výzvě uveřejněné na úřední desce a na
webových stránkách města. (jn)

Město Jablonec n. N. od září 2014
zavede nové příspěvky pro rodiče

Statutární město Jablonec nad Nisou
vyhlašuje výzvu na registraci subjektů 
pro poskytování výchovně-vzdělávacích
služeb pro děti od 2–7 let 

Jedná se o podporu rodin s malými dětmi s tr-
valým bydlištěm v Jablonci nad Nisou formou
příspěvku na školné ve výši 1000 Kč/měsíc pro
dítě na školní rok 2014/2015. Příspěvek bude
určen pro děti ve věku od 2–7 let, jehož zákon-
ní zástupci splní kritéria stanovená městem
Jablonec n. N. a projeví zájem zabezpečit dítě
u subjektu s charakterem soukromé mateřské
školy.

Při splnění podmínek registrace bude s vy-
branými subjekty podepsána smlouva o po-
skytnutí příspěvku města ve výši 1 000 Kč za
měsíc za dítě ve věku od 2–7 let, které splní
všechna kritéria a které bude využívat jejich
službu dle podmínek daných smlouvou.
Příspěvek bude vyplacen zpětně na základě do-
cházky dítěte zapsaného v zaregistrovaném
soukromém zařízení.

Podmínky pro registraci soukromých
subjektů jsou:
– subjekt působí na území města Jablonec nad

Nisou
– subjekt má charakter soukromé mateřské

školy a nabízí výchovně-vzdělávací služby
– subjekt doloží dokument, ze kterého je patrná

možnost poskytovat výchovně-vzdělávací
služby dětem od 2–7 let (např. živnostenské
oprávnění, stanovy, zakládací listina, zřizova-
cí listina, …)

– subjekt doloží platný výpis z rejstříku trestů
osoby zastupující subjekt ne starší než 3 mě-
síce (držitel ŽL, předseda, ředitel)

– subjekt splňuje Základní standardy kvality
péče pro děti od 2–7 let, jež jsou k dispozici na
níže uvedených kontaktech

– subjekt předloží vlastní provozní řád
– subjekt předloží aktuální ceník služeb
– subjekt se písemně zaváže spolupracovat

s městem (tj. především respektovat pravidla
pro poskytování příspěvku rodičům stanovená
magistrátem, jako např. vykazování docházky,
měsíční vyúčtování, pravidelná komunikace

s oddělením školství, kultury a sportu, posky-
tování aktuálních informací atd.)

– subjekt musí souhlasit s tím, že požadovaný
poplatek od rodičů dětí poníží o finanční pří-
spěvek města

Písemnou žádost o registraci učiňte pro-
střednictvím formuláře, který obdržíte na níže
uvedených kontaktech.

Uzávěrka registrace je 31. 7. 2014 ve 12.00
hodin.

Písemnou žádost na předepsaném formulá-
ři spolu s přílohami zasílejte na adresu:

Statutární město Jablonec nad Nisou, Mgr. Bar-
bora Krsová, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablo-
nec nad Nisou v obálce s označením Soukromé
subjekty nebo osobně doručte tamtéž.

Bližší informace poskytne: 
Mgr. Barbora Krsová, tel. 483 357 315, e-mail:

krsova@mestojablonec.cz
Mgr. Zdeňka Květová, tel. 483 357 270, 

e-mail: kvetova@mestojablonec.cz
Ing. Petr Beitl,

primátor města

■ Výzva na registraci subjektů

Foto Jiří Endler
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■ Stručně

Zemřel Karel Pelant
Červnová zpráva o úmrtí archi-
tekta Karla Pelanta rozesmutnila
nejednoho Jablonečana. Význam-
ný architekt se stal v letošním ro-
ce laureátem Ceny města Pro
Meritis. Pražský rodák se v 60. le-
tech přestěhoval na Jablonecko,
kde působil v různých státních in-
stitucích jako projektant. Podílel
se mimo jiné na realizaci české
expozice pro Světovou výstavu
v Bruselu na EXPO v roce 1958.
Vytvořil projekt nového moderní-
ho výstaviště v centru Jablonce
s fontánou evokující jizerskohor-
skou přírodu. Projekt pavilonu
A a celého výstaviště ocenila me-
zinárodní porota udělením Zlaté
medaile. Z dalších rekonstrukcí
staveb, včetně interiérů, je auto-
rem například městské knihovny
v budově staré radnice, Muzea sk-
la a bižuterie nebo tehdejšího ře-
ditelství Jablonecké bižuterie. Pro
Preciosu zrealizoval stavbu a in-
teriéry budovy ředitelství. V deva-
desátých letech působil na radnici
ve funkci městského architekta.
Čest jeho památce.

Poděkování strážníkům
Chtěla bych poděkovat za nezištný
a nečekaný přístup dvou strážní-
ků městské policie, kteří mi po-
mohli při nehodě s rozbitým ná-
kupem v centru města.

Marie Luňáčková s manželem

Říjnový Týden seniorů
U příležitosti Mezinárodního dne
seniorů připravujeme 14. ročník
kulturně-společenské akce s ná-
zvem Týden seniorů, který se bu-
de konat od 29. 9.–5. 10. 2014
v prostorách Eurocentra v Jablon-
ci nad Nisou. Součástí je také oblí-
bená výstava Šikovné ruce našich
dědečků a babiček. Na výstavu
přijímáme 5–10 ks výtvorů a vý-
robků. Staňte se i vy spoluautory
této výstavy! Pochlubte se a potěš-
te oko i duši návštěvníků Týdne
seniorů. Své práce můžete přes
prázdniny připravovat a odevzdat
v termínu od 1. do 22. září 2014
v kanceláři č. 407 ve 4. patře bu-
dovy radnice (M. Švorcová). Tel.
483 357 277, svorcova@mestojab-
lonec.cz.

Taneční setkávání v Polsku
Cafe Tango – polsko-české taneční
semináře je projekt, který se týká
pěti seminářů od června do října
2014. Partnerem bolesławieckého
kulturního centra v projektu Cafe
Tango je město Jablonec nad Ni-
sou. Semináře se budou konat
v bolesławieckém kulturním cent-
ru – Mezinárodním centru kera-
miky. Tango je v Bolesławci velmi
populární tanec. Jedná se o druhý
projekt tanečních seminářů
Tango argentino. Tentokrát jsou
semináře organizované s českým
partnerem. Zúčastní se jich asi 40
zájemců z Polska a České republi-
ky. Koordinátorem projektu na
české straně je Libor Jager. Více
informací na www.cafetango.eu

Zajímavosti z jednání zastupitelstva
Připomínky ke strategickému plánu do srpna 
Náměstek Petr Vobořil na posledním jednání za-
stupitelstva předložil ke schválení pracovní verzi
aktualizovaného strategického plánu, který zastu-
pitelé odsouhlasili. 

Úvodním krokem celého procesu bylo ustavení řídí-
cího týmu – koordinační skupiny a sedmi tematických
pracovních skupin podle zaměření jednotlivých prio-
ritních oblastí. „Náměty a připomínky vzešlé z jejich
jednání jsou zapracované do dokumentu, jehož pra-
covní verzi včetně analytické a návrhové části jsme
předložili k projednání. Poté bude dokument zveřej-
něný a bude možné zaslat k němu do konce července
své připomínky,“ říká náměstek Vobořil s tím, že
občané budou moci zasílat návrhy projektů i pro-
střednictvím vyplněných projektových fiší. „Po zapra-
cování připomínek veřejnosti pak finální dokument
předložíme zastupitelstvu ke schválení 11. září.“

Nelze určit jedinou příčinu zatékání
Lehkoatletickou halu po rozsáhlé rekonstrukci pře-
dala firma BAK, a. s., městu v listopadu 2007. V prů-
běhu pětileté záruční doby se objevily méně či více
závažné vady, které město reklamovalo. Řešení je
však stále v nedohlednu.

Mezi zásadní a opakující se vady patří zatékání do
objektu střechou, s nímž souvisí i částečná deformace
její konstrukce. „Společnost BAK, a. s., je dosud nevy-
řešila, ani nenašla technické řešení, které by vedlo
k jejich úplnému odstranění,“ říká vedoucí právního
oddělení Jiří Kučera.

Loni i letos proběhlo několik neúspěšných jednání
mezi BAK, a. s., a městem. „V dubnu navrhla společ-
nost řešení, které by mělo vyloučit samovolné uvol-
ňování spojovacích prvků na střešním plášti. Protože
na provedení by BAK, a.s., musel vynaložit cca 1,5 mil.
korun, podmiňuje to uzavřením dohody o narovnání
mezi oběma subjekty. Podle ní by po realizaci navrho-
vaného řešení již nebylo možné uplatňovat žádné
další požadavky ani jedné strany a rozšiřovat rekla-
mační nároky. Návrh dohody, ani odborný posudek
zhotovitel dosud nepředložil,“ konstatoval vedoucí
právního oddělení s tím, že bez odborného posudku
nelze řešení posoudit. „Nicméně expertní zpráva
Kloknerova ústavu při ČVÚT konstatuje, že nelze ur-
čit jen jedinou příčinu zatékání, ale jedná se o celý
komplex problémů. To vyvolává otázku, zda by navr-
hované řešení vůbec komplexně problém vyřešilo,“
dodává Kučera.

Proto město zadalo externímu právnímu zástupci
vypracovat stanoviska k posouzení právně vymaha-
telných nároků a navrhnout účelný právní postup.
„Smírné řešení je možné uzavřít do podzimu tohoto
roku. Pokud k takovému řešení nedojde, bude muset
město s největší pravděpodobností uplatnit své náro-

ky u obecného soudu,“ uzavírá vedoucí právního od-
dělení Jiří Kučera.

Znovuzrozená mozaika starosty Pfeifera
Magistrát města Jablonec nad Nisou oslovil ředitel
Severočeského muzea v Liberci a požádal o pod-
poru při obnově unikátního uměleckého díla –
skleněné secesní mozaiky na hrobce rodiny
Pfeiffer – Kral na jabloneckém hřbitově. O žádosti
jednala před prázdninami rada města.

„Mozaika byla s podporou Nadace Preciosa a města
Jablonce snesena a umístěna v restaurátorské dílně
specialisty na obnovu tohoto druhu památek, MgA.
Petra Hampla z Prahy-Zbraslavi,“ říká ředitel
Severočeského muzea v Liberci Jiří Křížek. 

Odbor správy majetku jabloneckého magistrátu
restaurátora oslovil a domluvil možný rozsah prací
i jejich cenu. „Dohoda zní, že mozaika zůstane i na-
dále na hřbitově, který je majetkem města, bude ob-
novená, přístupná, ale zároveň zabezpečená před
možným poškozením,“ konstatuje náměstek Miloš
Vele a dodává, že rekonstrukční a restaurátorské prá-
ce přijdou městskou kasu na necelých 400 tisíc korun
bez DPH a budou trvat dva roky. 

Rákosníčkovo hřiště vyroste v ulici B. Němcové
Tuto lokalitu si společnost Lidl vybrala z několika
dalších variant, které město vytipovalo. Podmín-
kou byla mimo jiné určitá vzdálenost od prodejny
Lidl.

Nyní je Rákosníčkovo hřiště před podpisem smlou-
vy. „V průběhu července se bude budovat v ulici
Boženy Němcové. Slavnostní otevření je naplánované
na neděli 3. srpna,“ říká mluvčí Markéta Hozová.
Město se na vybudování hřiště podílí částkou cca 250
tisíc korun za terénní úpravy a uložení zeminy. Herní
prvky a vybavení hřiště hradí společnost Lidl. 

Jablonecké Rákosníčkovo hřiště je jedním z dvace-
ti, o které letos bojovalo 175 měst a městských částí.
Hlasovalo se v průběhu února prostřednictvím webo-
vého formuláře, SMS zprávy a na facebooku.

Veřejné představení IPRÚ
Statutární město Liberec zve na veřejné setkání ve
čtvrtek 24. července od 16 hodin v zastupitelské
místnosti liberecké radnice na nám. Dr. E. Beneše.
Program se týká představení připraveného IPRÚ
Liberec a Jablonec nad Nisou.

„Představíme podobu Aktualizace strategie rozvoje
statutárního města Liberec 2014–2020 po ukončení
zjišťovacího řízení z hlediska vlivu koncepce na život-
ní prostředí a veřejné zdraví i v současné době při-
pravovaný Integrovaný plán rozvoje území Liberec –
Jablonec nad Nisou,“ říká Pavlína Tvrdíková z odboru
strategického rozvoje a dotací libereckého magistrátu. 

Občané sledují rozpravu zastupitelů. Foto Jiří Endler
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Vyhledávané jablonecké gymnázium Dr.
Randy oslaví třicet let své existence. Shodou
náhod se tak stane v roce, kdy uplyne 150 let
od narození Dr. Antona Randy, jabloneckého
lékaře, sběratele umění a filantropa, muže,
jehož jméno veřejnost s touto školou spojila. 

U příležitosti oslav dojde i ke změně názvu ško-
ly. „Rozhodli jsme se uchopit symboliku obou
zmiňovaných výročí a požádali jsme o udělení
čestného názvu, ve kterém bude jméno Dr.
Antona Randy obsaženo. Dosud jsme pouze
sídlili v ulici po této významné osobnosti po-
jmenované. Nicméně v současnosti veřejnost
škole neřekne jinak než Randovka, a my se
chceme k Randovu odkazu přihlásit i tímto kro-
kem,“ vysvětluje ředitel gymnázia Tomáš Hof-
richter.

Oslavy výročí jsou plánovány na sobotu 20.
září 2014. „Do školy pozveme všechny absol-
venty, pro které připravíme bohatý program
(prohlídka školy, ukázky zajímavých aktivit na-
šich současných žáků, výstava o Dr. Randovi,

sportovní aktivity na venkovním hřišti atd.).
Návštěvníci si také budou moci vyzkoušet, zda
by dnes udělali přijímačky na gymnázium.
Chceme zkrátka ukázat naši školu v dnešní
moderní podobě těm, kteří zde v minulosti stu-
dovali,“ říká ředitel. Na stejný den je připraven
společenský večer v Eurocentru, kde budou mít
absolventi příležitost potkat se po letech a za-
vzpomínat na studentské časy. „U příležitosti
oslav 30. výročí vydá škola také bilanční alma-
nach,“ slibuje Hofrichter.

Ten, kdo se chce oslav zúčastnit, by měl svoji
účast potvrdit. „Našim prvním absolventům
bude dnes lehce přes čtyřicet, rádi bychom tedy
celé oslavy komunikovali zejména přes moder-
ní média – web a sociální sítě. Každý se bude
moci přihlásit tak, že se on-line zaregistruje
v našem systému, který jej procesem přihláše-
ní provede,“ ozřejmuje ředitel.

Příslušné odkazy najdou zájemci na webo-
vých stránkách www.sportgym.cz a facebooko-
vém profilu školy https://www.facebook.com/
Randovka. (end)

Randovka slaví třicetiny a mění název

V rámci oslav pojede i parní vlak
Na železniční trati v létě naplno vypuknou
oslavy 120. výročí vzniku trati. Příznivci ma-
šinek si mohou vybrat z pestré nabídky akcí,
které jsou připraveny. Kromě oslav je také
počítáno s rozsáhlými opravami a moderni-
zací. S těmito kroky jsou spojeny i nepříjem-
nosti pro cestující v podobě výluk tratí.

Oslavy
Jako první z akcí je na sobotu 5. července plá-
nován Den zubačky, a to na trati Tanvald –
Harrachov. O celém víkendu na kolejích se do-
zvíte více na internetu: www.zubacka.cz.

V neděli 6. července se uskuteční oslavy 120.
výročí železniční trati Jablonec nad Nisou –
Tanvald a Smržovka – Josefův Důl. Při této pří-
ležitosti bude vypraven z Tanvaldu v 8.54 hodin
zvláštní parní vlak v čele s lokomotivou
310.0134, kterému bude pomáhat dieselová lo-
komotiva Hektor T 435.0111. 

Na jablonecké nádraží dorazí zvláštní vlak
v 9.37 hodin a na zpáteční cestu do Smržovky
a Tanvaldu se vydá z Jablonce n.N. v 10.58 ho-
din, aby přijel v 11.38 do Tanvaldu. Parní vlak
zastavuje také na zastávce Jablonec n. N. cen-
trum a v Jabloneckých Pasekách. V 10.56 hodin

bude při příležitosti oslav vypraven z Tanvaldu
také historický motorový vlak, vedený tzv.
Singrovkami M 240.0100 a M 240.039. 

Zvláštní motorový vlak přijede na jablonecké
nádraží v 11.32 a ve 12.15 hodin se vrací už jen
do Smržovky. Při příležitosti oslav budou histo-
rické motorové vozy M 240 Singrovky nasazeny

také na trati Smržovka – Josefův Důl, kam se
vydá ve 14.16 hodin také zvláštní parní vlak,
který se vrací z Josefova Dolu ve 14.37. 

Zvláštní motorový vlak s motorovými vozy
M 240 Singrovkami se vydá do Jablonce n. N. ješ-
tě v 19.15 ze Smržovky s příjezdem na jablone-
cké nádraží v 19.32, aby se ve 20.15 hodin vrá-
til do Smržovky a Tanvaldu se zastavením
v Jabloneckých Pasekách. Statutární město
Jablonec n.N. podpořilo oslavy grantem na vý-
robu dobových uniforem, ve kterých se perso-
nál vlaku představí.

Opravy
V souvislosti s rozsáhlými opravami a moder-
nizací železniční trati Jablonec n. N. – Tanvald
proběhne od 5. srpna do 4. listopadu rozsáhlá
výluka, v rámci které budou vlaky linky L1 na
trati 036 nahrazeny autobusy a vlaková dopra-
va bude zajišťována pouze mezi Libercem
a Jabloncem nad Nisou. 

Autobusy náhradní dopravy, navazující na
vlaky z Liberce, budou vyjíždět z nového termi-
nálu a autobusové otočky u jabloneckého nád-
raží Českých drah.

(jb)

Foto Graphis

Městská doprava je v létě omezena
Tradiční omezení městské hromadné dopra-
vy v době letních prázdnin nastane v termí-
nu od 30. června do 31. srpna. „Omezení, kte-
ré se týká některých linek MHD v Jablonci
nad Nisou, bude ve stejném rozsahu jako
v roce 2013,“ říká Martina Poršová, tisková
mluvčí Dopravního podniku měst Liberce
a Jablonce nad Nisou, a. s.

Kromě již standardně zavedených opatření
(zrušení školních linek č. 131, 132 a 133, linky
č. 118 a omezení spojů na ostatních linkách dle
značení č. „40“ a „44“) budou provedeny násle-
dující úpravy a omezení na těchto linkách:

Linka č. 110 – zrušení spojů v pracovní dny
úseku Pražská – Rýnovice ve 13.27 hodin (ta
bude nahrazena linkou č. 112), Kokonín –
Autobusové nádraží (AN) v 15.00 hodin, spoj

s odjezdem v 16.15 z Kokonína bude končit
v 16.29 na AN, kde je zabezpečen přestup na
linku č. 112 do Rýnovic. Zruší se spoje v úseku
Rýnovice – AN s odjezdem v 13.16 a v 13.46, za-
čínat budou v 13.29 a 13.59 na AN (z Rýnovic je
možno využít linku č. 112). Odpolední spoje je-
doucí z AN do Kokonína v 14.29, 15.29 a 16.29
pojedou přes Malé Vrkoslavice a budou končit
v zastávce Kokonín, pošta. Z této zastávky bu-
dou pokračovat v 14.46, 15.46 a 16.46 směr AN
přes Malé Vrkoslavice.

Linka č. 112 – zrušení spojů v sobotu a v nedě-
li v úseku AN – Rýnovice – AN a spoje v pracov-
ní den v 16.39 hodin v úseku Žižkův Vrch – Praž-
ská. Odjezd spoje v 13.09 a 16.09 ze Žižkova
Vrchu bude posunut na 13.20 a 16.20 hodin.

Linka č. 113 – v období letních prázdnin ne-
pojede. Spoje přes Malé Vrkoslavice jsou vede-
ny na lince č. 110.

Linka č. 114 – zrušení spojů v pracovní dny
v úseku AN – Březová a zpět v 14.11, 14.41,
15.11, 15.41, 16.11, 16.41 a 17.11 hodin. (Možno
využít spoje linky č. 104). Spoj s odjezdem v 7.02
ze Sídliště Šumava bude začínat v 7.09 na AN.

Linka č. 116 – zrušení spojů v pracovní dny
v úseku AN – Na Roli – AN v 16.42 a 17.42 ho-
din.

Linka č. 119 – zrušení spoje v pracovní dny
v úseku AN – Žižkův Vrch v 16.27 hodin, spoj
s odjezdem v 16.24 ze Žižkova Vrchu bude kon-
čit v zastávce Pražská a nebude obsluhovat za-
stávku Masná a Turnovská.

Na závěr tisková mluvčí DPML dodává:
„K cestování lze za omezené letní spoje využít
relevantních autobusových spojů dle platných
jízdních řádů. Vedení společnosti DPMLJ, a. s.,
se svým cestujícím omlouvá za prázdninová
omezení a přeje všem příjemné léto.“ (r)

Foto archiv GyRa
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Nová silnice do Hrádku
proti jižnímu obchvatu
Jablonce nad Nisou

Zprovozněním nového úseku silnice I/35 Bílý
Kostel n. N. – Hrádek n. N. dochází s 1. červen-
cem letošního roku k propojení nákladní
a osobní dopravy severních Čech na meziná-
rodní sít polských a německých silnic včetně
významné dálnice A4. Je to na první pohled ne-
viditelná úleva pro Jablonec n. N., avšak počá-
tek přepisování map tranzitní nákladní dopra-
vy, která se týkala našeho města. Nové spojení
významně ulehčí sklonově náročnému přecho-
du Harrachov – Jakuszyce přes Novosvětský

průsmyk (886 m.n.m.) mezi Jizerskými horami
a Krkonošemi. Po následném dokončení pře-
ložky silnice I/14 mezi libereckými Kunratice-
mi a okružní křižovatkou Belgická v jablone-
ckých Rýnovicích je zřejmé, že nová kapacit-
nější komunikace se stoupacím pruhem pře-
vezme dnešní dopravu ze serpentin silnice
III/29024 a podstatnou část ze stávající silnice
I/14 z Liberce, vedoucí přes Vratislavice n. N.
a Proseč n. N. Celý areál průmyslové zóny bý-
valého Liazu získá kvalitní napojení na rych-
lostní a mezinárodní síť silnic prostřednictvím
nové spojky na Kunratice a navazující rychlostní
silnice R 35. Nákladní doprava bude stále více
lokálního charakteru a ani ve spojení s indivi-
duální automobilovou dopravou osobní nedo-
sáhne směrem na Tanvald intenzit, které by

ospravedlňovaly budování jižního obchvatu pod
Černou Studnicí. Bez jižního obchvatu města
postrádá smysl situovat průjezdné komunikace
na jižní okraj města, a to včetně nově prosazo-
vaného pojetí západní tangenty, oprávněně
děsící obyvatele Žižkova Vrchu a morbidně pro-
tínající Srnčí důl. Významným a ještě větším
problémem bude úrovňové křížení ulice Palac-
kého s tranzitním směrem U Přehrady – Rieg-
rova, tzv. severní tangentou, kde by soustava
případných okružních křižovatek způsobila
problémy jako vyhlášený „liberecký sněhulák“,
a to tři okružní křižovatky v libereckém Růžo-
dole směrem ke Globusu, kde plynule projedete
jenom v noci a přes den stojí zpravidla všichni. 

Jindřich Berounský,
zastupitel

Zrcadlo, zrcadlo, řekni, jak 
se utrácejí městské peníze?
„Nastavujete nám zrcadlo“ hlásal titulek z úvod-
níku posledního čísla měsíčníku. Autor si
v něm pochvaluje ocenění i kritiku občanů ze
setkání, která v minulých měsících uskutečnilo
vedení města. I já se tedy pokusím nastavit ma-
gistrátu zrcadlo, tentokráte se zaměřením na
hospodaření uplynulého roku, zobrazeném
k 31. 12. 2013 v závěrečném účtu.

Protože se autor zmiňovaného úvodníku vzhlí-
žel v pochvalně pokřiveném zrcadle, pokusím
se ho narovnat a všimnout si spíše problema-
tických položek. Mezi ně lze zařadit nárůst ná-
kladů na propagaci magistrátu oproti předcho-
zímu roku o 277 tis. Kč. Dané náklady zahrnují
vydávání tohoto jabloneckého měsíčníku, což
v roce 2013 stálo městskou kasu 2,7 mil. Kč,
a reportáže v TV Genus, RTM a v RCL rozhlase
za 1,8 mil Kč. Další velmi zajímavou položkou
v rozvaze závěrečného účtu je hodnota 170 mil.
Kč za 100% akciový podíl v Jablonecké energe-

tické a.s., přestože kupní cena od MVV za
65,48 % akciového podílu byla ve výši 218 mil.
Kč. Magistrát převzal pod svá křídla správu by-
tových domů, kde ke konci roku 2012 existova-
ly nesplacené pohledávky z nájemného po lhů-
tě splatnosti ve výši 13,241 mil. Kč. Ke konci ro-
ku 2013 vykazují tyto nesplacené pohledávky
hodnotu 13,534 mil. Kč, což nepředstavuje
zrovna pozitivní vývoj. Zajímavý je také průběh
výběrových řízení, jenž podléhají veřejným za-
kázkám. Z celkového počtu 76 zakázek v hod-
notě cca 71 mil. Kč, se 28 zakázek v částce 6,4
mil. Kč uskutečnilo ve „zvláštním režimu“ bez
výběrového řízení, tedy libovolně určené firmě. 
Jak si v závěru úvodníku přiznal jeho autor,
přes všechny zdařilé investiční akce čeká ma-
gistrát stále hodně práce. V tomto smyslu bych
si upřímně přál, aby tento můj příspěvek nebyl
pro pracovníky magistrátu zdrojem rozčílení,
ale inspirace, a pocit chuti pokračovat v disku-
sích a zvelebování jim nezhořkl a nadále je ba-
vil. 

Jaroslav Kraus, 
zastupitel

autor koláže Jaroslav Kraus

■ Reakce aneb Co zrcadlo neprozradilo

Názory zastupitelů

– Město Jablonec nad Nisou od roku 2011
hospodaří s přebytkem.

– Úvěrové zatížení města kleslo ze 455 mi-
lionů v roce 2010 na 280 milionů k 31. 12.
2013.

– Dluh na obyvatele se snížil z 10 036,– Kč
v roce 2010 na 6 180,– Kč v roce 2013.

– V období posledních 4 let nebylo město
zatíženo dalším úvěrem.

– Z provozního rozpočtu města se daří ne-
jen splácet úvěry i s úroky, ale zbývá též na
investice do rozvoje města.

– Na opravy majetku města se vynakládá
ročně více než 63 milionů.

– Při výběrových řízeních se postupuje
dle zákona o veřejných zakázkách a z toho
vyplývající směrnice rady města tak, aby
byla zaručena transparentnost.

– Expertní zakázky jsou na základě usnesení
rady města zadávány na odborné práce vyža-
dující místní znalost a kontinuitu.

– Výdaje na informování občanů o dění ve
městě činí 0,57 % z celkových výdajů města.

– TV Genus od ledna 2013 neexistuje.

– Jablonecký měsíčník se rozšířil o 4 strany
a zároveň byly sníženy náklady na jeho tisk,
grafiku, redakční zpracování i roznos.

– Nárůst o zmíněných 277 tisíc lze vzhle-
dem k nárůstu rozsahu mediální prezentace
považovat spíše za úsporu – např. propagace
městských akcí v rádiích s vyšší poslechovos-
tí má větší dopad.

– Pokles hodnoty akcií Jablonecké ener-
getické je způsoben procesem dekapitalizace,
bez nějž by nebylo možné teplárnu převzít,
a úspěšně tak nastartovat proces uzdravová-
ní jabloneckého teplárenství.

Miloš Vele, náměstek primátora
Ilustrační foto Jiří Endler
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Občanské sdružení HoSt Home-Start ČR je
nestátní nezisková organizace poskytující
sociálně aktivizační služby rodinám s dětmi
do 6 let.

Služba funguje na principu dobrovolné přátel-
ské pomoci zkušeného a vyškoleného rodiče-
dobrovolníka rodiči-klientovi. Zaměřujeme se
na rodiny, kterým chybí životní zkušenosti (vel-
mi mladí rodiče nebo rodiče, kteří sami vyrů-
stali v dětských domovech), nebo se v důsledku
osamělosti, zhoršení sociální situace či zdravot-
ního postižení ocitli v izolaci. Snažíme se je
podpořit v jejich rodičovské roli, aby mohli po-
zději zvládat péči o děti bez pomoci. Konkrétně
spočívá pomoc v docházení vyškolených dob-
rovolnic do domácností klientů, zpravidla jed-

nou týdně na 2–3 hodiny, po dobu 3 měsíců až
dvou let. Nejčastěji spočívá působení dobrovol-
nice v rodině v pomoci s péčí o dítě (např. vy-
hledání odborné pomoci, nasměrování k vhod-
nému způsobu trávení volného času, hledání
stabilních podpůrných vztahů v místě života ro-
diny, v naslouchání, sdílení).

V současné době rozšiřujeme nabídku našich
služeb na oblast Liberecka, Tanvaldska a Frýd-
lantska.

V první polovině července bude probíhat ško-
lení dobrovolnic právě pro tyto oblasti.

Zájemci o dobrovolnickou službu nebo o po-
moc od dobrovolnice mohou kontaktovat libe-
reckou pobočku HoSt Home-Start ČR.

Kontakt: Mgr. Halka Michalenková, tel. 777
801 422, http://www.hostcz.org

HoSt Home pomoc rodinám s dětmi do 6 let

Také letní měsíce budou plné hudebního
programu přichystaného k Roku české hud-
by. Novinkou programu Jablonec – město
plné tónů budou nedělní promenádní kon-
certy v Tyršových sadech.

Asi největším trhákem hudebního léta v Jab-
lonci bude Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany
v městském divadle ve středu 23. července od
19 hodin. „V představení v režii Kanaďanky
Nancy Hermiston účinkují sólisté operního an-
sámblu University Britské Kolumbie a Severní
Floridy a členové Severočeské filharmonie
Teplice pod dirigentskou taktovkou Norberta
Baxy,“ komentuje program ředitel Městského
divadla v Jablonci Pavel Žur s tím, že hned
o den později se na jevišti večer objeví další vel-

ký host: „Představí se jeden z nejlepších stu-
dentských anglických orchestrů Southampton
Youth Orchestra se sólisty Po-Hsiang Huang na
violoncello a Sikun Chen, klavír, a dirigentkou
Jane Higgins,“ dodává.

Režii pravidelných střed na Mírovém náměs-
tí před radnicí převezme od základní umělecké
školy divadlo. „Připravili jsme program sou-
hrnně nazvaný Komorní koncerty před radni-
cí,“ říká Pavel Žur. Na zastřešeném pódiu se tak
během prázdninových střed vystřídají klarine-
tové kvarteto Cantarina Clarinete (9. 7.), andské
flétny Petra Smetáčka za klavírního doprovodu
Vlada Urliche (16. 7.), violoncelistka Kristina
Fialová a klavírista Martin Levický (30. 7.),
houslista Jakub Janek s klavíristou Miroslavem
Sekerou (13. 8.), kytarové Duo Siempre Nuevo –
Matěj Freml a Patrik Vacík (20. 8.) a Trio Clavio
– klarinet, housle, klavír (27. 8.). „Výjimkou bu-
de středa 6. srpna, kdy pozveme diváky do di-
vadla na koncert klavírního virtuosa Ivo Ka-
hánka,“ upozorňuje Žur.

Město plné tónů přinese o prázdninách no-
vinku, jíž jsou nedělní promenádní koncerty
v Tyršových sadech. „Chtěli jsme oživit starou
tradici a využít krásného prostředí městského
parku s improvizovaným jevištěm v altánu. Za-
čátky všech koncertů jsou v 15 hodin a vstupné
se neplatí,“ říká jednatelka Eurocentra Jablo-
nec Marta Procházková. V programu se objeví
Jablonecké klarinetové kvarteto (20. 7.), O. V. J.

Dixie Liberec (27. 7.), Cimbálová hudba Bohu-
slava Eliáše (3. 8.), Táboranka (10. 8.), Big Band
Železný Brod (17. 8.), AJETO dixieland (24. 8.)
a Zámecké saxofonové kvarteto J. Žemličky
(31. 8.).

Kostel sv. Anny oslaví patronku města, ochrán-
kyni manželství a hlavní patronku babiček,
v sobotu 26. července tradičním Svatoanen-
ským komorním koncertem. 

Prázdniny završí opět městské divadlo, a to
koncertem dvou kapel na pódiu před radnicí:
„Společně zde vystoupí domácí bluegrassová
kapela Nudličky a pražská kapela Sto zvířat,“
zve Pavel Žur. 

Podrobné informace o programu i jejich za-
čátky najdete na www.mestoplnetonu.cz.

(jn) 

V létě se bude hrát takřka po celém městě

U příležitosti Světového dne proti násilí na
seniorech se v Městském divadle v Jablonci
nad Nisou konal již tradiční koncert. 

Jeho součástí bylo ocenění nejlepší pečovatelky
a osobní asistentky v sociálních službách.

Vítězkou ankety Cena veřejnosti se stala pečo-
vatelka Diakonie ČCE Martina Kurpitová.

Diváci přišli na představení Procházka světo-
vou operetou. To pro letošní ročník Koncertu
proti násilí na seniorech vybral osobně ředitel
divadla Pavel Žur. 

Ještě před zazněním prvních tónů všichni se
zájmem sledovali úvodní vyhlašování Jablo-
necké pečovatelky roku 2014.

Letos bylo nominováno šest pečovatelek
a osobních asistentek, které se zároveň v dubnu
a květnu ucházely o přízeň Jablonečanů v an-
ketě Cena veřejnosti, do které přišlo celkem
645 hlasů. 390 hlasů se objevilo na internetu
a v hlasovacím boxu jsme napočítali 255 fyzic-
kých anketních lístků. Zvítězila paní Martina
Kurpitová, pečovatelka jablonecké Diakonie
ČCE, která získala celkem 259 hlasů. 

„Je dobře, že podobná anketa probíhá. Práce,
kterou pečovatelky odvádí, není mnohdy doce-

něna, přesto je jedna z nejdůležitějších. Často
by se senioři bez jejich podpory neobešli. Velmi
si jich vážím,“ sdělila náměstkyně primátora
Soňa Paukrtová, jež je zároveň patronkou letoš-
níankety.

(end)

Martina Kurpitová získala cenu veřejnosti

Southampton Youth Orchestra

Martina Kurpitová
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Na úvod trocha historie
Tramvaje k dolnímu jabloneckému nádraží do-
razily z centra města již v roce 1900, oblast
Brandlu byla však díky zdejšímu překladišti
užívána spíše k nákladní dopravě. Až poválečný

záměr spojit Jablonec s Libercem tramvají zde
obnovil osobní provoz. 

Od „Remize“ z Pražské ulice začaly jezdit na
střídání směn tramvaje se zaměstnanci pozděj-
ších Autobrzd již v dubnu 1952. Pravidelná do-
prava do Proseče byla zahájena v listopadu
1953 a do Vratislavic byla linka prodloužena
v únoru následujícího roku. Po slavnostním
otevření celé tramvajové trati, které se uskuteč-
nilo 26. 12. 1954, byl pravidelný provoz jede-
náctky zahájen na Nový rok 1955. 

Od 27. 2. 1972 byl zastaven provoz tramvají
mezi Jabloncem a Proseči, vozy se na trať vráti-
ly po její celkové rekonstrukci 29. 12. 1976.
V následujících letech proběhly výluky provozu
spojené s rekonstrukcí dílčích úseků. K roční-
mu uzavření tratě pro tramvajový provoz z dů-
vodu rozsáhlé rekonstrukce došlo od 15. 3.
2014. Tramvaje nahradily autobusy náhradní
dopravy a v jabloneckém úseku mezi Měnír-
nou v Zeleném údolí a výhybnou Brandl zača-
ly mizet koleje.

Podoba nové tratě
Na trať po rekonstrukci vyjedou vozy o metro-
vém rozchodu kolejí. Tramvajová trať bude ale
v opravených úsecích již připravena na přechod
na standardní rozchod 1,435 m. Rekonstruova-
né úseky budou navíc připraveny na instalaci
nové generace zabezpečovacího zařízení. Při
rekonstrukci budou odstraněny současné do-
pravní a technické závady, vybudovány nové za-
stávky s bezbariérovým přístupem a opraveny
přilehlé chodníky a prostory. Jednokolejná tram-
vajová trať vedená podél ulice Liberecké je v ce-
lé své délce stranově posunuta tak, aby byla
jednak fyzicky oddělena od silničního provozu
a zároveň aby bylo možné dodržet novou šířku
vozovky 2 x 3,5 m souběžné komunikace I/14.
Samotná výhybna, posunutá do místa bývalého
překladiště, je konstruována pro pravostranný
provoz se samostatnými zastávkami pro oba smě-
ry. S novými zastávkami pro náhradní auto-
busovou dopravu se počítá na komunikaci I/14.
Pod jabloneckým dolním nádražím po odtěžení
skalního masivu bude zvětšen poloměr oblouku.

Po nových kolejích se tramvaj projede
v dubnu 2015
Práce měly původně začít již v letních měsících
roku 2013, ale první veřejná soutěž na dodava-
tele stavby byla zrušena a musela být vypsána
znovu. Posunutím termínu zahájení stavby se
však termín dokončení nezměnil, tramvajová
trať by měla být znovu uvedena do provozu
v dubnu 2015. Zakázka na rekonstrukci obou
úseků (společně s rekonstrukcí tramvajové tra-
tě mezi Novou Rudou a Vratislavicemi – výhyb-
nou na liberecké straně) byla v opakované sou-
těži vyhlášena jako veřejná nadlimitní dne 8. 8.
2013 formou zveřejnění ve Věstníku veřejných
zakázek a v úředním věstníku EU. Zároveň by-
la zveřejněna na profilu zadavatele (E-ZAK).
Zakázka rozdělená na dvě samostatné části
umožňovala přihlášení uchazeče pouze na jed-
nu část z důvodu rozdílných rozsahů prací,
čehož jeden z uchazečů také využil. Hodnotící
komise pak na základě všech dostupných infor-
mací doporučila a představenstvo dopravního
podniku pak na svém jednání potvrdilo násle-
dující výběr vítězného uchazeče.

Modernizace tramvajové trati v úseku 
Měnírna – Brandl
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložilo
sdružení:
„COLAS-CR SA-IDS TT Liberec – Jablonec“
za částku 59 552 039,– Kč bez DPH.

Vypsáním výběrového řízení na obě stavby se
ušetřilo téměř 40 milionů korun. Současně se
vítězná firma zavázala ke zkrácení výluky
o 30 dní, což jistě přinese také finanční úsporu.
Na obě stavební zakázky pak bude poskytnuta
záruka 120 měsíců. Financování zakázky je
z části pokryto dotací EU z regionálního ope-
račního programu NUTS II Severovýchod.

Rekonstrukce tramvajové
trati v Jablonci nad Nisou

Foto DPMLJ, a. s.

Foto DPMLJ, a. s.Foto DPMLJ, a. s.

Vizualizace DPMLJ, a. s.
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Po dobu letních prázdnin proběhne v Jablonci
nad Nisou hned několik staveb. Jde o rekon-
strukce kanalizace, vodovodního potrubí i ply-
novodů. Dopravní omezení se ale týkají i běž-
ných a velkoplošných oprav komunikací.
Aktuální uzavírky najdete na webových strán-
kách města. Zde vám přinášíme výčet těch zá-
sadních.

Ulice Revoluční 
Společnost SVS, a. s., rekonstruuje 111 let starou
kanalizaci a 105 let starý vodovod v Revoluční
ulici. 

„Stoka je zkorodovaná, popraskaná a místy
chybí dno, takže vznikají kaverny. Potrubí je
staticky poškozené, popraskané a spoje netěsní.
Vodovod je opakovaně poruchový, a proto bude
rekonstruován současně s kanalizací,“ vysvět-
luje tiskový mluvčí SVS, a. s., Jiří Hladík. Do 30.
září je naplánována úplná uzavírka Nádražní
ulice v úseku Pražská – Pod Petřínem a částeč-
ně uzavřené budou kvůli stavbě do 30. září uli-
ce Pražská včetně levého chodníku, Revoluční,
Oblouková a Petřínská. 

Ulice Dlouhá 
Další je souběžná rekonstrukce kanalizace
a vodovodu v Dlouhé ulici, kde kamerová pro-
hlídka prokázala havarijní stav stok. Podle
Hladíkových slov jsou betonové trouby zkoro-
dované, popraskané, chybí dna, v důsledku če-
hož vznikají kaverny. „Trouby z kameniny jsou
popraskané, staticky poškozené, posunuté, tu-
díž s netěsnými spoji. V souběhu s kanalizací je
vedený litinový vodovodní řad, který je rovněž
ve špatném technickém stavu, proto bude vy-
měněný zároveň s kanalizací,“ dodává. 

„Ulice Dlouhá bude v jednotlivých úsecích po
nezbytnou dobu úplně uzavřená do 15. října.
Objízdná trasa bude vedená a značená po při-
lehlých místních komunikacích,“ konstatuje
vedoucí odd. dopravního a silničního Jan Vojíř.
Po provedené rekonstrukci vodovodu a kanali-
zace, bude v příštím roce následovat i rekon-
strukce plynovodu. 

Ulice Nádražní
SVS, a. s., pracuje také na rekonstrukci kanali-
zace a vodovodu v Nádražní ulici. Stávající ka-
nalizace je netěsná a vodovod je opakovaně po-
ruchový, proto bude rekonstruován současně
s kanalizací. I tato stavba je koordinována s re-
konstrukcí plynovodu.

Ulice Nádražní bude po padesátimetrových
úsecích úplně uzavřená do 28. srpna a objízdná
trasa je vedená ulicemi Skřivánčí, Vodní a Hav-
líčkova. Pokládka finálních povrchů v ulici Ná-
dražní se předpokládá do 31. října. 

Z důvodu pokládky kabelů nízkého napětí je
také částečně omezen provoz i v okolních uli-
cích U Balvanu, Skřivánčí, Nákladní, Pražská,
Wolkerova, Na Náspu.

Žižkův Vrch – rekonstrukce v rámci IPRM
Stavební práce ve velkém rozsahu probíhají le-
tos i na Žižkově Vrchu v rámci Integrovaného
plánu rozvoje města. Prosíme tamní obyvatele,
aby sledovali aktuální informace na vývěskách
a řidiče o zvýšenou opatrnost a respektování
dopravního značení. 

Ulice Na Čihadle 
Vodovod z roku 1915 a zkorodovanou kanaliza-
ci rekonstruuje SVS, a. s., v ulici Na Čihadle.
Částečně a dle postupu prací i úplně budou
uzavřeny ulice Dr. Randy, Na Čihadle, Vrchlic-
kého sady a Palackého. Práce jsou naplánovány
do konce srpna letošního roku. SVS pak prove-
de úpravu povrchu komunikací dotčených stav-
bou. I v tomto případě jsou objízdné trasy vy-
značeny po přilehlých komunikacích.

Ulice Ladova 
V ulici Ladova provádí SVS, a.s., rekonstrukci
kanalizace a vodovodu. „Stávající kanalizace
pochází z předválečných let,“ říká tiskový
mluvčí s tím, že kamerová prohlídka prokázala
místy zborcené části trub a chybějící dna, je-
jichž důsledkem jsou kaverny. „Ocelový vodo-
vodní řad vnitřního průměru 80/70 mm pochá-
zí z roku 1930, je silně pokrytý usazeninami
a často poruchový,“ konstatuje Hladík.

Zároveň s rekonstrukcí vodovodu a kanaliza-
ce bude RWE rekonstruovat plynovod a přípoj-
ky plynu. V souběhu s kanalizací a plynovodem
bude rovněž položená chránička pro sdělovací
kabely. Vše by se mělo stihnout do 15. října, kdy
bude provoz v ulici provizorně obnoven tak,
aby mohla probíhat zimní údržba. 

V roce 2015 pak přijde na řadu rekonstrukce
vozovky včetně odvodnění a instalace veřejné-
ho osvětlení, tyto práce budou hrazeny z měst-
ské pokladny. V době uzavírky do 15. října 2014
budou objízdné trasy vedené po přilehlých
místních komunikacích.

Ulice Pomněnková
V úseku Ladova – Želivského je rovněž kvůli
rekonstrukci kanalizace, vodovodu a následné
rekonstrukci vozovky uzavřena i ulice Pom-
něnková. Tato uzavírka je naplánovaná do srp-
na letošního roku. 

Ulice Maršovická
Rekonstrukce vodovodu a splaškové kanalizace
v Maršovické ulici by měla zabránit potížím
s dodávkami pitné vody obyvatelům Kokonína.
Ulice bude do konce října úplně uzavřena
ve směru do Jablonce od kruhové křižovatky
s Rychnovskou až po křižovatku s ulicí Du-
bovou. Směrem z Jablonce je ulice průjezdná.
Objízdná trasa pro osobní auta je vedena přes
Čížkovice a Dolní Černou Studnici. Pro ná-
kladní vozy přes Jistebsko a Dolní Černou Stud-
nici. 

Ulici Maršovickou má ve správě Liberecký
kraj.

Ulice Sadová
K velkoplošné opravě povrchu komunikace do-
jde v průběhu prázdnin v ulici Sadová v úseku
Fügnerova – U Balvanu. V době frézování povr-
chu bude komunikace průjezdná a uzavřena
pouze částečně, v době pokládky vlastního
povrchu bude ulice uzavřena úplně. V této sou-
vislosti žádáme řidiče o součinnost a respekto-
vání přenosného dopravního značení s upozor-
něním.

Ulice Pražská
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace omezí ta-
ké dopravu v Pražské ulici v úseku od čerpací

stanice ke křižovatce s Krkonošskou. Provoz
tam bude kyvadlově řídit semafor. Začátkem
srpna dojde dokonce k plné uzavírce u křižo-
vatky Pražská – Ke Starému buku. Je třeba sle-
dovat dopravní značení. Pražská ulice je ve
správě Libereckého kraje.

Ulice Lidická
Do konce prázdnin by měla být hotová i spodní
část Lidické ulice. V současné době je tato část
centra uzavřena kvůli rekonstrukci vodovodu
a kanalizace. Poté město opraví povrch vozov-
ky, doplní nové veřejné osvětlení, městský mo-
biliář a zeleň. Lidická ulice se tak stane pěší zó-
nou a důstojným vstupem do centra z ulice
5. května. Oprava mostu v Lidické si vyžádá dů-
kladný zásah a je v plánu na příští období. 

Chodníky
Na letošní léto je také naplánována celá řada
oprav chodníků. Jejich povrch mimo centrum
města tvoří v převážné většině litý asfalt, který
v současné době dožívá. Tato situace je patrná
zejména ve Mšeně. Po chodnících Mládí,
Rabasova a Pobřežní se letos opravuje chodník
v ulici U Kostela. V plánu je také pravostranný
chodník v ulici Palackého od křižovatky s ulicí
U Hřiště směrem do centra města. Opravy se
dočká rovněž rozbitý chodník v Mánesově ulici
v úseku Palackého – Smetanova. Na křižovatce
Mánesova – Vysoká bude nový bezbariérový
přechod pro chodce.

Z důvodu pokládky kabelů nízkého napětí
bude do konce září rozkopaný chodník v ulici
U Balvanu v úseku Skřivánčí – Wolkerova. Do-
končuje se oprava chodníku na křižovatce
Mlýnská – Podhorská a chodník v ulici Na Pa-
louku. Hotovo už je v ulici Větrná, Hasičská
a v Pražské u pivovaru, kde prošlo opravou i zá-
bradlí. 

Na letošní rok je naplánovaná také oprava
přístupu ke kulturnímu domu v Kokoníně.

Parkoviště
Oprava vodorovného dopravního značení se ve
městě provádí každoročně. Nejprve přijdou na
řadu přechody pro chodce a bezpečnostní prv-
ky zejména u škol, autobusové zastávky, záka-
zy stání atd. Letos se nového nátěru dočkají
i některá parkoviště. Hotové již je například
parkoviště u restaurace Rybářská bašta ve
Mšeně. Rozšíření parkovacích ploch se díky no-
vému vyznačení parkovacích míst dočkají také
řidiči v ulici S. K. Neumanna.

Lávky a mosty
Na jaře již byla po zásadní opravě otevřena láv-
ka přes ulici Palackého, kterou bylo možné
opravit díky úsporám na letošní zimní údržbě.
V polovině června došlo i na otevření důležité
spojnice Mšena a ulice Želivského – nové beto-
nové lávky pro pěší a cyklisty přes Bílou Nisu. 

Dopravní omezení ve městě

Foto Markéta Hozová Foto Jiří Endler
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Z Jablonce do Liberce po nové silnici
autem rychle a pohodlně
O rychlejším a komfortnějším propojení Liberce a Jablonce ve směru od Kunratic a Lukášova se hovoří již
dlouhé roky. V červenci 2008 byla dokončená v Liberci část této komunikace, která končí okružní křižovatkou
v Kunraticích. Od té doby se všichni ptali, kdy se bude pokračovat dál. Jedná se o státní silnici a investorem je
tedy Ředitelství silnic a dálnic ČR.

O uspíšení nového propojení Liberce a Jab-
lonce jednal primátor Beitl také s ministrem
dopravy, který v únoru 2012 na návštěvě
Jablonce přislíbil zařazení této komunikace do
investičního plánu na rok 2013. Další jednání
absolvoval primátor Beitl a jeho kolegové
s hejtmanem Libereckého kraje, s ředitelem
ŘSD i dalším ministrem dopravy. Konečně se
podařilo. ŘSD má stavbu přeložky silnice I/14
zařazenou v investičním plánu, hrubá stavba je
naplánovaná na rok 2015 a úplné dokončení
do roku 2017.

„Ze strany města bylo vše připraveno od vý-
kupu pozemků po projektovou přípravu stavby
chodníků, které budeme realizovat. Je dobře, že
už se začalo. Dopravní spojení se sousedním
Libercem je pro další rozvoj Jablonce důležité,“
konstatuje spokojeně primátor Petr Beitl. 

V současné době už probíhají přípravné prá-
ce v místech plánované výstavby a v Belgické
ulici v Jablonci vyrůstá nová okružní křižovat-
ka. Druhá bude o pár desítek metrů dál v Lu-

kášově navazovat nejen na stávající silnici, ale
i na ulici Cihelnou. Trasa nové silnice v převáž-
né délce sleduje stávající komunikaci, před
Jabloncem je napřímena mimo současnou sil-
nici a pro řidiče obtížné serpentiny. Součástí
stavby budou tři mostní objekty a nová silnice
uleví poblíž žijícím obyvatelům od hluku.
Zatímco kolem stávající silnice žádné protihlu-
kové clony nejsou, nová komunikace jich bude
mít hned šest ve výšce od 2,5 do 3,5 metru.
Současná silnice zůstane zčásti zachována jako
místní komunikace pro příjezd do Lukášova.

V současné době se prostřednictvím vládní
komise připravuje v Praze výběrové řízení na
zhotovitele stavby. Pokud vše bude probíhat dle
předpokladů, mohlo by dojít k zahájení stavby
už na podzim letošního roku. V období duben
a listopad 2015 ŘSD předpokládá výstavbu
s tím, že stávající silnice bude úplně uzavřena.
Na rok 2016 je naplánováno dokončení hlavní
části stavby a uvedení nové silnice do provozu
se plánuje na červen 2017. Po dobu výstavby

bude nynější silnice přes Kunratice úplně uza-
vřena. Hlavní objízdná trasa povede přes
Vratislavice a Proseč. V té době už by měla být
dokončená rekonstrukce tramvajové trati mezi
oběma městy. Další objízdnou variantou je sil-
nice I/35 přes Rádelský mlýn. 

Data o stavbě
Název stavby: I/14 Kunratice–Jablonec n. N.
Délka hlavní trasy: 2514 m
Mostní objekty:
• na silnici I/14: 2
• nad silnici I/14: 1
Protihlukové stěny: 6
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,

správa Liberec
Projektant: VALBEK, s. r. o.
Předpokládaná cena stavby: 

555 194 000 Kč (bez DPH)
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Okružní křižovatka Belgická
Stavba okružní křižovatky, která roste od jara
letošního roku v Belgické ulici na hlavním
tahu na Liberec, bude součástí přeložky silnice
I/14 mezi Jabloncem nad Nisou a Libercem. 

Investorem stavby tohoto kruhového objezdu za
cca 14 milionů korun je Ředitelství silnic a dál-
nic ČR (ŘSD). Statutární město Jablonec nad
Nisou se podílí vybudováním chodníků, veřej-
ného osvětlení včetně bezpečných nasvětlených
přechodů pro chodce, přístřešků u zastávek
MHD a finálními sadovými úpravami za cca 4,7

milionu korun. Okružní křižovatka bude mít
v první fázi tři ramena, v roce 2015 se počítá
s vybudováním 4. sjezdu směrem do areálu Liazu.
Stavba je naplánována do konce září 2014.

Řidiči, respektujte dopravní značky
Dopravní situace je kolem této velké stavby
složitá a je potřeba dodržovat dopravní zna-
čení. Od poloviny června je ulice Belgická
směrem od Liberce jednosměrná, a tak to
zůstane až do poloviny srpna. I nadále je úpl-
ně uzavřena ulice Čsl. Armády u objektu
Krajské správy silnic ve směru do Mšena. 

Nově nastalou dopravní situaci u Liazu v sou-
vislosti se zjednosměrněním Belgické ulice
směrem na Liberec komplikovalo zpočátku ne-
dostatečné dopravní značení. Na nepříjemnou
situaci s požadavkem na urychlené zjednání
nápravy poukazovali řidiči, kteří se tu chytali
do pasti, i občané bydlící v přilehlých ulicích.
Řidiči spěchající do Liberce si zkracovali cestu
úzkými uličkami kolem rodinných domků. „Je
nutné nejpozději na kruhovém objezdu u čer-
pací stanice Shell výrazně upozornit řidiče, že
cesta na Liberec kolem Liazu je z Jablonce ne-
průjezdná. Jedná se o nejvýraznější dopravní
zásah ve městě a je třeba, aby řidiči věděli, ku-
dy se dostanou z města. Zvlášť když jde o takto
exponované místo,“ zlobil se primátor Beitl nad
nedostatečným dopravním značením a o situa-
ci informoval i hejtmana. K nápravě ze strany
Krajské správy silnic došlo rychle. Bohužel ne-
ukáznění řidiči nerespektují dané objízdné tra-
sy a dopravní značení, a tak se lidé žijící na
Staré osadě nebo v ulici Čajkovského zlobí dál.
Nedodržování dopravního značení je třeba ozná-
mit Policii ČR nebo Městské policii Jablonec. 

Objízdná trasa 
– pro vozidla nad 3,5 tuny - silnice III/29024
(ul. Tovární) po silnici I/14 (ul. Liberecká
a Budovatelů), na OK silnic I/14 (ul. Budo-
vatelů) a I/65 (ul. Pražská), dále po silnici I/65
(ul. Pražská, Nová Pražská, Turnovská) až k na-
pojení na R35 (exit 33) směr Děčín, po R35 do
Liberce. 
– pro osobní vozidla – po silnici III/29024 (ul.
Tovární) až k napojení na OK silnici I/14 (Li-
berecká) směr Liberec po I/14.

Náměstek Miloš Vele dospěl k dohodě s man-
želi Urbancovými, majiteli problematického
domu v Pobřežní ulici, a předložil zastupi-
telům návrh na směnu objektů a tím defini-
tivní ukončení zdlouhavého jednání. 

Směna objektů v Pobřežní ulici za dům v cent-
ru města byla v zastupitelstvu již podruhé.
Poprvé ji však zhatil požár domu v Pobřežní uli-
ci, k němuž došlo vloni v létě před podepsáním
dohody o směně a který snížil cenu nemovitos-
ti o více než 300 tisíc korun. I přesto schválili
zastupitelé směnu bez finančního vyrovnání. 

„Vyřešíme tak dlouholetý problém, kterým
dům pana Urbance ve mšenské Pobřežní ulici
je. Majitel domu tak směnou získá památkově
chráněný objekt v Soukenné ulici, kde žije
i část jeho rodiny,“ vysvětlil svůj návrh náměs-
tek Vele. 

Návrh podpořil také náměstek Petr Vobořil.
„V osadním výboru Mšeno jsme projednávali
všechny možné varianty včetně této a všichni
Mšeňáci budou určitě velmi rádi, že se tato lo-
kalita, zatížená zdevastovaným objektem pl-
ným odpadu, vyřeší. I přes finanční ztrátu je to
příjemné sdělení,“ konstatoval náměstek Vobo-
řil s tím, že na zářijové jednání oddělení územ-
ního plánování předloží návrh změny územní-
ho plánu, aby pozemek byl nadále zařazen do
kategorie zeleně.

Na pozemku pana Urbance byla také v minu-
losti plánovaná stavba obytného domu, vůči
které se zvedla vlna nevole občanů bydlících
v těsné blízkosti pozemku. „Smlouva o smlou-
vě budoucí mezi majitelem pozemku, panem
Urbancem, a budoucím investorem padla,“ do-
dal Miloš Vele. 

(mh)

Problém s domem v Pobřežní ulici vyřešen

Nový kruhový objezd v Jablonci

Po opravě ulice Želivského volají obyvatelé
Jablonce a zejména řidiči již dlouho. Silnice
Želivského označená jako III/29024 je kraj-
skou komunikací a její opravu prosazovali
členové vedení města na kraji důsledně. 

Snad právě proto byla ulice Želivského prvním
bodem programu návštěvy hejtmana Půty
v srpnu loňského roku. Tenkrát se hejtman
v doprovodu primátora Beitla a náměstka
Vobořila po ulici prošel, sám se přesvědčil
o nutnosti opravy a přislíbil, že peníze potřebné

na rekonstrukci silnice se s kolegy na kraji po-
kusí v rozpočtu vyčlenit. 

Ulice Želivského se začne opravovat na kon-
ci prázdnin, momentálně totiž slouží jako ob-
jízdná trasa po dobu uzavírky rekonstruované
ulice Ladova. Ulice Želivského dostane kom-
pletní nový povrch a po celé délce také levo-
stranný chodník od autoservisu až na Ostrý
roh. Po dalším novém chodníku se lidé dosta-
nou z okružní křižovatky do OBI. Investorem
rekonstrukce komunikace v délce 1,3 km je
Liberecký kraj. Chodník za 1,6 milionu korun

na své náklady nechá vybudovat město Jablo-
nec nad Nisou, tyto peníze jsou již v rozpočtu
na letošní rok vyčleněny. „Projekt chodníku
i komunikace je zkoordinován s kanalizací,
kterou město vybudovalo v roce 2010,“ ujišťuje
Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstav-
by magistrátu. „Chodníky budou obsahovat
prvky pro slabozraké, budou respektovat vjez-
dy na soukromé pozemky a budou mít i sníže-
nou obrubu v místech určených pro přecháze-
ní,“ dodává Sluka.

(mh)

Ulice Želivského se konečně dočká opravy

Foto Jiří Endler
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Život jste věnoval jachtingu, kdy jste s ním začal?
K prvnímu setkání s jachtingem došlo v deseti letech,
kdy mi tatínek koupil první loď. Ona to ani nebyla loď,
dříve na tom horalé v zimě sváželi zboží, já k tomu
přidělal klacek a ze stanoviny udělal plachtu a prohá-
něl se po přehradě. K opravdovému jachtingu jsem
přičichl na učilišti. Chtěl jsem se učit zámečníkem,
ale při přijímačkách se nás ptali, co nás zajímá. Já
sdělil, že vodní sporty a zejména plachetnice. Ředitel
Janáček byl zastáncem tohoto sportu a pravil. „Žádný
zámečník, nástrojař budeš.“ Důvodem byla větší ma-
nuální zručnost nástrojařů, kterou jsem zúročil při
stavbě lodí. On mě také naučil stavět lodě a v 17 letech
jsem si postavil svoji první plachetnici Mlok a na ní
následně i závodil.

Jakých úspěchů jste ve své sportovní kariéře dosáhl?
Bylo jich více, ale tím největším na mezinárodním poli
bylo vítězství ve světovém poháru.

Po něm jste však kariéru sportovce ukončil, proč?
Jezdili jsme na tzv. Létajícím Holanďanovi, který je
pro dva členy a můj kolega narukoval na vojnu. Také
mi dorůstala dcera a chtěl jsem se naplno věnovat ji.

Trénoval jste děti, jaké to byly roky?
Krásné. V Jablonci byla úžasná parta lidí kolem lodí,
měli jsme mnoho dětí a patřili jsme mezi nejúspěš-
nější oddíl v republice. Když jsme někam přijeli, říka-
lo se: „Ukryjte poháry, Jablonečáci jsou tady!“ Naši
závodníci dosahovali úspěchů také v zahraničí.
Později jsem se stal trenérem národního celku a se
svou dcerou se zúčastnil letní olympiády v Barceloně. 

Jaký je jachting sport, pomohla vám sportovní
činnost v trenérské kariéře?
Jachting je krásný, rozmanitý, ale je to dřina. Trenér,
který kdysi býval úspěšným závodníkem, to má snaz-
ší, neboť o sportu hodně ví. Jachting je dřina, ale zá-
roveň se musí používat hlava, spojení součinnosti je
velmi složité a někdy nestačí ani to. Uvádím to na pří-
kladu. Kdybych se chtěl stát Gottem a neměl bych na-
dání, nezdařilo by se mi to, i když bych pro to udělal
maximum. Také vrcholový jachtař musí mít nadání
pro tento sport. Do absolutní špičky nestačí jen dril
a nauka.

Co je v jachtingu nejtěžší?
Nejtěžší? Asi intuice. Mnohé se dá naučit. Lodě, které
se používají v závodech, jedou rychlostí pět až třicet
kilometrů v hodině. Podmínky se během jízdy mění,
vítr se otáčí, loď zpomaluje a vy musíte dopředu vní-
mat, kde ji musíte otočit, správně nastavit plachtu, tak
abyste o rychlost nepřišel. Všechny přírodní vlivy,
proud i vítr musíte využít, a to je složité. V každém
případě jachting rozvíjí osobnost dítěte. Učí ho spor-
tovní všestrannosti, obratnosti, síle, ale je to i adrena-
linový sport, neboť se závody jezdí i za silného větru
a na moři třeba i ve dvou až třímetrových vlnách. Kdo
zkusí jachting, propadne mu. 

Vrátil jste se k trénování, jaký je o jachting zájem
a kdy s ním začít?
Opět trénuji v Jablonci děti. Učím je, jak se loď řídí,
jak ji vyvážit, otočit, prostě jak ji celkově ovládat, a sa-

mozřejmě učím i teorii. Moje dcera začínala v 9 le-
tech, ale dnes už jachting dělají děti od pěti let, což je
zase brzy. Někdy je lepší se do osmi věnovat sportov-
ní všestrannosti, a poté tomu, co děti baví. Samozřej-
mě rodiče musí své ratolesti lehce nasměrovat a ná-
sledně i přidržet. Mně se to v případě dcery zdařilo
a ona se stala osminásobnou mistryní ČR, byla sedmá
na MS a zúčastnila se olympiády.

Je v Jablonci o jachting zájem, musí děti, které se
chtějí stát jachtařem plavat?
Po letech půstu se blýská na lepší časy. V současné do-
bě máme děti, jejichž první výsledky by mohly přijít
v polovině příštího roku. Co se týče plavání, je lepší,
když plavat umí, i přesto musí na každý trénink oblé-
kat plovací vestu. To je nutnost. Bohužel v Jablonci
narážíme na velký problém, a tím je zákaz používání
motorového člunu. Ten je pro trénink, ale zejména
i pro bezpečnost dětí včetně jejich přípravy hodně dů-
ležitý. Takto jezdím okolo dětí na kanoi, mé rady při-
cházejí mnohdy pozdě a pak v mém věku denně dvě
tři hodiny pádlovat není jednoduché. A tak opakova-
ně žádáme o povolení. Chceme pevně stanovené ho-
diny, kdy budeme moci jezdit. Stejný zákaz a zákony
jako v Jablonci platí i jinde, ale pro jachtaře jsou na
trénink a závody povoleny výjimky například na Lip-
ně či na Nechranické přehradě.

Dlouhá léta jste vyráběl plachetnice, proč jste
skončil a kde všude vaše lodě jezdí?
Dělal jsem plachetnice Optimist. Výroba lodě má přís-
ná pravidla. Musíte si udělat formy, což je velmi dra-
há záležitost. Na základě toho získáte licenci a může-
te stavět plachetnice. Já jich postavil stovky, kupovali
je Němci, Dánové, Švédi atd. Dobrá sportovní plachet-
nice vydrží dva roky, poté ztrácí parametry pro vr-
cholový sport a je třeba ji vyměnit. Jsou totiž laminá-
tové a materiál časem měkne a ztrácí na rychlosti.
Modely, které jsme vyráběli, stály kolem 45 tisíc ko-
run, ale podobné se prodávají i za dvojnásobek. Lodí
je stále velký nedostatek. Skončil jsem, protože si chci
odpočinout a věnovat dětem. Firmu jsem prodal, nový
majitel převedl výrobu do Polska a staví lodě dál, ale
jsou dražší. Mojí nevýhodou v podnikání byl fakt, že
jsem z lásky stavěl špičkový výrobek, ale neuměl jej
prodat. Jiří Endler

Dušan Srb 
■ Osobnost Jablonecka

Jachting je krásný, ale je to i dřina
Bývalý lyžař a jachtař Dušan Srb se narodil v Praze, ale válečná léta prožil u babičky na venkově.
Poté se s rodiči přestěhoval do Jablonce, kde se později vyučil nástrojařem v LIAZ Jablonec.
Následně pracoval jako konstruktér a vývojový pracovník. Do roku 1981 závodil na plachetnici
Létající Holanďan a vyhrál světový pohár. Od roku 1988 trénoval pět let národní jachtařský tým.
V roce 1992 od reprezentace odešel a založil firmu na výrobu lodí pro děti. V roce 2013 firmu
prodal a nyní se věnuje práci s mládeží v jabloneckém jachtařském klubu.

■ Krátce
S rehabilitací do Krkonoš
Oddělení rehabilitace a fyzikální
medicíny jablonecké nemocnice
zve všechny zájemce o své zdraví
na již tradiční podzimní seminář
v Krkonoších tentokrát na téma –
Onemocnění z ne-pohybu. Termín
je stanoven na 2.–5. října. Podrob-
nější informace jsou na webu
www.nemjbc.cz, na recepci rehabi-
litace nebo na tel. č. 483 345 811.

ICM a Místo pro děti 
o prázdninách
Také v červenci nebude ICM Vi-
kýře a Místo pro děti v Eurocentru
uzavřeno. Informační centrum
pro mládež je otevřeno v běžném
čase od pondělí do pátku od 10.00
do 17.00 hodin a připravilo hry
a soutěže pro děti, v srpnu bude
ICM uzavřeno. Místo pro děti mo-
hou maminky využít v červenci
od pondělí do pátku od 10.00 do
17.00 hodin, v srpnu od pondělí do
pátku od 10.00 do 13.00 hodin.

Na sluneční louku u bazénu 
levněji
O prázdninových měsících mo-
hou rodiče s malými dětmi opět
využít slevu vstupného na sluneč-
ní louku. Jablonec nad Nisou při-
pravil v rámci prorodinné politiky
ve spolupráci se Sportem Jablo-
nec, s. r. o., zvýhodněné vstupné
na červenec a srpen. Dospělí, kte-
ří sluneční louku s dětmi navště-
vují, platí vstup 50 korun. Nově je
připravena sleva pro dospělého
s dětmi do 120 cm. Místo 50 korun
zaplatí 30 korun za celodenní
vstup. Sleva je poskytována na
jedno dítě s jedním dospělým, po-
kud přijde jeden dospělý se dvě-
ma či více dětmi, sleva je také 20
korun.

Skauti hledají nové členy
Jablonecké skautské oddíly Kon-
doři a Cassiopea přijmou chlapce
ve věku od šesti do deseti let a dív-
ky od osmi do jedenácti let. Úvod-
ní schůzka se uskuteční ve středu
3. září v 16.00 hodin ve skautské
klubovně na sídlišti Šumava ve
Vysoké ulici 41. Kontaktní osoby:
Dívky: Šmoulinka – Petra Roubíč-
ková, 608 053 669, a Otazník –
David Škorpík, 737 189 008. Zá-
jemci o kombinaci skautských
činností a vodních sportů (chlapci
ve věku 10–14 let) se mohou při-
hlásit do oddílu jabloneckých vod-
ních skautů. Informace Tomáš
Balej, tel. 604 859 749.

Za Pastelkou do Eurocentra
V pátek 5. září začne ve výstavním
pavilonu Eurocentra Jablonec,
s. r. o., velká výstava Se skřítkem
Pastelkou do pohádky. Malí autoři
kreslili své obrázky na témata vy-
hlašovaná v Jabloneckém měsíč-
níku. Začátek je 15.00 hodin,
v 16.45 budou všichni výtvarníci
se svými rodiči přivítáni ve vel-
kém sále Eurocentra, kde je pro
ně od 17.00 hodin připravené diva-
delní představení.

Foto Jiří Endler
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Osobnosti 
z Jablonecka
Předkládáme vám k zamyšlení
odpovědi tří zajímavých lidí na
otázky – Co dělají rádi a co dělají
neradi. Tentokrát se ujaly úlohy
redaktorů aktivní seniorky Blan-
ka Svobodová, Hana Korcinová
a Anna Červenková, aby vám při-
blížily, jak žijí oslovení jablonečtí
senioři ve stínu Jizerských hor.

Blanka Svobodová navštívila He-
lenu Balatkovou-Šikolovou, kte-
rá letos oslaví 65. narozeniny.
Sportovní fanoušci ji znají jako re-
prezentantku v běhu na lyžích,
která v sedmdesátých letech úspěš-
ně reprezentovala naši republiku
v lyžařských tuzemských i mezi-
národních závodech, ale málokdo
ví, že její bronzová medaile v běhu
na 5 km z olympijských her
v Sapporu r. 1972 byla historicky
první medailí v běhu na lyžích pro
Československo. Helenu Balatko-
vou vyzpovídala v příjemném pro-
středí zahrady u rodinného domu
v Nové Vsi, kde žije od narození,
a zeptala se jí, co v současné době,
v seniorském věku, dělá ráda a co
nerada:

„Ráda dělám to, co jsem se v mlá-
dí naučila. Ráda pletu. Na soustře-
děních jsme si v přestávkách mezi
tréninkem a závody krátily čas
pletením a láska k jehlicím a klu-
bíčku vlny mi zůstala. Lyže jsem
už pověsila na hřebík, ale ráda jez-
dím na kole, pracuju na zahradě
a jako správná babička se ráda vě-
nuji svým pěti vnoučatům. A co
dělám nerada? Nevzpomínám si
na nic, co bych dělala opravdu ne-
rada, snad jen jak stárnu, začínají
mi vadit některé domácí práce, ji-
nak jsem se svým životem zcela
spokojená.“

Hana Korcinová se setkala s Lubo-
mírem Veverkou, krajským pře-
borníkem republiky v orientačním
závodě v roce 1953, reprezentan-
tem zimního orientačního závodu
na lyžích v roce 1955 v NDR, dlou-
holetým účastníkem Jizerské pa-
desátky, mineralogem, milovní-
kem přírody a vášnivým turistou. 
Ve svých 87 letech nelenoší, stále
se věnuje svým zálibám. Na otáz-
ku, co dělá rád, odpověděl: „Mám
rád turistiku, mineralogii a chůzi,
proto jsem členem Turistického
klubu, Muzea mineralogie v ČR
a v zahraničí a členem Mineral

klubu Jablonec. Celá léta jsem byl
značkařem a turistickým učitelem.
Nejraději mám Jizerské hory a o-
kolí a kameny sbírám 70 let.“ Na
druhou otázku co dělá nerad, pan
Veverka řekl: „Nevím o ničem, co
bych dělal nerad.“

Anna Červenková se setkala s ně-
kdejším sbormistrem pěveckého
sboru Janáček Josefem Bočkem,
který byl povoláním učitel a ředitel
jednoho z jabloneckých gymnázií.
Letos na jaře oslavil významné ži-
votní jubileum – 80. narozeniny.
Soubor, který pod jeho vedením
získal řadu ocenění, vedl 40 let,
vlastní rozsáhlou sbírku motýlů
a za jeden druh českého motýla
získal Čestné uznání z americké
univerzity v Yalle. „Rád poslou-
chám hudbu a chodím do přírody.
Těší mne, že mohu žít po boku své
ženy a věnovat se práci na zahrád-
ce. Nerad dělám zbytečnou práci
a nemám rád, když jsou lidé k so-
bě netolerantní a neohleduplní.“

Úplný přepis rozhovorů naleznete
na webových stránkách CSS –
www.centrumjablonec.cz – Spol-
kový dům – Aktuality 2014.

■ Z bloku seniorů
Zdravotní knížka mi 
zachránila život
Zdravotní knížka je písemný do-
kument, který poskytuje ucelené
informace o zdravotním stavu
a indikovaných lécích. Na podzim
roku 2012 spustil ČČK pilotní pro-
jekt rozdávání těchto knížek. Ve-
řejnost se o tomto projektu po-
stupně dozvěděla prostřednictvím
CSS a z komunitního plánování.
Do dnešního dne bylo rozdáno ví-
ce jak 2 200 knížek. Jedním z těch,
kteří takovou knížku využívají, je
i Ing. Jaroslav Horák. 

„Když jste přišli s vaším projek-
tem, zaradoval jsem se, že konečně
někdo přišel s něčím rozumným.“
On sám má vlastnoručně vyrobe-

nou knížku, k jejíž výrobě přistoupil
před lety, a to proto, aby usnadnil
práci záchranářům, jejichž po-
moc již několikrát potřeboval. 

„Prvotně jsem si koupil samo-
statné pouzdro na doklady. Do jed-
notlivých plastových obalů jsem
zařadil základní a aktuální infor-
mace o mých lécích a nejdůleži-
tější informace o tom, co se mnou
záchranáři nemohou dělat. Infor-
mace jsem postupně doplňoval
a pouzdro jsem rozšířil i o kap-
sičku na USB, kde mám naskeno-
vané všechny lékařské zprávy za
poslední dva roky. V případě mé-
ho dopravení do nemocnice mají
lékaři kompletní přehled.“ 

Zdravotní knížka před nedáv-
nem zachránila panu Horákovi ži-
vot. „Zkolaboval jsem u holiče.
Lidé byli roztěkaní a nevěděli
o mně nic, lékař ZZS našel moji
knížku a myslím, že informace,
které jsou v ní uvedeny, mi za-
chránily život. Zotavil jsem se.
Mohu poděkovat informacím ve
zdravotní knížce, klidu a profesio-
nalitě záchranářů.“ (katyhav)

■ Programy klubů
KJS–Klub jabloneckých seniorů
1. 7., 22. 7., 5. 8., 26. 8. 
Bližší informace a přihlášky
B. Svobodová – 774 722 945

Svaz důchodců ČR
Nabídka výletů 
2. 7., 9. 7., 16. 7.–pouze pro
členy SD, 23. 7., 30. 7., 
6. 8., 13. 8., 20. 8., 27. 8. 
Přesný rozpis výletů je vyvěšen
v knihovně a ve Spolkovém domě 
Informace a přihlášky
L. Caránková - 723 510 256

■ Aktivní věk

Ohlédnutí 
Přátelské posezení
Podpora vzájemných vztahů a po-
chopení bylo hlavním cílem netra-
dičního setkání, které uspořádali
senioři společně s CSS při příleži-
tosti Mezinárodního dne pečení.
Pro všechny zúčastněné, jak pro
seniory, tak pro zástupce organi-
zací, to byla příležitost k výměně
informací a k poděkování za spolu-
práci. „Děkujeme za účast, určitě
se zvýšila úroveň našich vztahů
a naší spolupráce a těšíme se na
příští rok,“ říká Hana Korcinová,
vedoucí Dia-clubu senior, který
byl garantem setkání.

Informace z Centra 
sociálních služeb 
Podrobnější informace o připravo-
vaných akcích v období prázdnino-
vých měsíců získáte u Markéty Je-
níčkové, specialisty pro volnočaso-
vé aktivity, tel.: 774 722 942, e-mail:
marketa.jenickova@centrumjablo-
nec.cz nebo ke stažení z www.cen-
trumjablonec.cz sekce Aktivity se-
niorů – Programy ve spolkovém
domě. V době letních prázdnin je

Spolkový dům otevřen. Správná
odpověď k Hádance (nejen) pro pa-

mětníky: Raoul Schránil (*24. 3. 1910
†20. 9. 1998)

„My můžeme všechno, něco jen s vaší pomocí.“

Senior plus
Mezinárodní den pečení – foto CSS 

H. Balatková-Šikolová – foto CSS 

L. Veverka – foto CSS 

J. Boček – foto A. Červenková 

J. Horák – foto CSS 



(20)

jablonecký měsíčník / červenec–srpen 2014 zaujalo nás

Sto let – to jsou přibližně tři lidské generace.
Vybrali jsme pro vás z oblíbeného deníku
Gablonzer Tagblatt, čím žil Jablonec před
sto lety.

1. července 1914, číslo 144, strana 1
Tryzna v Sarajevu. 30. června byli arcivévoda
Ferdinand a jeho manželka Žofie nabalzamo-
váni a uloženi do drahocenných kovových rak-
ví. V 18 hodin se vydal pohřební průvod do
Metkovic na nádraží. Všechny ulice a náměstí,
kudy průvod procházel, byly obsazeny voj-
skem. Rakve byly naloženy do zvláštního vla-
ku, který se v 19 hodin vydal na cestu.

Smutek v Dalmácii. V 6 hodin ráno vyložili
námořníci rakve z vlaku a odnesli je na váleč-
nou jachtu Dalmat, kde již čekal dal-
matský místodržící hrabě Attens. 

Sirotkové. Na zámek Chlumec u Tře-
boně dorazila smutná zpráva již v nedě-
li večer. Hraběnka Henrietta Chotková,
Žofiina sestra, sdělila dětem nejprve,
že se rodičům stalo neštěstí. Teprve
včera se děti dozvěděly pravdu a pro-
pukly v neutišitelný pláč. Jejich smu-
tek sdílí celé okolí.

Vražedníci. Sarajevo, 30. 6. Oba aten-
tátníci se chovají nadále cynicky, své-
ho činu nelitují. Na většinu otázek od-
mítají odpověď, přiznávají však, že pe-
tardy dostali z Bělehradu. Gymnazista
Princip působí dojmem inteligentního
člověka.

1. července 1914, číslo 144, str. 5
Jablonec nad Nisou. V úterý odpoled-
ne se sešlo obyvatelstvo na smutečním
shromáždění.

3. července 1914, číslo 146, str. 3
Kolik arcivévodů má Rakousko?
Včetně císaře Františka Josefa je jich
33, z toho 16 mladších 31 let. Žádný ji-
ný vládnoucí rod v Evropě nemá tolik
mužských potomků. 

5. července 1914, číslo 148, str. 1
Vídeň 4. 7. Rakve s Ferdinandem a Žo-
fií byly uloženy do hrobky zámeckého
kostela v Arstettenu.

14. července 1914, číslo 155, str. 1
Nepokoje v Bělehradu vyvolala náhlá
smrt ruského vyslance von Hartiga –
prý po požití šálku otráveného čaje na
rakouském vyslanectví. Jeden bělehradský list
tvrdí, že měl u sebe důležitý dokument, který
poté zmizel. 

14. července 1914, číslo 155, strana 5
Proseč nad Nisou. Otevření lesního divadla
s 5 000 místy. Divadlo nechal postavit pan Ru-
dolf Hübner z Jablonce na jižním svahu pro-
sečského hřebene. První představení – veselo-
hra z vesnického prostředí – bylo přerušeno
notnou dávkou deště. Bouře však brzy přešla
a 1 800 diváků odcházelo spokojeně domů.

15. července 1914, číslo 156, strana 1
Petrohrad. Včera zemřel mnich a léčitel Ras-
putin na následky těžkých zranění, které mu
způsobila jistá žena, jež v něm viděla falešného
proroka.

21. července 1914, číslo 161, strana 1
Karlovy Vary. Vídeňský kat Josef Lenk, který se
pod cizím jménem v lázních léčil, dostal
z Prahy příkaz, aby okamžitě odjel i se svými
pomocníky do Sarajeva.

21. července 1914, číslo 161, strana 5
Frýdlant slaví 900 let od založení města. Od
18. do 20. července probíhaly oslavy, na které
se četné spolky připravovaly po mnoho měsíců.

26. července 1914, zvláštní vydání, 
cena 6 haléřů
Pravděpodobná lokalizace války. Mobilizace
srbské armády je v plném proudu. Počítá se
s útokem přes řeku Drinu a s účastí Černé Hory
proti jižní Bosně a Hercegovině. 

27. července 1914, zvláštní vydání 
Vídeň. Podle nepotvrzených zpráv byl vyhozen
do vzduchu železniční most mezi Bělehradem
a Zemlínem. Bělehrad nabízí obraz naprostého
zmatku. 

Praha. Byly mobilizovány armádní celky Graz,
Praha, Litoměřice, Sarajevo, Agram a Pešť.
Jablonec. Mobilizace. Opakuje se výzva k odvodu
pro rezervisty, příslušníky domobrany a všech-
ny muže schopné vojenské služby. Dostavte se
všichni během 24 hodin ke svým útvarům.
Cesta vlakem je zdarma.
Jablonec. Odvody koní se budou konat 29. 7.
v obcích Dalešice, Jindřichov, Mšeno, Kokonín,
Rýnovice a Paseky., 30. 7. ve městě Jablonec
a 31. 7. ve všech obcích okresu Tanvald.

28. července 1914, číslo 167, strana 1–5
Jablonec – nádraží. Dnes odpoledne ve 14.30
opouštěli rezervisté a domobranci Jablonec.
Před odjezdem pronesl vlasteneckou řeč před-
seda spolku vojenských veteránů Josef Nos-
witz. Na závěr zaznělo třikrát „Sláva císaři
Františku Josefovi“. Loučení se účastnilo mno-
ho tisíc lidí.

29. července 1914, číslo 168, str. 1, 2, 3
Vídeň 28. 7. Dnes bylo předáno srbskému krá-
lovství oficiální vyhlášení války, sepsané ve

francouzské řeči, ve kterém se konstatuje, že
Srbsko neuspokojilo rakouské požadavky,
a proto sahá ke zbrani.
Berlín 28. 7. Telegrafní spojení Žitava – Liberec
bylo včera v Hrádku nad Nisou přerušeno a od-
montováno. Telegrafní styk v celém Rakousku-
Uhersku je omezen a smí být prováděn pouze
otevřenou řečí – a to v německém, francouz-
ském, anglickém nebo italském jazyku, v Uher-
sku i maďarsky. 
Jablonec a okolí. Vzhledem k budoucí válce
probíhá mnoho svateb – jedná se hlavně o legi-
timizaci nemanželských dětí, které tak mohou
přijmout otcovo jméno. (Budou moci případně
pobírat sirotčí důchod, pokud otec padne…)

30. července 1914, číslo 169, str. 2
Vídeň – Bad Ischl. František Josef píše
manifest „Mým národům“, ve kterém vy-
jadřuje politování nad postojem Srbska
a důvěru v oddanost lidu a vojska.

31. července 1914, číslo 171, 
strana 1, ranní vydání
Redakce oznamuje, že vzhledem k po-
sledním událostem (a cenzuře) se bude
Tagblatt vydávat dvakrát denně, cena se
zvýší jen nepatrně. Ranní noviny budou
přinášet aktuality, těžiště zpráv a inzerá-
ty budou ve večerníku.
Večerní vydání. Vyhlášena všeobecná
mobilizace, zahrnuje i muže ve věku
38–42 let.

1. srpna 1914, číslo 172, strana 1, 2
Mobilizace v Německu a Rusku! Pani-
ka v Paříži – obchod kolabuje – mizí zá-
soby i veškeré kovové mince.

4. srpna 1914, číslo 175, strana 1, 2
Německé oddíly obsadily Čenstocho-
vou a Kališ v ruské Haliči. Francouzské
oddíly překročily německou hranici.
Prvních 117 srbských válečných zajatců
dorazilo po železnici do Vídně.

8. srpna 1914, číslo 172, strana 1, 2
Statečné chování našich vojsk na rus-
ké hranici.
Britský křižník Amphion najel na minu
– potopil se – 121 mrtvých.
V Jablonci byla podle vzoru Vídně zahá-
jena sbírka snubních prstenů a šperků
pod heslem „Gold gab ich für Eisen! –
Zlato jsem dal za železo.“

24. srpna 1914, číslo 195, strana 1 
Porážka Francouzů u Met – 10 000 zajatců.

26. srpna 1914, č. 197, strana 1
Vítězství Rakušanů nad Rusy u Krasniku.
3 000 zajatců a bohatá kořist.

27. srpna 1914, č. 198., strana 1, 7
Sarajevo. Nad vrahy následnického páru dosud
nebyl vynesen rozsudek.
Nad dopisy čtenářů (Postkasten). Odpověď na
dotaz, co se stane s padlými vojáky. Vojáci jsou
pohřbíváni v uniformě. Odebere se jim pouze
poznávací známka, cennosti a zbraně.

29. srpna 1914, č. 200, strana 1
Rakouský a německý císař si navzájem uděli-
li nejvyšší vojenská vyznamenání.

30. srpna 1914, č. 201, strana 1
Velká porážka Rusů v jižním Prusku. Ka-
tastrofální zničení anglické armády u St. Quen-
tinu. Další bitva v Haliči je v plném proudu.

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety
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www.jabloneckarodina.cz

Najdete nás na
Facebooku

Ahoj holky a kluci, 
pohádkové malování je u konce a já děkuji za obrázky,
které jste do soutěže poslaly. Všechny si zaslouží pochvalu.
Proto pro vás chystám překvapení. Užívejte si léto
a prázdniny, užívejte si sluníčko, vodu, zmrzlinu, prostě
všechno, co máte rádi. A jen co prázdniny skončí, vezměte
celou rodinu i kamarády, a přijďte se podívat do Euro-
centra na velkou pohádkovou výstavu. Začíná v pátek
5. září, potrvá do 26. září a její součástí jsou také různé
programy pro vás, děti.

Těším se v září na viděnou a kreslete si dál, pro radost!
Váš kamarád skřítek Pastelka

Malujte a zpívejte dál! Třeba písničku Sluníčko od Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého. 

Kačka Kašparová

Klárka PavlatováDominička Hradecká Klárka Malíková

Oceněné práce na téma 
„O kohoutkovi a slepičce“
Kačka Kašparová, Svobodná základní škola
Dominička Hradecká, 6 let, MŠ Na Kopečku, ul. V. Nezvala
Klárka Pavlatová, 7 let, Svobodná základní škola
Klárka Malíková, 6 let, MŠ Motýlek, ul. Střelecká

Odměnu dětem předal náměstek primátora Petr Vobořil.
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Koláž Graphis

Workshop pro skláfie 
splnil oãekávání

Ve dnech 15.–17. 5. se v Jablonci nad Nisou uskuteãnilo mezinárodní setkání
odborníkÛ z oblasti skláfiství a vzdûlávání ze Slovinska, Itálie, Nûmecka v rámci
projektu Glazier – Future Challenges. Workshop organizovala Educa – vzdûlá-
vací centrum, s. r. o., která dlouhodobû pÛsobí v oblasti vzdûlávání dospû-
l˘ch a je partnerem projektu. 

Úãelem projektu je zejména obnovit odborné standardy pro foukaãe a brusiãe
skla ve Slovinsku. Do programu jsou zapojeny nejen vzdûlávací instituce, ale
i konkrétní firmy, které v regionu postrádají pracovní síly. Jde tedy o snahu
o spojení hospodáfiského a vzdûlávacího sektoru. Bûhem setkání mûli úãastníci
kromû prezentací moÏnost prohlédnout si prostory sklárny v Lindavû, nav‰tívit
skláfiskou ‰kolu v Novém Boru, skalní hrad Sloup a Je‰tûd. Závûrem lze fiíci, Ïe
setkání splnilo svÛj úãel i oãekávání zúãastnûn˘ch stran. 

Tento projekt je spolufinancován Programem celoÏivotního uãení – LEONARDO
DA VINCI – Pfienos inovací. Hodnota projektu je 217 614,15 EUR, z ãehoÏ 75 %,
tj. 163 211 EUR je financováno z Programu celoÏivotního uãení. Vedoucím part-
nerem projektu je Ljudska univerza ·entjur, dal‰ími partnery jsou Sklárna
Roga‰ka Slatina, CPI, Skláfiská ‰kola Zwiesel v Nûmecku, PROGETTO MOSAICO
PIU SRL v Itálii a EDUCA – vzdûlávací centrum v âR. 

Tento projekt byl realizován za finanãní podpory Evropské unie. Za obsah sdûlení odpovídá 
v˘luãnû autor. Sdûlení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropské komise 

neodpovídá za pouÏití informací, jeÏ jsou jeho obsahem.

Hledá pro zajištění stávajících projektů:

OBSLUHA VST¤IKOVACÍCH LISÒ 
Přijímáme 5 zaměstnanců,

požadujeme běžnou manuální zručnost a ochotu 
přijmout odpovědnost za výsledky své práce.

NÁSTROJA¤
Odborné práce při údržbě forem na vstřikování plastů, 

výhodou jsou víceleté zkušenosti v oboru, 
není ale podmínkou.

Pracovní doba obou pozic je rozvržena v nepřetržitém provozu, 
12 hodinové směny v cyklech 2 ranní – 2 noční, 4 dny volno.

Nabízíme:
✔ čtvrtletní prémie v průměrné výši 3 000,– Kč

✔ příplatek 25 % za práci o víkendu
✔ 13. plat na základě hospodářských výsledků firmy

✔ 5 týdnů dovolené (dle odpracované doby)
✔ zázemí firmy s trvalým rozvojem a novými technologiemi 

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení
je zaslání životopisu e-mailem na adresu: 

personal@akt-cechy.cz

VA · E  P R A C O V N Í  P ¤ Í L E Î I T O S T

AKT plastikářská technologie Čechy s. r. o.
tradiční firma s 25letou tradicí v Jablonci n. N., 
dodavatel plastových dílů především 
pro automobilový průmysl.

www.autofics.cz
SUZUKI SX4 S-CROSS: emise CO2 130 g/km, kombinovaná spotřeba 5,7 l/100 km

Autocentrum FICS
prodej a servis vozů SUZUKI

Želivského 1, Jablonec n. N. (naproti Intersparu), www.autofics.cz
Tel.: 483 368 893, mobil: 606 608 997, 602 466 148
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ÚKLIDOVÁ SPOLEâNOST REKRA, s. r. o. nabízí:
– jednorázové i pravidelné úklidy kanceláfií, 

penzionÛ, bytÛ, atd.
– profesionální hloubkové ãi‰tûní ãalounûného

nábytku, kobercÛ a sedacích souprav
– mytí oken – ãi‰tûní interiérÛ vozÛ osobních

i uÏitkov˘ch, autobusÛ atd.
– sekání trávy, úklid snûhu.

DOPRAVA PO JABLONCI ZDARMA!!!
tel.: 776 593 264, e-mail: info@rekra.cz

JAN REJSEK – PODLAHY
Vzorkovna RÛÏová 29, Jablonec n. N. 

(u PNEU Hnídek)
Vinylové dílce: EXPONA, MODULEO, 

THERMOFIX, DESIGN LINE, 
CONCEPT LINE, PROJECT FLOOR. 

Moderní materiál, zajímavé vzory, tichá 
a odolná podlaha, snadná údrÏba, opravitelná.
www.rejsek-podlahy.cz, mobil: 724 119 523

MALÍ¤SKÉ A NATùRAâSKÉ PRÁCE,
dekoraãní techniky, mramory, batiky, malba

bytÛ, firem, ‰kol, zdravotnick˘ch zafiízení atd.
R. First, 607 886 687, 483 714 042

e-mail: first.r@centrum.cz

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2014
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Pfiihlá‰ky do kurzÛ spoleãenského tance
pro mládeÏ a dospûlé pfiijímáme 

neustále na internetov˘ch stránkách 
www.tanecnisvoboda.cz

Podrobné informace o kurzech 
vám poskytneme na telefonu 603 512 887

KRÁSNÉ LÉTO pfieje AUTOSERVIS MOKO·ÍN
LETNÍ AKCE V LETNÍ ULICI!!!

Pokud letos plánujete nechat va‰emu autíãku
aplikovat antikorozní nástfiik podvozku a dutin,
pak máme pro Vás SUPER TIP: pfiedbûhnûte

„sezónu“ a objednejte se na nástfiik 
na ãervenec–srpen 2014 – s 15% slevou!!!
BliÏ‰í info na: www.autoservismokosin.cz

tel.: 483 313 977, 604 242 111
Letní 22, Jablonec nad Nisou-Kokonín

DVE¤E ZÁRUBNù KOVÁNÍ OKNA HYBNER
dvefie vãetnû obloÏek od 2 150 Kã!

PROTIPOÎÁRNÍ od 2 500 Kã 
+ sleva na BEZPEâNOSTNÍ dvefie

vnitfiní dvefie v barvû dfieva 666 aÏ 699 Kã
stavební pouzdra, posuvné a shrnovací dvefie. 

Sleva na vchodové dfievûné dvefie 20 %,
pouÏité dvefie a zárubnû, profi v˘fiez zárubní.
Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií ZDARMA 

âESKÁ OKNA: dfievo, plast, hliník SLEVA 40 %
www.dverehybner.cz, tel.: 604 404 861

LETNÍ JAZYKOVÉ KURZY
POMATURITNÍ STUDIUM 2014/15

Zápis do podzimních kurzÛ zahájen!
JAZYKY, POâÍTAâE, ÚâETNICTVÍ, MZDY,

KURZY OSOBNÍHO ROZVOJE.
Intenzivní jazykové kurzy víkendové

483 318 621, 602 505 288, 
info@educa-jbc.cz, www.educa-jbc.cz

NISALAK, s. r. o., JELÍNEK MILOSLAV
malby, nátûry, zednictví, obklady,
sádrokarton, vodo a elektro práce

e-mail: nisalak@email.cz
tel. 603 157 944, www.nisalak.eu 

NAJLA – orientální studio s tradicí
Nové kurzy ORIENTU od záfií, 

NÁBOR ãerven–srpen, 
pfii platbû do 30. ãervna 2014.

! AKCE ! 50 % Z CENY KURZU!
Podrobnosti na webu

Cviãení 5 TIBEËANÒ od záfií:
stfiedy 9–10 hodin od 18. 9.
KURZ HUBNUTÍ se cviãením:
úterky 16.30–17.30 od 23. 9.
www.brisnitancejablonec.cz

ZAJISTÍM STAVEBNÍ POVOLENÍ
pro jakoukoli stavbu, rekonstrukci 

ãi pfiístavbu vãetnû pfiípojek, pfiípadnû 
i pro legalizaci ãerné stavby. 
Vãetnû ve‰ker˘ch podkladÛ 
i projektové dokumentace. 

e-mail: bukinacom@seznam.cz
tel.: 606 068 292

JÓGOVÉ HRÁTKY PRO DùTI A RODIâE
pfiijìte se protáhnout a pohrát

21. 6. 2014 od 10 hodin
více informací a rezervace na

www.yokostudio.cz, 777 066 967 

KÁCENÍ A PRO¤EZY STROMÒ
horolezeckou technikou. 

Ozdravné fiezy a péãe o stromy.
Leo‰ Ulrych, 724 318 267
ulrych@vyskovyservis.cz

www.vyskovyservis.cz

PROVÁDÍM ZEDNICKÉ A POMOCNÉ
STAVEBNÍ PRÁCE 

= údrÏbu pfieváÏnû drobného charakteru 
zamûfienou na rÛzné opravy a úpravy 

dle poÏadavkÛ zákazníka. Napfi: strÏení tapet, 
‰tuk. omítky, zaãi‰tûní ‰licÛ, opravy vnitfiních 

i vnûj‰ích omítek, betonÛ, komínÛ, garáÏi, 
bytÛ, rod. domkÛ jak pro jednotlivce, 

tak druÏstva a SVJ. Dále v˘malby, 
fasád. nátûry, dodání vãetnû materiálÛ. 

Informace na tel. 732 570 702 
nebo e-mail: reslvladislav@seznam.cz

SK¤ÍNù LIBEREC – vá‰ interiér na míru
VESTAVùNÉ SK¤ÍNù pfiímo od v˘robce

více neÏ 250 odstínÛ a dekorÛ
KUCHY≈SKÉ LINKY vã. spotfiebiãÛ
3D návrhy ZDARMA, slevy aÏ 35 %.

Nákupní centrum Géãko Liberec (GLOBUS)
tel.: 485 102 762, mob: 734 723 734

prodejna@skrine-liberec.cz
www.skrine-liberec.cz 
www.vyroba-kuchyni.cz 

âI·TùNÍ KOBERCÒ A SEDACICH SOUPRAV,
prodej a pokládka podlahov˘ch krytin,

malífiské a natûraãské práce.
Kalkulace a poradenství ZDARMA

www.interierynovotny.cz
tel.: 604 503 848

Od âERVENCE NOVù PILATES 
Pfiiná‰íme lekce pro TùHOTNÉ, PRO MAMINKY

za pfiítomnosti dûtí, protaÏení a posílení 
stfiedu tûla PRO V·ECHNY.
Rozvrh na www.sklucian.cz

CENTRUM 28. ¤ÍJEN, 
ul. 28. fiíjna 23, Jablonec n. N.,

andrea.jelinkova@sklucian.com, 602 383 007

MASÁÎE MONIKA JABLONEC
V pohodlí va‰eho domova, kanceláfie 
nebo firmy. Na akcích v‰eho druhu. 

MasáÏe breussova, regeneraãní, relaxaãní, 
tûhotenská, lymfatická, antistresová, ãínská

a havajská, Dornova metoda.
Ceny: 45 min./250 Kã, 60 min./350 Kã, 

90 min./500 Kã
tel.: 732 733 219, e-mail: 

masaze.monika.jablonec@seznam.cz

P¤IJMEME KADE¤NICI
na Ïivnostensk˘ listopad do zabûhnutého 

kadefinictví v Jablonci nad Nisou.
Informace na tel.: 603 294 637

STROLLERING = cviãení maminek 
za pfiítomnosti jejich dûtí v koãárcích. 

Celé léto cviãíme v Jablonci u pfiehrady 
kaÏdé pondûlí a pátek od 10 hodin. 

Sraz – Rybáfiská ba‰ta. 
Registrace: Andrea Jelínková 

na www.strollering.cz, 602 383 007

Nové studio jógově zaměřené
otvíráme v zář í  2014

• p owe r j o g a
• d ě t s k á  j o g a
• s e n i o r  j o g a
• re l a xa c e

Ku r z y  d ě t s k é  j o g y

S l e d u j t e  h o d i n y  z d a r m a
n a  w w w. yo ko s t u d i o . c z

NOVÁ OPRAVNA OBUVI A BRA·NÁ¤STVÍ
NEJLEVNùJ·Í opravy obuvi v Jablonci n. N.

ulice Smetanova 4999/6 
naproti Spolkovému domu

ZuzanaHynkova@email.cz, tel. 728 822 109

SENIOR V POHYBU
Volnoãasové aktivity nejen pro seniory

– turistické v˘lety
– pfiedná‰ky, divadlo, v˘stavy, koncerty
– partnerské víkendy dle Va‰eho pfiání

– individuální kurzy základÛ PC a internetu
a mnoho dal‰ího

www.seniorvpohybu.cz, tel. 774 440 421
info@seniorvpohybu.cz

NÁTùRY ST¤ECH A KOVOV¯CH KONSTRUKCÍ
âi‰tûní a renovace ve‰ker˘ch stfie‰ních krytin
Nástfiik technologií AIRLESS (1 000 m2/den)
e-mail: josefrac@seznam.cz, tel. 737 532 638



jablonecký měsíčník / červenec–srpen 2014 inzerce

JAKOB, s. r. o.

e-mail: obchod@jakob.cz
Kontakt 483 314 591, 732 108 472

Podhorská 48, Jablonec nad Nisou

• Balení zboÏí
• Kompletace zboÏí
• Celní sluÏby
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Kožní 
a estetická 
soukromá 
ordinace 
MUDr. Hana Sluková

Nabízíme:

• ošetření přístrojem Alma lasers Accent XL
(redukce vrásek v obličeji, dekoltu a krku,

korekce jizev u akne, redukce strií)

• aplikace mezonití – novinka 

• neinvazivní liposukce • injekční lipolýza 

• aplikace botulotoxinu 
(odstranění vrásek, snížení pocení)

• výplňové materiály pomocí kyseliny hyaluronové 

Veškeré estetické zákroky po objednání.

Liberecká 15 • 466 01 Jablonec n. N. 
tel.: 483 313 920, 607 649 722 

E-mail: ordinace@koznislukova.cz 
www.koznislukova.cz

REALITNÍ KANCELÁ¤
PRO LIBERECK¯ 
KRAJ
✆ +420 739 486 554
gold@re-max.cz 

Prodáváte vaši nemovitost?

■ výkup a prodej nemovitostí
■ konzultace zdarma

■ kompletní právní servis
■ odhady nemovitostí

■ nejvhodnější typ hypotečního úvěru
■ vyřízení exekucí a zástav nemovitostí

Bytov˘ textil 
Matou‰

·irok˘ v˘bûr bavln 
– vhodné i na patchwork 

Dolní námûstí 13
Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 315 191

 MASIVNÍ postele borovice-buk-smrk 
 AKCE na MATRACE 1+1 zdarma 

 V¯BùR – bytové doplÀky, 
zahradní nábytek

 KOMODY, SK¤ÍNù, PSACÍ 
STOLY, KUCHY≈SKÉ SETY

Podhorská 128a, Jablonec nad Nisou 
tel.: 483 310 880 

e-mail: jablonec@pospichal-strechy.cz 
www.pospichal-strechy.cz

nabídka ‰irokého sortimentu nábytku: 

– AKCE NA LÉTO 
Slevy na masáže
� MASÁŽ ZÁDA A ŠÍJE 30 min. jen za 200,–
� MANUÁLNÍ LYMFATICKÁ MASÁŽ jen za 390,–
� LÁVOVÉ KAMENY 60 min. 450,–
� REFLEXNÍ MASÁŽ NOHOU 60 min. 390,–
Na zakoupenou masáž získáte u VZP příspěvek v hodnotě
500 Kč za rok a dárci krve ještě dalších 500 Kč.

NOVù � Profesionální proměna Vašeho vzhledu –
staňte se krásnější akční cena 2 200 Kč

STUDIO FIT • nám. Dr. Farského 4, Jablonec n. N.
tel.: 773 485 800, info@studiofit.cz,
jsme na Facebooku. www.studiofit.cz

Hledáte atraktivní zamûstnání v cestovním ruchu? Chcete si zv˘‰it svoji kvalifikaci?

Absolvujte zdarma kurz 

ANIMACE V CESTOVNÍM RUCHU 

5.–7. 9. / 3.–5. 10. / 14.–16. 11. 2014

Kurz je urãen pro:

– pracovníky v cestovním ruchu v Libereckém kraji,

– nezamûstnané, ktefií mají vzdûlání nebo praxi v cestovním ruchu.

Neváhejte se pfiihlásit – kurz bude otevfien pouze pro 16 úãastníkÛ!

Tento projekt je spolufinancován Evropsk˘m sociálním fondem a státním rozpoãtem âeské republiky.

EDUCA, Ml˘nská 46a, Jablonec n. N., tel./fax: 483 318 621, 
mobil: 602 505 288, www.educa-jbc.cz, info@educa-jbc.cz


