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Dočkali jsme se prázdnin
a dovolených

Konečně je před námi ten toužebně očekáva-
ný, a jistě i zasloužený, čas relaxace, odpočinku
a prázdninových radovánek. Každý má samo-
zřejmě jiné představy, jak si ho užije, ale pro vět-
šinu z nás je přeci jen jedno společné: téměř
všichni si přejeme, aby bylo pěkné letní počasí.
Nezbývá tedy než doufat, že k nám jablonecké
léto bude štědré a nebude si s námi zahrávat tak,
jak to občas dokáže.

Někteří z nás se chystají tradičně do teplých
krajů. Ale ani ti, kteří zůstanou doma, nemusejí
přijít zkrátka. Volno a odpočinek lze trávit aktiv-
ně – třeba v krásné přírodě Jizerských hor. Ti
pohodlnější mohou dát přednost koupání v jab-
lonecké přehradě nebo v městském bazénu. Pří-
jemný bude pobyt na zahradě bazénu, kde je pro
nejmenší ratolesti připraveno nové nerezové
brouzdaliště s veškerým potřebným zázemím.
Maminky a tatínkové, kteří mají o své ratolesti
při koupání v přehradě obavy, zde najdou bez-

pečné místo, jež jim umožní užívat si volného
času v klidu a bez starostí.

Pokud někdo nechce ani v létě přijít o kulturní
a společenské prožitky, pak bude mít přímo
v Jablonci řadu příležitostí k návštěvě zajíma-
vých událostí. Celou škálu programů nabízí na-
příklad Jablonecké kulturní léto, které pro vás
připravuje Eurocentrum od 10. července do 29.
srpna na Letní scéně. Mimořádnou akcí přesa-
hující významem náš region je Mezinárodní
trienále Jablonec 2008, které začalo 20. června
a potrvá až do 27. září. Pořádá ho Muzeum skla
a bižuterie. 

Ať už se tedy o prázdninách chystáte na dovo-
lenou do vzdálených krajů, nebo zůstanete do-
ma v Jablonci, přeji vám krásné a spokojené
chvíle odpočinku a co nejvíce slunečných dnů. 

Otakar Kypta
místostarosta
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Zastupitelstvo města už 11. října loňského roku
schválilo zásadní materiál o vymezení zájmových lo-
kalit města, kam patří i proluky, ve kterých se před-
pokládá zpracování uceleného záměru zástavby pou-
ze developerským způsobem. Na svém dalším zasedá-
ní 8. listopadu zastupitelé schválili zveřejnění lokality
s regulativy zástavby. Záměr prodat či pronajmout po-
zemky v centru vymezeném ulicemi Generála Mráz-
ka a Komenského předkladateli nejvhodnějšího ar-
chitektonicko-urbanistického investorského záměru
na „Revitalizaci a dostavbu centra města Jablonce nad
Nisou“ (I. etapa) zveřejnilo město 28. listopadu loň-
ského roku. Zároveň vydalo podmínky, na jejichž zá-
kladě byl hodnotící komisí nejvhodnější záměr vy-
brán. 

V hodnotící komisi zasedl starosta Petr Tulpa, mís-
tostarosta Otakar Kypta, senátorka Soňa Paukrtová, ře-
ditel odboru výstavby a rozvoje Libor Jakoubek, ma-
nažer pro koordinaci Ondřej Frič, radní Pavel Žur
a Pavel Šourek a zastupitelé František Špoták, Petr
Karásek a Václav Čížek. Před jednáním komise posou-
dil nabídky poradní sbor architektů. Z vyjádření od-
borníků na architekturu společně s prezentací tvůrců
studií komise vycházela a jednomyslně vybrala jako
nejvhodnějšího uchazeče Crestyl properties, s. r. o. 

Jde o projektovou společnost spadající do develo-
perské skupiny Crestyl. Jejím cílem je vybudovat mo-
derní obchodní a společenské centrum v prostoru bý-
valé velkoprodejny Delvita, obou přilehlých parkovišť
a tržnice. Společnost s více jak desetiletou zkušeností
s prací v oblasti developmentu v České republice při-
pravuje projekty i v dalších středoměstských lokali-
tách podobných té jablonecké. Na městském centru
pracovali v Kladně, Opavě, Chomutově, ve druhé po-
lovině května tohoto roku otevřeli novodobé obchod-
ní centrum v Mostě a nyní soutěží se svým projektem
na výstavbu sportovní arény v Hradci Králové.

Pro Jablonec mají připravený projekt obchodního
centra s 16,5 tisíc m2 velkou prodejní plochou s bez-
bariérovými vstupy, kde budou vhodně kombinovány
obchody místních podnikatelů s nadnárodními znač-
kami, služby a gastronomické prostory s dětským
koutkem. 

Podle filosofie společnosti zde zákazník musí najít
vše dle svých možností a momentálních potřeb v pří-
jemném a kultivovaném prostředí a v každé denní do-
bě. Záměr společnosti představuje investici dosahují-
cí jedné miliardy korun. 

Z původně nabízené lokality byla vyjmuta z roz-
hodnutí památkářů budova základní speciální školy
v Jugoslávské ulici. Náhradou město investorovi na-
bídlo park před Delvitou, pod nímž bude možné vy-
budovat podzemní parkoviště. To nahradí stávající
parkovací kapacitu na pozemcích po bývalých ško-
lách. Navíc přinese další parkovací místa pro klienty
obchodního centra. Zelená plocha na povrchu však
musí zůstat zachována. 

Přízemí objektu zatraktivní výlohy, ve kterých pod-
le pravidel společnosti stále svítí světlo, aby přitaho-
valy procházející lidi, v patře najde prostor i příjemná
kavárna. Tam mohou strávit příjemnou chvilku v neku-
řáckém prostředí, jež ostatně panuje v celém centru,
třeba matky s dětmi. Samozřejmostí je, že čtyřpatrová
budova bude opatřena eskalátory, výtahy a bezbarié-
rovými vstupy. 

V současné době projektanti detailně řeší způsob
dopravní obsluhy obchodního centra a celkovou do-
pravní situaci v okolí. 

Architekti společnosti nyní zpracovávají další varian-
tu projektu, do které zahrnuli připomínky zastupitelů
i změnu způsobenou vyjmutím školní budovy. Vý-
sledek své práce by měli představit zastupitelům na
podzim.

(fr)

Netradiční obchodní centrum
Na únorovém zasedání zastupitelé schválili uzavření smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě a o nájmu nemovitostí se společností Crestyl properties s. r. o.,
na květnovém zasedání pak pověřili starostu Petra Tulpu a místostarostu
Otakara Kyptu, aby se společností smlouvu podepsali. Stalo se tak v pátek
6. června.  

Foto Jiří Jiroutek

■ Tři otázky 
pro místostarostu
Otakara Kyptu

Nemusí mít jablonečtí
obchodníci sídlící v centru
obavy z velkého obchodního
konkurenta?

Samozřejmě, že ne. Nové ob-
chodní centrum přiláká mnoho
dalších zákazníků, kteří zatím
neměli důvod sem chodit, a to
zvláště ze spádových oblastí
Tanvaldska a Železnobrodska.
Zatím jen projížděli cestou do
libereckých obchodů. Naopak si
myslím, že nová konkurence
přinese zkvalitnění dosavadních
služeb.

Je centrum tohoto druhu
a této velikosti pro Jablonec
vhodné? Není podobná stavba
na Jablonec příliš velká? Má
obchodní centrum naději se
v tomto prostředí udržet?

Vzhledem k rozsahu i území,
na kterém bude obchodní cent-
rum stát, nejde o tak velký pro-
jekt. Dle mého názoru do středu
města patří. Podobné zařízení
s menším potravinovým
obchodem a ucelenou nabídkou
drobnějších provozoven, butiků
a služeb pod jednou střechou je
občany i návštěvníky naopak
vyhledáváno. 

Jak bude vypadat doprava –
nevzniknou problémy? 

Najít řešení je jedním z našich
základních úkolů. Kvalitně vyře-
šené dopravě s parkováním věnu-
je město společně s investorem
velkou pozornost, aby případné
dopravní potíže v souvislosti s ži-
votem nového obchodního stře-
diska, vzniknou-li nějaké, byly
minimální. Co se týká zásobování
– u tohoto typu obchodů se nepo-
čítá se zásobováním výhradně
kamiony jako u hypermarketů,
ale spíš drobnějšími dodávkový-
mi a nákladními vozy.

(fr)

Foto Jiří Jiroutek
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Příprava proměn
městského středu

Po létech budování supermarke-
tů na okrajích města a na sídliš-
tích, dojde konečně po delší pře-
stávce od dokončení nákupního
centra Billa opět na centrum.
V prostoru vymezeném ulicemi
Generála Mrázka, Komenského
a Máchovou bude vybudován po-
lyfunkční objekt obchodů, služeb
a oddechových aktivit. Vznikne na
místě bývalé prodejny Jabloň a na
pozemku kdysi zbouraných škol,
jejichž prostor dnes slouží převáž-
ně jako parkoviště. Nedůstojně vy-
hlížející prostranství v těsné blíz-
kosti městského divadla tak má
šanci stát se součástí plnokrevné-
ho městského centra. 

Součástí objektu bude mimo jiné
velkoprostorová nákupní galerie
v ose Jugoslávské ulice a také příč-
né obchodní pasáže propojující
zmíněné ulice s možnou vazbou

na vnitroblok k bývalé budově Te-
lecomu. 

Podmínkou ze strany města a pa-
mátkářů je zachování objektu ško-
ly v Jugoslávské ulici, která je dí-
lem známého jabloneckého archi-
tekta Roberta Hemmricha. Ta mě-
la být podle prvních plánů investo-
rů obětována. Také stávající park
mezi bývalou Jabloní a Komen-
ského ulicí bude z větší části za-
chován. V podzemních patrech
pod parkem bude umístěno parko-
viště pro zhruba čtyři sta vozidel.
Ta nebudou jenom návštěvnická,
ale zčásti pokryjí i potřebu parko-
vání v nejbližším okolí centra, kde
parkování nelze zajistit. 

Za zmínku stojí architektonické
řešení objektu, které je podle prv-
ních prostorových vizualizací vel-
mi kvalitní. Součástí developerské
firmy Crestyl je erudovaný archi-
tektonický tým spolupracující na
zakázce od samého počátku. To
vytváří dobrý předpoklad pro
vznik objektu sice ryze komerční-

ho, ale z pohledu dokomponování
proluk v centru i z hlediska archi-
tektonického kvalitního, který si
Jablonec zaslouží.

Ivan Lejčar 
architekt

Centrum nabídne
i nové pracovní
příležitosti

Nový obchodní komplex zásad-
ním způsobem obohatí centrum
města o nové značky, restaurace
a služby na evropské úrovni, které
do Jablonce nad Nisou jako vý-
znamného regionálního města
rozhodně patří. Naším cílem vždy
bylo a je podpořit architektonický
charakter města, inovovat jej po-
mocí moderní architektury a oživit
centrum města tak, aby se stalo
pulsujícím místem, kde se lidé
mohou sejít na kávu či oběd a při-
tom pohodlně nakoupit vše po-
třebné. 

Záměrem je vytvořit skutečné živé
centrum, které lokalitu zatraktivní
nejen pro kolemjedoucí a podpoří
zdravou obchodní sféru v srdci
města. Oproti běžným nákupním
střediskům, která vznikají na před-
městích měst, naše obchodní cent-
rum významně rozšíří místa k od-
počinku a volnočasovým aktivitám
přímo uprostřed města, aniž by li-
dé museli cestovat a tím navyšovat
dopravní zatížení města. 

Naší prioritou je obsadit prodejní
plochy co nejširším spektrem ob-
chodů (móda, obuv, klenoty, dár-
kové zboží, elektronika a další)
a služeb (kadeřnictví, čistírna, opra-
va obuvi, dětský koutek a jiné),
aby bylo centrum zajímavé nejen
pro obyvatele Jablonce, ale i pro
široké okolí. Centrum nabídne oby-
vatelům Jablonce vedle nových ob-
chodů také řadu pracovních příle-
žitostí, které pozitivně ovlivní míru
nezaměstnanosti v regionu. 

Omar Koleilat
generální ředitel skupiny Crestyl

■ Komentáře a názory

Na Bramberku 
nás čeká nemilé
překvapení

Bramberk patřil odedávna k ob-
líbeným výletním místům nejen
Jablonečanů. Chatu do r. 1991 pro-
vozoval státní podnik Restaurace
a jídelny, poté došlo k privatizaci.
Rozhledna i restaurace ještě dlou-
ho přitahovala turisty ze široka da-
leka. Později se majitel dostal do
problémů a na jeho komplex ne-
movitostí byl vypsán konkurz. 

V poslední době nastala neblahá
změna i z pohledu návštěvníků –
nejdříve byla uzavřena rozhledna
a restaurace a nakonec byly ohra-
zeny i veškeré pozemky kolem. Sta-
lo se tak za působnosti nájemce La-
dislava Šlechty. Tristní stav mnoho
lidí značně pobuřuje. Také do re-
dakce Jabloneckého měsíčníku
přicházejí dotazy, jak že to s Bram-
berkem vypadá. Jeden z dopisů
zveřejňujeme. 

Dopis čtenáře
Asi před měsícem jsem zjistil, že

se nedá dostat k chatě ani k roz-
hledně na Bramberku. Z celé vr-
cholové louky byl návštěvníkům
ponechán jen úzký průchod k silni-
ci a hotelu Krásný (také mimo pro-
voz). Přehrazeny jsou všechny tu-
ristické přístupy k rozhledně, chatě
i k centrálnímu rozcestníku. Projít
napříč po turistických značkách lze
jen okolními hustníky. Je to nor-
mální? Jde o veřejné komunikace,
které nelze jednoduše uzavřít! Mne
to namíchlo a prošel jsem ohrazení.
Padesát let chodím k rozhledně, ať
mi v tom zkusí někdo zabránit!
Rád bych si přečetl vysvětlení situa-
ce okolo Bramberku v tisku. Mys-
lím, že nebudu sám.

B. Skrbek

Jelikož se Bramberk nachází na
území města Lučany nad Nisou,
zeptali jsme se na situaci lučan-
ského starosty Ladislava Pivrnce. 

Ladislav Pivrnec – starosta
města Lučany n. N.

Údajného nájemce Ladislava
Šlechtu jsem vyzval k odstranění
překážek z místních komunikací,
ten souhlasil za podmínky vytyčení
cest. Tak se stalo, ale problém pří-
stupu k rozhledně a na přirozenou
křižovatku cest tím vyřešen nebyl.

Přítomné zástupkyni Klubu českých
turistů nájemce nabídl, aby k roz-
hledně umístili někoho, kdo by do-
hlížel na zachování pořádku. To je
pochopitelně pro KČT nepřijatelné.

Navštívil jsem též správce kon-
kurzní podstaty a zjistil jsem, že p.
Šlechta, resp. pražská firma KATE
83, má na Bramberk dlouhodobou
nájemní smlouvu (do r. 2015 – pozn.
redakce) s majitelem Jaroslavem
Jindřiškem. V současné době při-
pravuje správce konkurzní podsta-
ty dražbu, která je ale závislá na
dohodě s dalšími účastníky. Jinou
alternativou je soudní řešení, to by
ale jistě bylo zdlouhavé.

Město Lučany požádalo Mini-
sterstvo kultury o zapsání rozhled-
ny mezi kulturní památky. Požá-
dalo též správce konkurzní podsta-
ty o odprodej pozemku s rozhled-
nou do vlastnictví města.

Se svolením pana starosty jsme
mohli čerpat informace i z letního
čísla Lučanského zpravodaje. 

Hana Hilleová – zastupitelka
města Lučany n. N.

Zklamaní výletníci se předhánějí
v líčení hororových scén ze setkání
s nájemcem. Na turisty čekají za-
černěné značky, zlikvidované roz-
cestníky, zavřená restaurace i roz-
hledna. Ohrazené jsou i cesty kolem

věže a velké nápisy upozorňují na
soukromý pozemek a zákaz vstu-
pu. Ti, kteří podlezou, jsou důrazně
vykázáni. 

Projevila se tak skutečnost, že
úředníci, kteří byli odpovědní za
někdejší prodej nemovitostí sou-
kromníkovi, zcela podcenili možný
vývoj. Nezanesli věcné břemeno za-
jišťující volný průchod přes soukro-
mý pozemek. 

A rozhledna? Pod strohým po-
jmem „nádvoří, zastavěná plocha“
bez samostatného evidenčního čísla
si lze opravdu představit cokoliv.
Ani vývoj, který byl nastartován eko-
nomickými problémy, nezalarmo-
val nikoho ke včasnému jednání. 

Závěr nechť si každý učiní sám.
V roce 2012 bude bramberské roz-
hledně sto let. Nezbývá než doufat,
že do té doby bude mít odpovědné-
ho majitele, který o ni bude pečo-
vat a rád se s návštěvníky podělí
o hezké zážitky z rozhledů. 

(os)

■ Nad dopisy čtenářů

Foto BedaFoto Otokar Simm
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Jak se nyní, po dvou letech působení v po-
litice, na některé své představy díváte? Daří
se vám plnit vaše předsevzetí nebo narážíte
na problémy?

Samozřejmě narážím, ale něco se i daří.
Nešel jsem do politiky s naivní představou, že
něco sám radikálně změním. Je to běh na dlou-
hou trať – teď to vím víc  než dříve. Přesto se bu-
du dál snažit. Momentálně je mým cílem na-
pravit způsob placení za služby u hokejistů.
Všechny kluby užívající městská zařízení platí
nějaké nájmy nebo poplatek za služby, mini-
málně za energie. Hokejisti neplatí nic a ještě
dostávají peníze. Oni městu samozřejmě řek-
nou – chcete ligový hokej v Jablonci? Jestli ano,
tak plaťte, a to se mi nelíbí. To je stejné, jako
když se kdysi říkalo: Ať žije Sovětský svaz! Ať ži-
je, ale za své. 

Hodně se mluví o prevenci kriminality
mládeže. Stejně tak se mluví o tom, že právě
sport je skvělou prevencí. Je tomu tak?

Určitě může sport pomoci. Všechny sportovní
oddíly odvádějí velký kus práce, protože vště-
pují do dětí řád. Přivedou je na sportoviště
a stanoví jim režim. Minimálně tyhle děti pra-
cují na svém zdraví a smysluplně vyplňují svůj
čas a nepoflakují se po ulicích. I kdyby praco-
valy jen na tom zdraví, přinese to společnosti
užitek, protože nepůjdou v pětačtyřiceti do in-
validního důchodu s plícemi nadranc.

Podmínkou tedy není vrcholový sport.
Vůbec ne, to není hlavní cíl. Je to hezké, ale

povede se to jednomu z tisíce. 

Všechny tyhle děti ale potřebují dobré ve-
dení, čímž se dostávám k trenérům. Jak se
shánějí? Je jich dost?

Mohu mluvit jen za atletiku, protože tam se
pohybuji. V Jablonci je situace v trenérské zá-
kladně poněkud tristní, jelikož tu pracují ještě
trenéři, které kdysi přivedl pan Poláček, tedy
stará garda. Omladit náš kádr se nám moc ne-
daří. Úplně třeba chybí trenér vrhačských dis-
ciplín. Co bude dál? Budeme do toho muset asi
brzy rázně praštit.

Jaký je zájem o sport ze strany dětí?
Ten je stále veliký. I když dnes děti hodně

ovlivňují počítače, pořád chtějí sportovat. Zlom
ale přichází v pubertě. Zvláště děvčata kolem
patnácti, šestnácti odcházejí. Začínají mít jiné
zájmy, cvičí s nimi hormony, nabírají kila a ne-
mají vůli na sobě dlouhodobě pracovat.

Dříve jste pracoval na sportovní škole, nyní
učíte tělocvik na střední škole řemesel, tedy
ne sportovně specializované. Jaký je hlavní
rozdíl mezi vašimi svěřenci?

Ten největší přichází tak ve třetím ročníku,
kdy si víc než polovina dětí obstará lékařský
doklad o osvobození z hodin tělocviku. Jenže
jen tak pětina z nich je oprávněných. To mě
štve. Vím, že kluk, který mi mává tímhle papí-
rem před nosem, o víkendech běhá za miču-
dou, cvičit může, protože školní tělesná výcho-
vy na děti klade minimální zátěž. Ale on chce
mít raději dvě hodiny volna, jít do kavárny a za-
pálit si cigaretu. Ale osvobozen z tělocviku bu-
de kvůli alergii na prach a pylové částice.

Připravují vás tak o další iluze?
To ne, mám svou práci rád. I kdyby měl zá-

jem třeba jen jeden žák, naučím ho, co se dá.
Protože to má smysl.

Nemohu pominout fakt, že jste otcem slav-
né dcery Báry. Trénoval jste ji někdy?

Ano. Mluvil jsem totiž do způsobu trénování
Báry na sportovní škole na Žižkově Vrchu své
ženě, která tam učila, a tak mi řekla – trénuj si
ji sám. Začal jsem brát Báru do „Srnčáku“
a učil jsem ji poprvé držet oštěp. Když měla po-
chybnosti, vysvětloval jsem jí, že je to sport,
který by ji jednou mohl živit.

Ale ona původně nechtěla házet oštěpem, ne?
Bára chtěla dělat víceboj, stejně jako její bratr

Dalibor. 

Je možné, že se jednou vaše dcera vrátí do
Jablonce a bude tu působit jako trenérka?

Vrací se sem a bude se vracet, protože to tady
má ráda. Líbí se jí v Jizerkách, ale plánuje stav-
bu rodinného domku kousek od Kladna. Nej-
prve myslela na Jablonec, ale tehdy ještě neby-
ly zveřejněné pozemky k výstavbě, tak jeden
koupila u Kladna.

Chystá se Jablonecký oštěp. Chápete to ja-
ko zcela novou sportovní událost nebo jde
o jakési navázání na podobnou akci s Ja-
nem Železným. 

Já to považuji za navázání na Jana Železné-
ho. Bára je oblíbená i mezi soupeřkami a její
pozvání nikdo neodmítne, protože ji mají rádi.
Nikdy by sem Jablonec takové hvězdy ženského
oštěpu nedostal, protože by na to nesehnal dost
peněz. Díky osobním a přátelským vztahům mé
dcery by to mohlo být příjemné sportovní utká-
ní bez obvyklého stresu pro závodnice a také
atraktivní událost pro veřejnost. A navíc skvělá
reklama pro město, které se tak dostane do po-
vědomí celého světa. 

(fr)

František Špoták
Sport a jeho problémy mne přivedly do politiky

■ František Špoták
Narodil se v Košicích, ale od jednoho roku
žil v jihočeském Táboře. Už dlouhou dobu
je jako pedagog a atletický trenér spjat
s Jabloncem. Nyní je první volební období
i městským zastupitelem za ČSSD. Právě
sport a jeho problémy, jak sám říká, ho
přivedly do komunální politiky. Ale nechce
se specializovat jen na sport, chce se učit
řešit i další věci, což dokazuje také
členstvím ve Výboru pro energetiku.
Atletika však cele ovládá a prostupuje jeho
život – on sám je držitelem rekordu
v kategorii veterán, syn Dalibor má
nepřekonaný rekord ve víceboji na
sportovním gymnáziu a dcera Barbora svůj
rekord stvrdila i světovým prvenstvím
v hodu oštěpem.  

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek

Foto archiv
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■ Naši jubilanti
v červenci
96 let
Lammelová Marie a Votoček
František

95 let
Vojíková Marie

94 let
Kleinová Františka

91 let
Pisarská Evženie

90 let
Branda Karel, Pečenková Anna
a Zavoral Zdeněk

85 let
Antošová M., Benešová J.,
Fňouková B., Hladíková H.,
Hodíková M., Jarošová E.,
Kliková M., Králová A., Kvintus J.,
Mitošinková A., Pelcová E.,
Pulíčková H., Rýznerová L.,
Singerová I., Skácelová J., Steklý M.,
Šikolová I. a Václavková B.

80 let
Böhm E., Doležalová A., Gröger J.,
Hloušek J., Hofman O., Hoch-
manová M., Honsnajmanová A.,
Hozák E., Chabadová Z.,
Jarošová J., Komůrková H.,
Moser M., Mrázová V.,
Ondrejková V., Pospíšilová J.,
Slabý M., Šafránková D.,
Typltová N., Veselý J. a Zelinka M.

75 let
Cinibulková E., Havrdová A.,
Havrdová A., Hornová L.,
Kassem M., Katzerová A.,
Kirschnerová M., Letošníková O.,
Machurka O., Novotný Z.,
Quici M., Radějová L., Sluková J.,
Šupolík M. a Votrubcová L.

70 let
Badstieber G., Boháčová B., Buch-
týnová M., Češková H., Daňková Z.,
Drlíková J., Havlová M., Hofma-
nová V., Homzová L., Hujerová M.,
Jantsch A., Jireš K., Kobr J., Ko-
vaříková B., Kunová K., Kyzurová A.,
Lihař M., Loudová E., Machalová E.,
Mastník F., Pelcová E., Pfeifer Z.,
Pišková M., Pospíšilová H.,
Rulcová B., Řípa V., Srbová M.,
Šilhánek M., Šimák J., Štork J.,
Šupík F., Vele M. a Volková B. 

Všem jubilantům přejeme
mnoho zdraví a pohody. 

■ Výročí sňatku
Dne 28. června oslavili v obřadní
síni jablonecké radnice zlatou
svatbu manželé Anna a Vladimír
Havlovi. 

Diamantovou svatbu oslaví doma
v kruhu rodinném Marie a Max
Hittmannovi z Vrkoslavic.

Blahopřejeme a do dalších let
přejeme pevné zdraví a hodně
vzájemné úcty a tolerance.

Pokud si nepřejete být v Jablonec-
kém měsíčníku zveřejněni, můžete
napsat do redakce JM nebo zavo-
lat na telefonní č. 483 357 292,
H. Roudná (vždy do 10. dne
předchozího měsíce).

Otevřené kostely 
Poznejte kouzlo jablonecké sakrál-
ní architektury a navštivte jablo-
necké kostely. Kostel Povýšení sv.
Kříže, kostel Nejsvětějšího srdce
Ježíšova a kostel Dr. Farského si
lze prohlédnout každé úterý v do-
bě 9–17 hodin. Otevřeny budou do
konce září. Vstup zdarma.
V rámci autorské výstavy skla
Bořka Šípka „Animálie“ bude do 7.
září otevřen denně i kostel sv.
Anny. Vstupné 30 Kč.

Jablonec z ptačí
perspektivy
Využijte jedinečnou možnost
prázdninové nabídky informační-
ho centra a přijďte si prohlédnout
Jablonec z radniční věže. Pro-
hlídky jsou zajištěny v červenci
a srpnu v pondělí – pátek v 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 hodin. V pondělí
a ve středu poslední výstup ještě
v 16 hodin. Sraz v informačním
centru, cena pro dospělé 20 Kč, pro
děti 10 Kč. 

Zápis do knihy 
rekordů
Nemusí být vždycky pravdou, že
pátek třináctého je nešťastný, ne-

boť právě v tento červnový den se
v jabloneckém Eurocentru zrodil
neobvyklý rekord. Za podpory
svých příznivců se Jablonecké píš-
ťalce podařilo zviditelnit naše
město zápisem do České knihy re-
kordů. Jedná se o nejpočetnější
sbor složený z osob hrajících na
zobcovou flétnu. Všem sto osmde-
sáti sedmi účastníkům Jablonecká
píšťalka děkuje.

Slevy na kartu 
Benefit
Benefit Program je slevový systém
pro aktivní trávení volného času.
Liberecký kraj připravil pro své
návštěvníky kartu, díky které mo-
hou zájemci získat slevy vstupné-
ho na některých památkách i dal-
ších turistických cílech regionu,
popřípadě na nejrůznější sportov-
ní aktivity. Podrobné informace
o programu najdete na stránkách
www.liberecky-kraj.cz.

Kromě učení 
zachránila život
V pátek 20. června přijal starosta
Petr Tulpa na radnici Ywetu Blaž-
kovou a její dceru Kláru, které za-
chránily z přehrady topícího se
chlapce. Ten se ještě se svým ka-
marádem rozhodl doplavat i s ko-
lem na ponton a z něj pak chtěli na
kole skákat do vody. Štěstí pro něj
bylo, že ten den se Klára chtěla
učit u přehrady a matka, která je
shodou okolností zdravotní sest-
rou, ji doprovázela. 

Letní turistické 
noviny
Svazek obcí Jizerské hory ve spo-
lupráci s informačními centry
v regionu vydal letní turistické no-
viny Jizerských hor. Jedná se již
o čtvrté aktualizované vydání, z to-
ho druhé letní. Noviny obsahují
informace o místních atraktivi-
tách, rozhlednách, muzeích, spor-
tovištích či o možnostech sklář-
ských exkurzí. Najdete v nich tipy
na výlety, kalendář akcí, jízdní řád
cyklobusů atd. V české, anglické
a německé verzi je obdržíte zdar-
ma např. v jabloneckém IC. 

Pryč s čističkou 
od domů
Na setkání vedení radnice s obča-
ny v Kokoníně představili zástupci
Severočeských vodáren a kanali-
zací projekt čistírny odpadních
vod a vybudování splaškové kana-
lizace. Na základě odporu občanů
proti stavbě čističky v bezprostřední
blízkosti rodinných domů vyvolá
starosta Petr Tulpa s místostaros-
tou Otakarem Kyptou další jednání
s investorem o posunu zařízení na
pozemek mimo zástavbu. 

Přijedou zahraniční novináři
V pondělí 7. července proběhne v Jablonci n. N. „Den otevřených dveří pro
zahraniční novináře“. Pozvaní budou nejen zástupci regionálního tisku a rozhlasu,
ale i pracovníci tiskových oddělení a informačních center z vybraných obcí
německé a polské části Euroregionu Nisa. Účelem akce je zviditelnit naše město
v nejbližším zahraničí a přilákat do regionu více turistů. 

Staňte se dárci krve
nebo plazmy!
OS ČČK v Jablonec n. N. a trans-
fuzní oddělení Krajské nemocnice
Liberec hledá nové dárce krve. Je-
li vám více než 18 let, vážíte ales-
poň 50 kg a jste nyní zdrávi, přijď-
te se zaregistrovat na transfuzní
oddělení KN a staňte se pravidel-
nými dárci. Více informací o pod-

mínkách registrace a bonusů na
OS Jablonec n. N., tel. 483 356 216,
cck.jablonec@seznam.cz, nebo
transfuzní oddělení, tel. 485 312 289,
www.nemlib.cz.

Katalog sociálních
služeb
Na www.metojablonec.cz (sekce
zdravotnictví a sociální služby) mo-

hou uživatelé najít novou službu –
katalog poskytovatelů sociálních
služeb a služeb navazujících. Ap-
likace umožňuje vyhledávat orga-
nizace podle cílové skupiny, formy
poskytované služby či podle toho,
zda je služba placená či nikoliv. Pro
snazší orientaci jsou subjektům
podle zaměření přiděleny katego-
rie: rodina – děti – mládež, senioři,
zdravotně znevýhodnění a osoby
hrožené sociálním vyloučením. 
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Personální inzerce
Tajemník Městského úřadu Jablonec nad Nisou vy-
hlašuje výběrové řízení na pozice

PRACOVNÍK ODBORU SPRÁVY MAJETKU
9. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné vzdělání
nebo střední vzdělání s maturitou ekonomického ne-
bo technického směru.
Další požadavky: praxe se správou majetku a ve sta-
vebnictví výhodou, znalost obchodního zákoníku
(smlouvy o dílo, reklamace) výhodou, znalosti či zku-
šenosti v oblasti pojišťění majetku a pojištění odpo-
vědnosti za škodu výhodou, znalost zákona č.
137/2006 o veřejných zakázkách výhodou, znalost zá-
kona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech výho-
dou, orientace v dotačních titulech ČR výhodou, peč-
livost, velmi dobrá uživatelská znalost práce s PC
(Word, Excel, internet), komunikační a organizační
schopnosti, odpovědnost, samostatnost, flexibilita
a kreativita.

Pracovní poměr na dobu určitou po dobu mateř-
ské a rodičovské dovolené.
Nástup: 1. 10. 2008.
Informace: ředitel odboru správy majetku, tel. 483
357 126, e-mail: zemin@mestojablonec.cz. 

STAVEBNÍ TECHNIK ODDĚLENÍ INVESTIČNÍ
VÝSTAVBY 
9. platová třída
Kvalifikační předpoklady: střední vzdělání s matu-
ritou stavebního zaměření i vyšší.
Další požadavky: praxe v oboru, obsluha PC (Word,
Excel, internet), znalost místních podmínek, ochota
k práci v terénu, organizační schopnosti, odpověd-
nost, samostatnost, flexibilita a kreativita, schopnost
jednat s lidmi, výhodou je znalost stavebního zákona,
obchodního zákoníku a všeobecných obchodních
podmínek pro zhotovení stavby, dále je výhodou au-
torizace v oboru pozemní stavby.
Nástup: ihned, popř. dle dohody. 
Informace: vedoucí oddělení investiční výstavby, tel.
483 357 120, e-mail: pokorny@mestojablonec.cz. 

PRÁVNÍK
10. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání
právního směru (Bc., Mgr.).
Další požadavky: vhodné pro absolventy i právníky
s praxí, znalost obchodního a finančního práva výhodou,
ochota k dalšímu vzdělávání, samostatnost, schop-
nost jednat s lidmi, výborná uživatelská znalost prá-
ce s PC. 
Nástup: dle dohody.
Informace: vedoucí právního oddělení, tel. 483 357
364, e-mail: teufl@mestojablonec.cz. 

Přihlášky do 10. července 2008

Přihlášky doložené profesním životopisem, výpisem
z rejstříku trestů (ne starším 3 měsíců), ověřeným do-
kladem o dosaženém vzdělání a případnými referen-
cemi zasílejte na adresu: 
Městský úřad, personální úsek, Mírové náměstí 19,
467 51 Jablonec nad Nisou.

Snižování vlhkosti
v kostele sv. Anny 

Krátce po rekonstrukci kostela sv. Anny byla v jeho
interiéru naměřena extrémně vysoká hodnota vlh-
kosti vzduchu, která zejména v zimě překračuje ob-
vyklá měření v obdobných stavbách. Přizvaný speci-
alista proto navrhl několik úprav, které mají přinést
snížení vlhkosti a zajistit stabilitu vnitřního mikrokli-
matu kostela. 

Hlavně je třeba zajistit proudění a výměnu vzduchu
v interiéru. Některé stavební zásahy pouze obnoví
původní systém větrání – například půjdou opět ote-
vírat části vitrážových oken. Zvláště významný pro
snížení vlhkosti je venkovní odvětrávací kanál na se-
verní straně kostela. Realizace je naplánována na le-
tošní rok, ale stavební práce nikterak nenaruší prů-
běh unikátní výstavy Bořka Šípka.

Všechny úpravy jsou navrženy tak, aby jejich zásah
do zrekonstruované památky byl minimální. Běžný
návštěvník většinu z nich ani nezaregistruje, neboť
budou provedeny v prostorách, které nejsou obvykle
přístupné (patro sakristie či podkroví kostela). Jedi-
ným razantnějším zásahem do interiéru bude obno-
vení otvoru mezi prostorem presbytáře (část kostela,

kde býval umístěn oltář) a sakristií, v němž je nyní
umístěna socha sv. Anny. Zde se zřejmě nacházelo
původní okno zrušené při přístavbě sakristie v 19.
století. Částí obnoveného otvoru bude proudit vzduch
z kostela do podkroví, odkud bude odváděn nad stře-
chu přes tzv. sanktusník (malá věžička na střeše kos-
tela). Navrhnutou výplň zbylé části otvoru je nyní
nutné konzultovat a nechat schválit památkáři. V pří-
padě realizace by mohla být pro návštěvníky kostela
příjemným překvapením.

Vyvrcholením celého úsilí pak bude instalace pod-
lahové temperace, která by měla návštěvníkům kos-
tela zpříjemnit pobyt na kulturních akcích, zejména
v chladnějších měsících. Na ní se začne pracovat až
na podzim, tedy v době, kdy byl provoz kostela kvůli
nízké teplotě minimální. Snižování vlhkosti v kostele
sv. Anny je dlouhodobou záležitostí. Úpravy by měly
vnitřní prostředí stabilizovat. Během několika příš-
tích let pak bude klima monitorováno. 

Předpokládá se, že náklady na úpravy budou řádo-
vě 1 milion korun. K nim je nutné připočítat výdaje
na projektovou dokumentaci, autorský a odborný do-
zor a činnost archeologa. Všechny budou hrazeny
z rozpočtu města a z příspěvku na regeneraci měst-
ské památkové zóny. Dotací ve výši 350 tis. korun při-
spěje i Liberecký kraj. (dp)Foto Otokar Simm

Změny při prokazování 
existence pojištění 
odpovědnosti z provozu
vozidla

Čtenářům Jabloneckého měsíčníku oznamujeme,
že od 1. 6. 2008 nabyl účinnosti zákon č. 137/2008 Sb.,
kterým byl novelizován zákon č. 168/1999 Sb., o po-
jištění odpovědnosti z provozu vozidla (dále jen zá-
kon).

Touto novelou dochází mimo jiné ke zjednodušení
způsobu prokazování pojištění odpovědnosti. Ruší se
stávající doklad o pojištění odpovědnosti a jako do-
klad o pojištění zůstává dle § 2 písm. k) zákona pou-
ze zelená karta vydaná příslušným pojistitelem.
Doklady o pojištění odpovědnosti vydané do 31. 5. 2008
pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2008.

Prokazování existence pojištění odpovědnosti:
• od 1. 6. do 31. 12. 2008 – existenci pojištění odpo-

vědnosti pro účely registrace silničních vozidel je
možno prokazovat oběma způsoby, tedy dokladem
o pojištění nebo zelenou kartou (za předpokladu, že
je dokument platný);

• od 1. 1. 2009 – existenci pojištění odpovědnosti pro
účely registrace silničních vozidel je možno proká-
zat pouze zelenou kartou.
Akceptovatelná je pouze originální verze zelené

karty, kdy údaje jsou řádně vyplněné výpočetní
technikou, strojem či rukou (tzn. v provedení zelený
podklad, černý oboustranný tisk – na líci informace
o konkrétním vozidle, platnosti zelené karty, číslo po-
jistné smlouvy, pojistníkovi a pojistiteli; na rubu pak
vymezení územní platnosti zelené karty formou uve-
dení jmen a adres jednotlivých členských kanceláří),
opatřená podpisy a razítkem.

(jp)

Znovu o teple –
rozpad CZT nelze
doporučit

Na květnové schůzce výboru pro energetiku roze-
brala stav jablonecké sítě centrálního zásobování tep-
lem (CZT) nezávislá pražská společnost CityPlan. Ta
připravila technicko-ekonomickou analýzu raciona-
lizace přechodu současné parní sítě na horkovodní
systém a připravila k ní tři varianty řešení: zlepšit
kvalitu současné parní sítě (A), částečně ji přestavět
na horkovodní systém (B) nebo ji přestavět z páry na
horkovod zcela (C). Dalšími variantami, jak vyrábět
teplo v Jablonci, je částečná atomizace CZT (D), letní
provoz z necentrálních a zimní provoz z centrálních
zdrojů (E), úplná atomizaci se zachováním sekun-
dárních rozvodů nebo úplná atomizace sítě a celkové
rozbití CZT (F). 

Při zvažování všech pro a proti vyhodnotila společ-
nost CityPlan jako optimální a pro jablonecké teplá-
renství nejvýhodnější variantu B, tedy postupnou
částečnou přestavbu parovodní sítě na horkovodní
a zachování CZT. Uvedla, že při porovnávání nákladů
a užitků atomizace nelze dosáhnout harmonizace
všech zainteresovaných stran. Pokud bude síť zruše-
na, pak si polepší jen ta část obyvatel města, která má
pro atomizaci soustavy příznivé podmínky. Město
však pak bude zatíženo většími imisemi NOx.

Faktem hovořícím pro atomizaci sítě je snížení te-
pelných ztrát a celkového objemu emisí. Naopak pro-
ti mluví to, že výstavba jednotlivých kotelen by mu-
sela být zvládnuta v extrémně krátké době, tj. během
letních měsíců, což s sebou nese i velké investice, ne-
boť plynové rozvody připravené nejsou nebo jsou jen
částečně. Rozpad sítě by znamenal i rozpad vícepali-
vové soustavy, která je však pro občany bezpečnější.
Pilířem stability jsou městské teplárny se soustavou,

které jsou minimálně, stejně jako ta jablonecká,
dvoupalivové. Odborníci v teplárenství žádají, aby
v zákoně bylo ustanoveno, že každá výrobna tepla
bude mít pro případný krizový scénář připraven ještě
náhradní zdroj tepla.

V každém případě podle výsledků analýzy společ-
nosti CityPlan mohou být ve variantě B ztráty v tepelných
sítích kompenzovány proti atomizaci nižší cenou
TTO oproti plynu. Kromě nerovnoměrného dopadu
cen na zmenšený počet odběratelů může rozpad sítě
CZT znamenat krizi v zásobování města teplem.

Jednoznačným konečným výrokem společnosti
CityPlan je, že atomizaci jabloneckého CZT, neboli
úplnou likvidaci sítě centrálního zásobování teplem,
primárních i sekundárních sítí a jejich nahrazení lo-
kálními plynovými kotelnami, a to domovními bez
sekundárních nebo blokovými s využitím dosavad-
ních sekundárních rozvodů, nelze doporučit. 

(fr)

Foto Otokar Simm
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Vnitřní informační středisko se stalo pro
mnoho občanů Jablonce nepostradatelným
místem. Nejenže tu získávají informace o pro-
vozu úřadu, radu, kam se obrátit se svým
problémem, ale s nástupem programu
CzechPoint vyřídí i mnoho jednotlivých po-
chůzek po úřadu na jednom místě. Několik
otázek jsme tentokrát položili Heleně Frid-
richové z vnitřního „íčka“.

S čím vším se na vás občané mohou obracet?
Naší hlavní náplní je ověřování podpisů a lis-

tin, a to v neúřední dny a také v pondělí a ve
středu o polední přestávce úřadu. Přijímáme
platby města – správní i místní poplatky či po-
kuty, které je možné platit i platební kartou.
Kopírujeme, informujeme o úřadě i o orgánech
státní správy, prodáváme pytle na komunální
a vydáváme pytle na tříděný odpad pro domác-
nosti. Občané u nás mohou nahlížet do Sbírek
zákonů, vyhlášek vydaných MěÚ, jsme praco-
vištěm CzechPointu, přijímáme žádosti na ry-
bářské lístky. Jablonečané si zde mohou objed-

nat číslo popisné, orientační nebo evidenční
k označení nemovitosti. Lze u nás řešit určité
problémy prostřednictvím MěÚ, k čemuž nám
slouží metodické pokyny a některé z formulářů.
Dále zajišťujeme agendu ztrát a nálezů a mimo
úřední hodiny úřadu sloužíme i jako podatelna.

Není toho tedy málo. V jaké věci u vás ale
občané nepochodí?

Často si nás lidé zaměňují s vnějším infor-
mačním centrem. My jsme však vnitřní infor-
mační středisko, proto zde není možné obdržet
žádné propagační materiály či publikace, jízdní
řády, mapy ani upomínkové předměty. 

Vstoupíme-li do prostor vnitřního „íčka“,
bývá zde často plno. Přivedlo k vám zřízení
CzechPointu ještě více návštěvníků? 

Pracovištěm CzechPointu (Český podací ově-
řovací informační národní terminál) se vnitřní
informační středisko stalo od letošního ledna.
Jde o asistované místo výkonu veřejné správy,
kde je možné získat výpis z obchodního rejstří-
ku, živnostenského rejstříku, z katastru nemo-
vitostí a rejstříku trestů. Tato služba je jednou
z nejvyhledávanějších. Od ledna jsme již vyda-
li 1 858 ověřených výstupů, z čehož je patrné, že
počet klientů je značný. Do budoucna se tato
služba bude rozšiřovat například o výpis z kar-
ty řidiče a další služby.

(fr)

Často nás zaměňují s informačním centrem

Blíží se čas dovolených
Je to doba, na kterou již netrpělivě čekají

i mnozí pobertové, jelikož byty mohou být po
dobu vaší nepřítomnosti značně zranitelné.
Policie ČR vám proto radí, co je třeba před od-
jezdem učinit, aby váš dům či byt nezvaný host
nenavštívil.

Jak se předem bránit, aby náš návrat z dovo-
lené nebyl zkalen nepříjemnou událostí? Nikdy
si dopředu neříkejme, že se to nám stát nemů-
že, že se tady nikdy nic takového nestalo.
Vždycky je dobré se na všechny možné varian-
ty útoku na náš majetek předem připravit.

Zloději samozřejmě vědí, že v létě budou ně-
které byty a domy po určitou dobu prázdné,
takže se předem pokoušejí získat od nich klíče.
Vyhněte se proto chybám, které by jim to moh-
ly usnadnit:

• Nenechávejte klíče například pod rohoží,
v poštovní schránce a na jiných obvyklých mís-
tech. Tato místa zloději prohlížejí ze všeho nej-
dříve.

• Neodkládejte náhradní klíče na viditelná
místa u vchodu do bytu či domu. Kterýkoliv ná-
vštěvník se jich tak může snadno zmocnit
a stejně jako v předchozím případě je zneužít
později.

• Elektronické zabezpečení bytu je v dnešní
době cenově dostupné a pro případného zlodě-
je znamená překážku. Mnohdy se pak stane, že
zloděj odejde raději o dům dál, kde zabezpeče-
ní nemají.

• Předem nikomu nesdělujte podrobnosti
o vašem zabezpečení. Mohli byste tak usnadnit
cestu nezvanému hostu.

• Nepouštějte do bytu nezvané návštěvy. Jde
například o příslušníky různých náboženských
sekt, podomní prodavače atp. Mohlo by se
jednat o zloděje, který tipuje vaše majetkové
poměry a chce se předem orientovat ve vašem
bytě.

• Nezatahujte závěsy či rolety. Jsou-li delší
dobu zatažené, může to být známkou vaší ab-
sence v bytě. Raději požádejte příbuzné či zná-
mé, aby do vašeho bytu občas zašli, změnili po-
lohu záclony, závěsu, květin na oknech nebo
rohožky.

• Zajistěte vybírání poštovní schránky.
Schránka plná pošty či reklamních letáků též
signalizuje, že majitel je delší dobu mimo byd-
liště. Zloděj by tak mohl mít usnadněnou cestu
dovnitř.

Čtenářům Jabloneckého měsíčníku přejeme
pěknou a nerušenou dovolenou. Bude klidněj-
ší, když si uvědomíte, že ochranu majetku má-
te ve svých rukou a že vše záleží na vašem roz-
hodnutí, zda budete svůj majetek lépe chránit
nebo více riskovat.

Ludmila Knopová
tisková mluvčí OŘ PČR

Informace o MHD
Provoz o prázdninách
V době prázdnin od 30. 6. do 31. 8. nebude za-

jištěn provoz některých spojů MHD dle omeze-
ní uvedeného v jízdních řádech, v provozu ne-
budou linky 18, Š1, Š2 a Š3. Od 1. 9. se připra-
vuje úprava jízdních řádů školních linek dle
požadavků obcí a cestujících – tyto změny bu-
dou zveřejněny na konci prázdnin a v zářijo-
vém čísle Jabloneckého měsíčníku.

Na linkách č. 2, 7 a 10 dochází s platností od
30. 6. ke změně jízdních řádů:

Linka č. 2 centrum – Paseky 
Během letních prázdnin interval 30 minut po

celý den.
Linka č. 7 Ostrý roh – Mšeno – centrum –

Mšeno – Ostrý roh
Provoz bude rozšířen i na sobotu dopoledne,

kdy bude linka č. 7 jezdit v 30 minutovém in-

tervalu a umožní tak cestování ze zastávek
Liberecká a Lázně do Mšena bez přestupu. 

Linka č. 10 Janovská – centrum – Kokonín
K Silce pojedou pouze některé spoje, ostatní

budou končit v zastávce Ostrý roh.
Mění se časy jízdy všech spojů (spoje nepoje-

dou v souběhu s linkou 12).
Sobotní spoje plně nahrazeny linkou 7.

V období dovolených, tj. od 21. 7. do 1. 8., ne-
budou v provozu některé spoje linek č. 9 a 15.
Omezení je stejného rozsahu jako v minulých
letech a je zapracováno v jízdních řádech.

Cyklobusy 
Již jedenáctou sezónu jsou v provozu cyklo-

busy. I v letošním roce zajišťuje ČSAD Jablonec
n. N. a.s. provoz na trasách do Bedřichova, Tur-
nova a Hamru na Jezeře.

Odjezdy z Jablonce n. N., Pražské v sobotu
a neděli: 

Do Bedřichova v 7:45, 10:00, 12:30; do Turno-
va v 8:40; na Výpřež v 7:10; do Hamru na Jezeře
v 8:20. Spoj do Hamru n. J. bude v provozu do
konce srpna, ostatní spoje až do konce září.

V pracovní dny od 30. 6. do 29. 8. bude jezdit
spoj do Bedřichova – v 8:30 z Jablonce n. N.,
Pražské. 

Kompletní jízdní řády jsou na www.csadjbc.cz.

Změna na noční lince
Z důvodu uzavírky ulice U Nisy od 13. 6. do

20. 8. nezajíždí linka N1 do zastávky Liberecká.
Pro přestup mezi tramvajovou linkou č. 11
a noční linkou N1 je možné využívat zastávku
Lázně.

Luboš Wejnar
ČSAD Jablonec N. n. a. s.

Foto Petr Vitvar
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Pracovní skupina 
pro rodinu, děti
a mládež

Tato pracovní skupina se zamě-
řuje na všechny možné problémy
a témata, se kterými se potýkají ro-
diny, děti a mládež. Jedná se na-
příklad o řešení rozvodů, rodiny se
zdravotně postiženým dítětem, si-
tuace rodiče samoživitele, rodiny
s dětmi z předchozích manželství,
mezigenerační problematiku, ne-
fungující rodiny, děti mající výu-
kové problémy či poruchy chová-
ní, volnočasové aktivity dětí i celé
rodiny, řešení problémů nebo otázek
náhradní rodinné péče (pěstoun-
ská péče, dětský domov), řešení kri-
zových situací rodin (náhradní uby-
tování), řešení primární prevence

(osvěta, přednášky pro děti), práce
s mladými nezletilými pachateli
trestných činů. 

Členové pracovní
skupiny

Mezi členy této pracovní skupi-
ny patří zástupci veřejnosti, města
a zástupci z následujících organi-
zací: Asociace rodičů a přátel ZP
dětí v ČR, Cesta – Poradna pro dě-
ti a rodiče, Český svaz žen, Český
červený kříž, Diana, Dětský domov
Jablonec nad Nisou, Dům dětí
a mládeže Vikýř, Probační a medi-
ační služba ČR, Pedagogicko-psy-
chologická poradna, Poradna pro
rodinu, manželství a mezilidské
vztahy, městský úřad, Mateřské
centrum Jablíčko, Základní škola
Jablonec nad Nisou, Liberecká 31,
p. o. (včetně Speciálně pedagogic-
kého centra, které je součástí ZŠ).

Členové pracují na komunitním
plánu dobrovolně a bezplatně.
Pracovní skupina je otevřená, je-
jím členem se může stát jakýkoliv
vážný zájemce, který se chce při-
pojit k tvorbě komunitního plánu.
Celkem se na řešení problémů
v této oblasti podílí 21 osob. 

Pracovní skupina pro rodinu,
děti a mládež zasedala již několi-
krát. V průběhu jednání se členům
této skupiny podařilo definovat řa-
du problémů. K těm nejpalčivěj-
ším patří:
– nedostatek finančních prostřed-

ků v oblasti;
– nedostatečná informovanost ve-

řejnosti a organizací

– malá podpora prorodinné politi-
ky (na úrovni ČR);

– malá nabídka v oblasti volného
času pro celé rodiny;

– nedostatek veřejně přístupných
sportovišť a dětských hřišť;

– chybí nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež;

– nedostatečná kapacita služeb,
které pracují s dětmi do 4 let;

– malá kapacita v Domě pro mat-
ky s dětmi;

– nejsou služby Domu na půl ces-
ty; startovací byty (nedostatečná
kapacita);

– chybí dobrovolníci a organizace,
která by řídila jejich činnost;

– chybí pobytové služby pro děti
s výchovnými problémy.

Pracovní skupina mohla rovněž
konstatovat, že existují oblasti, které

v současné době dobře fungují, na-
příklad:
– dobrá spolupráce, soud – odděle-

ní sociálně právní ochrany dětí –
poradny – Probační a mediační
služba;

– fungující sociální poradenství
pro rodiny;

– existující Linka důvěry;
– podpora ze strany politiků a za-

stupitelů (na úrovni města);
– fungující Intervenční centrum

(pro oběti domácího násilí);
– existence Domu pro matky s dět-

mi;
– fungující služby rané péče;
– fungující nabídka volného ča-

su;
– fungující Mateřské centrum;
– fungující organizace pracující

s postiženými dětmi;
– existence Dětského domova.

To, že tyto oblasti dobře fungují,
je jistě také zásluha současných pos-
kytovatelů sociálních služeb a služeb
navazujících na rodinu, děti a mlá-
dež. Podrobnější informace a kon-
takty na tyto organizace naleznete
na webových stránkách města
www.mestojablonec.cz/zdravot-
nictví a sociální služby. 

Činnost pracovní
skupiny

Prostřednictvím komunitního
plánování je mapován současný
stav sociálních služeb ve městě, tj.
co nabízí organizace pracující
s rodinou, dětmi a mládeží, a jaké
problémy a nedostatky se v této
oblasti vyskytují. Cílem komunit-
ního plánování je zajistit co největ-
ší spektrum sociálních služeb a je-
jich dostupnost pro občany Jab-
lonce nad Nisou. 

Komunitní plánování je dlouho-
dobý proces. Společným výsled-
kem pracovních skupin bude po-
stupné odstraňování problémů. 

Logo pro komunitní 
plánování 

V únoru tohoto roku vyhlásilo
město Jablonec nad Nisou pro stu-
denty Střední uměleckoprůmyslo-
vé školy a Vyšší odborné školy

v Jablonci nad Nisou soutěž na vý-
tvarný návrh loga. Logo má jednodu-
chým a jednoznačným výtvarným
řešením charakterizovat proces ko-
munitního plánování v Jablonci
nad Nisou. Soutěže se zúčastnilo
dvacet studentů, přičemž většina
z nich podala několik návrhů.
Návrhy byly velmi zdařilé a výbě-
rová komise vybrala vítězné logo
a dvě druhá místa. Všem studen-
tům děkujeme za jejich nápady.
Logo bude provázet celý proces ko-
munitního plánování – dokumen-
ty, tiskoviny, webové stránky atd. 

Autorka vítězného loga, Tereza
Dudlová, podala velmi zajímavý
výklad ke svému návrhu. „Toto logo
představuje prvek písmena K (jako
komunita) složeného ze vzájemně
navazujících jednotek. Barevné
čtverce a obdélníky představují sa-
motnou komunitu a modrý obdél-
ník představuje vazbu mezi komu-
nitami a řídícím prvkem úřadu.
Modrá šipka symbolizuje plánova-
né směřování dovnitř i vně.“ 

Bližší informace podá koordi-
nátorka komunitního plánování
Pavla Chalupová, tel. 602 778 284,
chalupova@mestojablonec.cz. 

Co bychom měli vědět 
o komunitním plánování
V tomto čísle Jabloneckého měsíčníku přinášíme další informace o komunitním
plánování a sociálních službách v Jablonci nad Nisou. Představujeme vám
první pracovní skupinu, která se podílí na vytváření komunitního plánu.
Postupně vás seznámíme se všemi pracovními skupinami, s jejich činností
a s výsledky jejich práce. 

Foto Věra Pospíšilová

Foto Věra Pospíšilová
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Z jednání zastupitelstva města
29. května 2008
V červenci vznikne nový správce bytů 

Správou bytového fondu a městských nemovitostí
bude pověřena nová obchodní společnost, jejímž
100% vlastníkem bude město Jablonec nad Nisou.
V její dozorčí radě zasednou zastupitelé Jana Hamp-
lová, Pavel Šourek a František Pešek. Cílem této změ-
ny je zefektivnění správy bytového fondu města, které
tak bude mít kontrolu nad náklady na údržbu a sprá-
vu městského majetku. V současné době je správou
bytového fondu (1 528 bytů) pověřena – v souladu
s předchozími usneseními městské rady – realitní
kancelář RIA Reality.

Výbor pro energetiku sbírá informace
Městští zastupitelé vzali na vědomí zprávu Soni

Paukrtové, předsedkyně nového třináctičlenného po-
radního Výboru pro energetiku, jenž začal pracovat
20. května. Ve své zprávě představila členy výboru,
jednací řád, statut a rámcový plán práce. Ten je roz-
dělen do tří etap. Krátkodobá předpokládá čtyři jed-
nání, z nichž dvě už má výbor za sebou. Kromě výše
zmíněného se na druhé schůzce, konané 27. května,
seznámili přítomní s restrukturalizací JTR, a. s., a ta-
ké s nezávislou studií firmy CityPlan, v níž byly na-
příklad zmíněny i důsledky rozpadu CZT na malé ko-
telny (více na str. 6).

Městské muzeum v Kostelní ulici
Jedinečná příležitost zřídit v Jablonci městské mu-

zeum se naskýtá v možnosti odkoupit objekt bývalé
fary v Kostelní ulici naproti kostelu sv. Anny. Dům bý-
val bydlištěm manželů Jany a Josefa V. Scheyba-
lových. Záměr koupě objektu zastupitelé schválili. 

Manželé Scheybalovi patřili k nejvýznamnějším
osobnostem města, celý svůj život zasvětili národopi-
su, památkové péči, regionální historii, vědeckým
a uměleckým oborům a zanechali po sobě mimořád-
ně cenný soubor sbírkových předmětů a archiválií se
vztahem k našemu regionu. Jejich přáním bylo, aby
tyto sbírky sloužily veřejnému zájmu. 

Bydlení v zahradním komplexu
Zastupitelé schválili podnět k pořízení 45. změny

územního plánu pro záměr firmy Prosečská investič-
ní, a. s. Ta vznesla požadavek na změnu ÚP v souvis-
losti se záměrem vybudovat v lokalitě Horní Proseč
nový zahradní vilový residenční komplex dle urba-
nistické studie. 

Jejím autorem je Siadesign Liberec, s. r. o. Jedná se
o plochu vymezenou ulicemi Horní, U Sokolovny,
Nad Školkou a současným překladištěm. Vzniklo by
tak bydlení v terasových domech, občanská vybave-
nost (sport, školství), individuální bydlení, zahradní
vilová výstavba, relaxační zóna a lokální centrum.
Nyní se rozvine diskuse, zda z podnětu vzejde změna
územního plánu.

Město zveřejní další lokality
Loni v říjnu schválili zastupitelé vymezení zájmo-

vých lokalit města. Brzy poté vyhlásili první tři –
Dolinu, Proseč a centrum. Na květnovém zasedání
schválili zveřejnění prodeje (pronájmu) dalších loka-
lit i s regulativy pro investiční výstavbu. 

První dvě jsou z kategorie „Lokality komerční – vel-
ké záměry“ v katastrálním území Proseč n. N. Jedná
se konkrétně o pozemky V Pastvinách – východ a zá-
pad o celkové výměře 62 783 m2 a 1 649 m2. Odbor
rozvoje stanovil k lokalitám přesné podmínky výbě-
rového řízení i regulační zásady pro zástavbu. Další
zveřejněné pozemky k prodeji (pronájmu) ze stejné
kategorie, tedy „Lokality komerční – velké záměry“,
se nacházejí v k. ú. Rýnovice – Janovská, o celkové vý-
měře 23 714 m2.

Staronový radní
Na dubnovém jednání městské rady (10. 4.) předlo-

žila její členka Soňa Paukrtová starostovi Petru
Tulpovi svou rezignaci na post radní. Až do zasedání
zastupitelů 29. května bylo místo v radě volné.
Jediným navrženým kandidátem byl na květnovém
zastupitelstvu Jindřich Berounský. Rozhodnutím za-
stupitelů byl znovu uveden do funkce radního, které
se vzdal v době, kdy proti němu bylo vedeno soudní
řízení pro výtržnictví. Soňa Paukrtová jej zastupovala
do okamžiku, kdy byl jeho případ dořešen a soud jej
uznal nevinným. 

O veřejných toaletách 
Předmětem květnového jednání zastupitelstva byla

i otázka veřejných toalet v našem městě. Zastupitelé
získali souhrnnou informaci o počtu, technickém sta-
vu a provozu těch současných. Město vlastní celkem
tři veřejné záchodky – v Tyršových sadech, na Hor-
ním náměstí a v Jugoslávské ulici (tržnice). Další jsou
na autobusovém nádraží a patří ČSAD. O opravách se
uvažuje pouze u zařízení městských, kromě Jugo-
slávské ulice, jež jsou součástí zamýšlené výstavby
obchodního centra. Zbylá dvě ani v jednom případě
už neodpovídají současným požadavkům. 

Nyní se připravuje dotační projekt Nová Pasířská,
v němž bude zahrnuta i plocha parku u konečné
tramvaje. Uvažuje se též o vybudování menšího více-
účelového objektu, který by v sobě spojoval občer-
stvení, čekárnu i hygienické zázemí. 

Na hranici životnosti jsou toalety na Horním ná-
městí. Tady se předpokládá změna areálu Letního ki-
na na kulturní multipark se zmenšenou kapacitou
hlediště, ale s rozšířením o sportovní a volnočasové
aktivity pro všechny věkové skupiny. Radikální změ-
nou přitom projdou i toalety. V současné době se pra-
cuje na odstranění těch nedostatků, které brání jejich
provozu. 

(fr)

■ Setkání 
s občany města

Asi zatím nejbouřlivější setká-
ní se odehrálo v Proseči během
první červnové středy. Jakoby
horký vzduch, který panoval
všude kolem místní hasičské
zbrojnice, ještě více rozpaloval
hlavy přítomných. Téměř jedi-
ným a hlavním problémem, kte-
rý v současné době pálí místní
obyvatele, byla plánovaná vý-
stavba v lokalitě Proseč. A tomu
odpovídala i návštěvnost. Lidé
nejen zaplnili do posledního
místa místnost, ale postávali
i venku přede dveřmi a pod okny. 

Protože vedení města tušilo už
v okamžiku, kdy vstupovalo do
„prosečského kotle“, co jej čeká
a předpokládalo, že si Prosečští
přiloží nejedno polínko do ohně
vášní, starosta Petr Tulpa neotálel
a sám otázku budoucí výstavby
otevřel. Připomněl, že výstavba
bytů je zde plánovaná v souladu
se schváleným územním plánem
a že nyní se objevili investoři, kteří
tady mají zájem stavět. Ze zcela po-
chopitelných ekonomických dů-
vodů by tu však chtěli připravit
možnost bydlení pro větší skupinu
lidí. Proto požádali město o změ-
nu územního plánu tak, aby moh-
li výstavbu rodinných domů změ-
nit na stavbu vícepodlažních byto-
vých domů. 

„O jejich návrhu se jednalo na
posledním květnovém zastupitel-
stvu,“ konstatoval místostarosta
Otakar Kypta. Dodal, že ačkoliv
zastupitelé odsouhlasili tento bod
programu zasedání, nejde o nic ji-
ného než o to, že byl schválen
pouhý podnět pro změnu územní-
ho plánu. „Tímto okamžikem začí-
ná jednání, zda změna územního
plánu bude či nebude provedena.
Obě strany, investor i obyvatelé té-
to lokality, teď mohou vznášet své
důvody, proč je změna nutná či
naopak, jestli je pro Proseč ne-
vhodná a nepřijatelná. Zastupitelé
si ze vznesených připomínek uděla-
jí vlastní názor, na jehož základě
a s přihlédnutím k potřebám měs-
ta se pak rozhodnou.“

Prosečské setkání bylo jedno
z nejlepších, pochvalovali si všich-
ni čtyři politici, jelikož podle jejich
slov, tady měli lidé o svou lokalitu
zájem a měli chuť diskutovat. A to
je to, co od obyvatel očekáváme,
shodli se. I proto přítomné pozva-
li na další jednání městského za-
stupitelstva, které je vždy veřej-
né. Zasedání, na kterém se o loka-
litě Proseč opět jednalo, proběhlo
19. června, tedy po uzávěrce mě-
síčníku. 

Zprvu velmi bouřlivé a emotivní
jednání se posléze rozpadlo do sku-
pinek kolem jednotlivých politiků
a protáhlo se dlouho přes původně
plánovaný čas. Lidé odcházeli s vě-
domím, že radnice nechce roz-
hodnout o nich bez nich, ale chce
naopak o svých krocích se svými
voliči diskutovat. A to je i hlavním
cílem všech těchto setkání. 

(fr)

Foto Otokar Simm
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Na tiskové konferenci v závěru
dubna jablonecký starosta Petr
Tulpa k zářijovému mítinku po-
znamenal: „Jsme rádi, že se tako-
výto závod bude poprvé na českém
území konat právě u nás. Chceme
vzdát hold naší slavné rodačce.
Jsme město sportu. Atletika tady
má své nezastupitelné místo a vel-
kou tradici, ve které Bára pokraču-
je. Považujeme sport za významný
společenský fenomén, proto dáváme
ve svém programu prostor pro vý-
chovu takových nadějných spor-
tovních individualit jakou Bára
bezesporu je.“

Jablonecký oštěp se uskuteční
v pátek 5. září od 17 hodin v Chance
Areně a slibuje souboj nejlepších
světových a českých závodnic.
Účast již potvrdili či ve svých pro-
gramech si rezervovali termín
Christina Obergföllová a Steffi Ne-
riusová (Německo), Barbara Ma-
dejczyková (Polsko), Mercedes
Chilla (Španělsko), Zahra Baniová
(Itálie), Maria Abakumovová (Rus-
ko), Nikola Brejchová a Jarmila
Klimešová (ČR). 

Součástí programu provázeného
Liborem Boučkem bude v jeho
první polovině finále atletických

závodů základních škol z Jablonce
„O pohár Barbory Špotákové“. Žá-
ci se představí také v soutěži o nej-
lepší transparent na téma „Fandí-
me Báře Špotákové“. Jak ovládají
oštěp, předvedou i známé osob-
nosti – David Suchařípa, Martin
Dejdar, Tomáš Matonoha a další.
Nebudou chybět legendy českého
sportu ani významné osobnosti
společenského života. 

O tom, že se máme na co těšit,
svědčí i forma Báry Špotákové na
začátku této atletické sezony. Na
závodech v Zaragoze vylepšila svůj
vlastní národní rekord, když oštěp
poslala do vzdálenosti 69,15 m, což
znamená historicky čtvrtý nejlepší
výkon na světě!

„Nebyl to hod, do kterého bych
dala všechno,“ je Bára přesvědče-
ná, i když připouští, že větší úsilí
nutně neznamená lepší výkon.
„Myslím ale, že mám ještě na víc.“

Pro celou atletickou sezonu
a zejména olympijský závod v Pe-
kingu držíme Báře palce.

Těšíme se jak na Barboru Špo-
tákovou, tak na světovou ženskou
oštěpařskou špičku v pátek 5. 9.
2008 v Jablonci nad Nisou!

(red)

Jablonecký oštěp 2008
■ Pozvánka

Poolympijské setkání nejlepších oštěpařek přímo
v rodišti Barbory Špotákové je naplánováno na 
5. září. Mezinárodní mítink „Jablonecký oštěp 2008“
v čele s naší nejlepší oštěpařkou je pro disciplínu,
která dělá české atletice mimořádnou radost,
unikátní českou premiérou.

Projekt Jablonec n. N. 2008

5. 7. /sobota/ 
Sundisk s.r.o. 
Sluneční lázně
WATERMANIA
Akce plná vody a adrenalinu.
Vysoký skok se speciálním povr-
chem bude připraven na exhibici
a závody ve snowboardingu a fre-
estyle lyžování. Informace na
www.sundisk.cz. 

14.–18. 7. / pondělí–pátek/ 
8–16 hodin
TJ Sokol Sportcentrum
Sokolovna ve Fügnerově ulici
PRÁZDNINOVÍ UMĚLCI
Sportovní, taneční, hudební
a výtvarná činnost pro děti
od 4 do 10 let. 
Přihlášky ve vnitřním informač-
ním středisku v radnici.

14.–20. 7. /pondělí–neděle/ 9 hodin
ČLTK Bižuterie 
Tenisové dvorce v Horní Proseči
TENNIS EUROPE 14 –
JABLONEC CUP 2008  
Mezinárodní turnaj staršího žac-
tva v tenisu.

21.–25. 7., 4.–8. 8. a 11.–15. 8. 
denně 8–16,30 hodin
Sundisk s.r.o. 
JABLONEČÁK 2008
Příměstský tábor se sportovní te-
matikou pro děti od 6 do 15 let.
Více na www.sundisk.cz.

21.–27. 7. /pondělí–neděle/
Sdružení Atleti v akci
MULTISPORTOVNÍ KEMP 
Netradiční sportovní tábor s trénin-
kem softbalu, volejbalu, fotbalu,
florbalu, horolezectví... 
Více na www.multikemp.cz.

1.–3. 8. /pátek–neděle/ 
9 hodin
FK Jablonec o.s.
hřiště Mšeno a Břízky
JUNIOR NORTH CUP 
14. ročník mezinárodního turnaje
fotbalových mužstev mladších
a starších žáků. 

4.–9. 8. /pondělí–sobota/ 
25.–30. 8. /pondělí–sobota/
TJ HC Jablonec 
LETNÍ ŠKOLA BRUSLENÍ
A ZÁKLADŮ HOKEJE
Sportovní výcvik pro děti 6–12 let
obsahující běh, trénink v tělocvič-
ně, plavání,  bruslení na ledě
a výlety. Přihlášky na zimním sta-
dionu (tel. 483 310 242).

11.–16. 8. /pondělí–sobota/
8–16.30 hodin
18.–23. 8. /pondělí–sobota/
8–16.30 hodin 
FK Jablonec o.s.
hřiště Mšeno
FOTBALOVÁ ŠKOLA
Celodenní fotbalová škola pro
ročníky 1999 a mladší. 
Informace na tel. 603 844 534.

16. 8. /sobota/ 15 hodin
Atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec
atletický stadion Střelnice
MLADÁ EVROPA
Mezinárodní atletické závody ju-
niorů a juniorek do 19 let. 

20.–27. 8. /středa–středa/
KLM Admiral 
Eurocentrum
14. MISTROVSTVÍ SVĚTA
KATEGORIE C
Lodní modeláři z celého světa
předvedou makety historických,
osobních, vojenských
a pracovních lodí a lodního
zařízení, výstroje a výzbroje,
panoramat a řezů lodí. 
Informace: it.model@tiscali.cz.

23.–24. 8. /sobota–neděle/
KLM Admiral 
Novoveské koupaliště
41. JABLONECKÁ KOTVA
37. MODRÁ STUHA
Tradiční soutěže lodních modelů,
radiem řízených maket osobních,
nákladních, vojenských lodí
a parníků. Informace:
it.model@tiscali.cz.

30. 8. /sobota/ 13 hodin
TJ Delfín 
Loděnice v Cikánské zátoce
DĚTSKÝ VODÁCKÝ DEN 
Ukázka sportovních aktivit na vodě.
Paralelní vodní slalom, kanupolo,
soutěž v eskymáckých obratech,
trojboj v běhu, plavání a jízdě na

turistické lodi. Pro děti a neznalé
vodních sportů je připravena výu-
ky pádlování na raftu, kajaku
a soutěže.

30.–31. 8. /sobota–neděle/ 
9–18 hodin
Baseball club Blesk 
Areál Srnčí důl
JABLONEC 2008
7. ročník turnaje v baseballu žáků.

Projekt finančně podporuje
město Jablonec nad Nisou.

Corny městská hala
U Přehrady 20

Do 15. srpna bude hala z provoz-
ních důvodů uzavřena. V této do-
bě nebudou k dispozici hlavní
kurty. 
Ostatní, jako např. boxerský sál,
spinning, aerobní sál, stolní tenis,
fitness a restaurace, budou v pro-
vozu do 14. července. Od 14. do
30. července bude hala uzavřena
včetně restaurace.

Skauting
Jablonecké skautské středisko
Watakí přijímá od září nové členy
– holky a kluky ve věku od 6 do
12 let. Podrobné informace najde-
te na internetové adrese
wataki.skaut.org, popř. vám je
poskytne Jan Duchovič 
na tel. 777 283 875. 

Nabídka sportovních programů

Foto Jiří Jiroutek
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Milé děti, 
před prázdninami vám píšu naposledy. Ještě než se rozeběhnete k babič-

kám, na první tábory nebo dokonce až k moři, chci vám popřát, abyste si
prázdnin krásně užily. Protože to přeci není jenom čas lenošení! Můžeme po-
znávat i spoustu nových věcí. Třeba jaké je to spát ve stanu, sjíždět v lodičce
řeku, hledat v písku mušle... Ale taky poznávat nové kamarády. U babičky
na chalupě můžete pomáhat se zaléváním zahrádky, houbařením nebo při
trhání borůvek. Jistě vám chutnají koláče, které modří zuby a pusu. Nebo
snad ne?

Také já se chystám na prázdniny. Jedu zase do skřítkovské země, kde se
o prázdninách vždycky všichni scházíme. Že byste rády věděly, jak to u nás
v té skřítkovské zemi vypadá? Dobrá, v září vám napíšu, co jsem zažil a ko-
ho jsem tam potkal. A když rodiče nebo babičku poprosíte, aby vám četli
z knížky o strašidlech od Vítězslavy Klimtové, dozvíte se, s kým na prázdni-
ny jedu. A vám kamarádi, ze kterých se v září stanou prvňáčci, přeji, abyste
si ty letošní prázdniny užili dvojnásob.

Váš skřítek Pastelka

Cvičíme doma i ve školce
Oceněné práce za červenec–srpen
Štěpánka Hudíková, Skok do výšky, MŠ U pěti veverek, Arbesova 50
Kačenka Svátková, Hra s míčky, MŠ U pěti veverek, Arbesova 50
Adélka Machová, MŠ Jablůňka, Hřbitovní 10

Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Témata na další měsíce
Září: Povídám, povídám pohádku...
Říjen: Jakou barvu má příroda?
Listopad: Čím budu, až vyrostu...

Zářijové obrázky očekáváme v podatelně jablonecké radnice do 9. srpna. 
Adresa: Městský úřad, redakce Jabloneckého měsíčníku, Mírové náměstí 19,
467 51 Jablonec nad Nisou. Obálku nezapomeňte označit heslem „Skřítek
Pastelka“.

Představujeme mateřské školy
Mateřská škola Jablůňka 
ve Hřbitovní ulici

Moderní škola se světlými vzdušnými pavilony vyrostla před téměř třiceti
lety na místě bývalého zahradnictví. I proto tak snadno vybraly zdejší uči-
telky i děti její jméno – Jablůňka. Rozkvetlé jabloně dodávají školní zahradě
romantickou atmosféru, školní jídelně surovinu na sladké dobroty a dětem
připomínají jméno jejich města.

Ačkoliv program a koncepce jabloneckých školek si je v mnohém podobná
a představuje špičkovou úroveň předškolního vzdělávání, MŠ Jablůňka se
přeci jen maličko odlišuje. A to už samotnou definicí výchovných směrů,
které si zdejší paní učitelky vytkly jako cíl. Ten shrnují do pěti základních
bodů: Být, žít s ostatními, žít ve světě, jednat a vědět. 

Tato jednoduchá hesla shrnují návod pro celý život. Jakmile se nad nimi
zamyslíme, uvědomíme si, jak je jejich zvládnutí složité. O to těžší to mají
malinké děti, které se teprve svět a své okolí učí poznávat. Školka, která si
tenhle obtížný úkol vzala za svůj, si jistě zaslouží hluboký obdiv. Tím spíš,
že pedagožky, které se o malé špunty starají, vědí, že nejde jen o prázdná
slova. Dětem tu jak trpěliví sadaři vštěpují nejdůležitější základy soužití
s lidmi. Jak tyhle mladé stromky porostou, bude záležet na mnoha okol-
nostech. To nejdůležitější jim ale naroubuje právě MŠ Jablůňka. 

Adélka Machová

Jablonecké děti malují pro skřítka Pastelku
Výtvarná soutěž pro děti předškolního věku

Kačenka Svátková

Štěpánka Hudíková
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Veršem z písně skupiny Učedníci připomíná-
me mimořádnou událost ze začátku letošního
června a zveme vás současně na výlet. V nedě-
li 1. června se konala v Horním Maxově již tra-
diční pouť. Ta letošní však nebyla obyčejná –
během ní byla v kostele Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova v Horním Maxově sloužena poutní
mše, jejímž vyvrcholením bylo svěcení nových
zvonů. V našich končinách jde o svátek skuteč-
ně výjimečný – komu se poštěstí být u toho,
když jsou pořizovány nové zvony? 

První svěcení zvonů se zde konalo v roce 1910,
současně s dokončením tehdy nového kostela.
Brzy přišla válka a zvony byly zabaveny. Nové
zvony si maxovští pořídili v roce 1925, ale ani
jejich hlas nezněl Jizerskými horami příliš dlou-

ho. Čtyři z původních pěti (kromě nejmenšího)
byly v roce 1942 opět zabaveny pro válečné po-
třeby. Pak bylo v okolí Maxova 65 let ticho. 

Nedávno se však dobrovolníkům a dárcům po-
vedlo ve spolupráci s duchovním správcem řím-
skokatolické farnosti Smržovka P. Michalem
Podzimkem zprovoznit hodinový stroj se zbylým
zvonem. Potom se téměř zázračným způsobem
podařilo získat dostatek peněz a 1. června bylo
úsilí korunováno slavnostním svěcením čtyř no-
vých zvonů. Nejtěžší je svatý Petr s 340 kg a nej-
lehčí svatý Jan Křtitel s cca 100 kg. Další dva zvo-
ny jsou nazvány: ctihodná Marie Ward a Božské
Srdce Ježíšovo – archanděl Michael. Do určité
míry souhlasí s původními názvy. 

Svatý Jan Křtitel bylo též jméno jednoho z pů-
vodních zvonů. Nový a výjimečný název má ale
druhý největší zvon věnovaný Marii Wardové.
Ačkoliv tato řeholnice není „úředně“ ani blaho-
slavená či svatá, stala se příkladem řeholnicím
z řádu Congregatio Jesu, lidově zvaným
Anglické panny. Známé „maxovské sestřičky“
tohoto řádu zde působí již od šedesátých let. 

Zvony pocházejí ze zvonařské dílny mistra
Josefa Tkadlece z Halenkova. Během léta bu-

dou zavěšeny a brzy budeme mít možnost je
slyšet. Je to po dlouhé době oživení pro celou
oblast a všichni, kdo se na jejich realizaci podí-
leli, věří, že budou znít do kraje mnohem déle
než ty předchozí. Jsou pro nás všechny zname-
ním, že kde je dobrá vůle, daří se i silně poško-
zené památky opravovat, a tím uzdravovat naše
kulturní prostředí. 

Maxovský kostel je položen tak, že i přes
okolní kopcovitý terén se hlas zvonů šíří něko-
lik kilometrů do okolí. Udělejte si výlet a po-
suďte sami, jak se krajina změní, když se do ní
vrátí tradiční zvuk zvonů.

S použitím informací od Dr. Petra Matka 
připravil Borek Tichý

foto Otokar Simm

■ Stalo se

Až zazní hlas zvonů, tak začneme žít

Cikáni či Romové a naše vzájemné soužití – to
je velmi citlivé téma nedávné minulosti i sou-
časnosti. A nejen v Jablonci. Díky nedávno obje-
veným dobovým dokumentům máme možnost
se o této části jablonecké historie dozvědět více.
Zasazením do kontextu doby si můžeme ukázat,
že to zdaleka není problém tak jednoduchý, jak
si možná leckdo z nás myslí. V připraveném se-
riálu si chceme povědět, jak se společné soužití
vyvíjelo a čemu vděčíme za současnost. 

Za dob monarchie i prezidenta Masaryka ci-
káni buď sezonně kočovali, nebo žili usedlým
životem. Ti kočovní měli tzv. kočovné listy pod-
le zákona z r. 1871, které je opravňovaly k to-
muto způsobu života. Živili se pro ně typickými
řemesly – kovářstvím, kotlářstvím, muzikant-
stvím a hodně pak v zemědělství jako námezd-
ní pracovníci. Jejich místo ve společnosti bylo
dáno. Když přikočovali, šlo i o kus romantiky –
jak se lidově zpívá: „dřevo posekali, oheň roz-
dělali, kořalenku pili švarní cikáni“. A tak to
chodilo po desetiletí, možná staletí.

Obce vyhradily místa, kde kočovníci směli po
stanovenou dobu tábořit a pak zase museli táh-
nout dál. V Jablonci bylo takové místo pod jat-
kami nad Srnčím dolem. V chudinské kolonii
tam žili lidé v boudách z vyřazených železnič-
ních vagonů, bydlel tam i městský ras a táboři-
li tam rovněž cikáni, když zrovna přijeli. Mšeno

vyhradilo prostor u Slunečních lázní a Tajvanu.
Dodnes se těm místům říká „Na Cikánce“ či
„Cikánská zátoka“. I jinde měli podobný pro-
stor a lokální názvy to připomínaly řadu let.
Příkladem může být „Cikánský smrk“ ve Vrko-
slavicích. Popsaný stav trval do sklonku první
republiky a do anexe Sudet. V Jablonci prý teh-
dy byly usedlé i tři početné rodiny českých
Romů: Brambergové, Richtrové a Růžičkové.

Jak se u nás Romům dařilo v dobách nedlou-
ho před Mnichovem a v dobách třetí říše, o tom
nemáme zprávy. Pokud včas neuprchli do čes-

kého vnitrozemí, obdobně jako nedlouho před-
tím Romové z Německa a Rakouska, čekala je
nejspíš deportace do koncentračních táborů.
O pár měsíců později pak neunikli stejnému
osudu ani v protektorátu. Na konci války čeští
Romové v českých zemích prakticky nežili.

Brzy po skončení války vznikl nedostatek
pracovních sil. Za války vykonávali nekvalifi-
kované práce hlavně totálně nasazení, zajatci
a vězni. To pochopitelně s koncem války skon-
čilo. Navíc začal odsun německého obyvatel-
stva. Bylo proto třeba rychle sehnat velké
množství pracovníků do vylidňovaného pohra-
ničí. Od podzimu 1945 začali na východním
Slovensku působit tzv. náboráři Osidlovacího
úřadu v Praze a lákali východoslovenské Romy
do pohraničí. Měla to být země zaslíbená, kde
je všeho hojnost. Náboráři prý byli za každou
získanou duši dobře honorováni. Podle kvót
pak byli Romové přidělováni do pohraničních
okresů. První romské rodiny přišly do Jablonce
z oblasti Prešova, Bardejova a Košic.

Příště si povíme o tom, že začátky nebyly ani
pro jednu stranu vůbec jednoduché a že byl vel-
ký rozdíl mezi Romy usedlými a kočovnými.
Řekneme si, co všechno se událo a jak se Romové
začali do dění v našem městě zapojovat. 

Lukáš Pleticha, Anna Cínová

Z minulosti jabloneckých Romů

Romská kapela hraje při nedělním koncertu u vlakového
nádraží v Jablonci. Účinkují p. Kaleja, Vojtěch a Pavel Pešta,

Ladislav a Jan Čarný a Kuča.

Zvon Marie WardMaxovský kostel
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Jablonec hostí fotbalové Mistrovství Evropy
Ve dnech 14.–26. července se v šesti vybra-

ných městech uskuteční 7. Mistrovství Ev-
ropy fotbalistů do 19 let. Kromě Jablonce nad
Nisou se bude hrát v Liberci, Mladé Bolesla-
vi, Praze, Příbrami a Plzni. 

Historie tohoto turnaje sahá do roku 1948, ale ve
stávající podobě se hraje od sezony 2001–2002.
Nejúspěšnější zemí novodobých dějin šampio-
nátu je Španělsko, které dosud triumfovalo čty-
řikrát a je po loňském finálovém vítězství nad
Řeckem zároveň obhájcem prvenství. Jednou
se z titulu radovali hráči Francie a Itálie. 

Závěrečného turnaje v České republice se zú-
častní osm mužstev. V neděli 1. června vyloso-
vali hráči českého národního A-týmu, brankář
Petr Čech a útočník Martin Fenin, zúčastněné ze-
mě do dvou čtyřčlenných skupin. Ve skupině A
se spolu utkají týmy Španělska, Německa, Bul-
harska a Maďarska a ve skupině B na sebe na-
razí Anglie, Itálie, Řecko a domácí celek České
republiky.

Z každé skupiny postoupí dva týmy do semi-
finále, jehož vítězové se utkají v sobotu 26. čer-
vence od 19 hodin v Jablonci nad Nisou o titul.
Účast na finálovém klání přislíbil i prezident
evropské fotbalové federace UEFA a bývalý
skvělý hráč Michel Platini. V jablonecké Chance
Areně na Střelnici budou sehrána celkem tři ut-
kání. 

Kromě již zmíněného finálového zápasu se
spolu v zahajovacím zápase v pondělí 14. čer-
vence od 17.30 hodin utkají domácí tým České
republiky a Anglie a o tři dny později se zde od
20 hodin střetnou výběry Anglie a Itálie. Za-
hajovací a finálový zápas bude přímým přeno-
sem vysílat stanice Eurosport. 

Mládež do 15 let má na utkání vstup volný,
ostatní zaplatí 50 Kč.

Záštitu nad mistrovstvím převzali hejtman Li-
bereckého kraje Petr Skokan a starosta Jablon-
ce nad Nisou Petr Tulpa. 

(kv)

Studenti obhajovali své práce
V pondělí 9. června se konaly obhajoby závě-

rečných prací studentů jablonecké Vyšší odbor-
né školy – obor ražená mince a medaile. Ty le-
tošní byly zajímavé tím, že všechny práce měly
regionální tematiku. Přítomní výtvarníci a od-
borní pedagogové oceňovali vysokou úroveň ob-
hajovaných děl. Zkušební komise pod vedením
šperkaře Jaroslava Prášila z VOŠ šperkařské
v Turnově tak měla příjemnou práci. 

Studenti musejí po dvouletém studiu při závě-
rečných obhajobách představit realizovanou
medaili. Důležitou součást řešení medailí před-
stavuje konečná povrchová úprava, nejčastěji
patina. Letošními absolventy jsou David Čermák
(stříbrná „záslužná“ medaile k MS v klasickém
lyžování Liberec 2009), Eva Hásková (tombako-
vá „záslužná“ medaile k benefičním koncertům

na záchranu hradu Grabštejn – iniciátorem byl
zpěvák Luděk Vele), Lenka Klimtová (tombako-
vá medaile ke 40. výročí CHKO Jizerské hory;

tato jediná zřejmě zůstane v praxi nevyužita),
Tereza Olivová (tombaková medaile s motivem
dřevěné zvonice v Železném Brodě a na druhé
straně stav po požáru), Andrea Pelcová (tomba-
ková medaile k 75. výročí jablonecké radnice)
a Šárka Vaškaninová (tombaková medaile s ná-
mětem „liberecká svědectví – 21. srpen 1968
v Liberci“). K poslední medaili uvedl přední český
medailér Vladimír Oppl, který se obhajob zú-
častnil, že ačkoliv nelze porovnávat, která me-
daile je lepší, medaile „liberecká svědectví“
vybočuje z řady ostatních medailí, protože „vý-
tvarník se v tomto případě neměl čeho chytit
a zpodoboval pocity útlaku, které ale musejí po-
chopit i ostatní“. Čerstvým medailérům přejeme
hodně úspěšných realizací.

(bt)

V červnu bylo zahájeno trienále
Do 27. září denně od 10 do 18 hodin. Sledujte bohatou programovou nabídku.
TRIENÁLE 
ODĚV A JEHO DOPLNĚK
Výstavní sály Eurocentra
Výstavu a módní přehlídku připravili naši před-
ní návrháři z osmadvaceti ateliérů a firem. Jsou
mezi nimi například E Daniely, Helena Fej-
ková, Nina Provaan Smetanová, Beata Rajská,
Pavel Jevula, Jiřina Tauchmanová a studenti
z patnácti oděvních, odborných a bižuterních
středních i vysokých škol, jako je VŠUP v Praze,
Ateliér módní tvorba, Technická univerzita – ka-
tedra designu, Univerzita J. E. Purkyně a Fa-
kulta umění a designu. Součástí výstavy je
výtvarný ateliér pro děti i dospělé Tajemství
skleněné perle. Ateliér se koná v rámci projek-
tu Jablonec 2008.

MEZINÁRODNÍ ŠPERKAŘSKÉ
SYMPOZIUM 
SKLENĚNÁ PERLE 2008
Sympozium v SUPŠ a VOŠ Jablonec n. N., vý-
stava v Hlavní budově muzea
Součástí akce je i výstava výsledků šperkařského
sympozia pořádaného ve dnech 9.–17. června.
Zúčastní se ho významní výtvarníci z Němec-
ka, Rakouska a ČR.

VÝSTAVA 
ŠPERK ZE SKLENĚNÝCH PERLÍ 
Hlavní budova
Vystavují světově uznávaní výtvarníci z Rakous-
ka, Německa a USA.

VÝSTAVA UMĚLECKÉ ŠKOLY 
A SKLENĚNÁ PERLE 
Galerie Belveder

SEMINÁŘE 
24. 6. a 10. 9. v 10 hodin 
velký sál Eurocentra 
Téma: Výroba skleněných perlí v Jizerských ho-
rách, Etika, estetika, etiketa, Módní trendy, módní
přehlídka.

PERLOVÝ JARMARK
12.–20. 7. od 15 hodin 
Letní scéna a Eurocentrum
Soubory a módní přehlídka. Letní scénu i pro-
story Eurocentra oživí řada kulturně-zábav-
ných programů, ukázky bižuterních řemesel,
prodej bižuterie i perlí a módní přehlídky Oděv
a jeho doplněk. 

www.jablonec2008.eu (js)

Foto Vladimír Oppl

Foto Tomáš Vrzala

Foto archiv
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Chtěl jste být vždy historikem a pracovat v muzeu? 
Nejdříve jsem vážně uvažoval o učitelství. Nakonec

jsem ale absolvoval neučitelský obor kulturní historie
v Českých Budějovicích a během studia jsem se začal
věnovat dějinám literatury. Koneckonců, má diplomo-
vá práce byla biografií dekadentního spisovatele
Artura Breiského. A práce v muzeu? To byla šťastná
náhoda. Ale chvíli mi trvalo, než jsem si „ty skleněný
věci“ zamiloval. 

Co přesně vaše práce zahrnuje a co vás na ní ba-
ví nejvíce?

Jako kurátor historického skla a zvláštních sbírek
mám v prvé řadě na starost péči o sbírkové předměty
– tak, jak ukládá příslušný zákon. Není to sice práce
na první pohled příliš viditelná, ale bez ní by nebylo
stálé expozice ani výstav, které – alespoň doufám –
viditelné jsou. Jako hlavní kurátor se snažím koordi-
novat činnost svých tří kolegyň a jednoho kolegy z od-
borného oddělení. Společně připravujeme například
koncepci sbírkové činnosti a plán výstav, které před-
kládáme ke konečnému rozhodnutí ředitelce muzea.
Důležité pro mě je, že se v mnoha ohledech jedná
o kreativní a pestrou práci, kde si člověk s pouhou ru-
tinou nevystačí ani po mnohaleté praxi. Kurátorská
práce je prostě činnost měňavá.

Jste odborníkem na historii sklářství a bižuterie
v našem regionu. Které období jablonecké historie
máte nejraději a proč?

To, co mě na historii a současnosti zajímá, jsou pro-
cesy – tedy děje, nikoliv období. A z těchto procesů mě
dlouhodobě oslovují především dějiny podnikání
a podnikatelů, v podstatě biografie průmyslu a řeme-
sel. Je určitě důležité vědět „jak to bylo“ (i když děje-
pisectví je dynamická disciplína), ale nemyslím si, že
to může profesionálnímu historikovi stačit. Podstatné
je i hledat odpověď na otázku „proč to bylo“. 

Kde čerpáte inspiraci na náměty nových výstav?
Při hledání tématu zásadně vycházím ze sbírkového

fondu muzea. Nejsem příznivcem výstav z výpůjček.
Určitě mohou být efektní, ale z muzejního hlediska ni-
koli efektivní. Každá výstava by měla vnést více světla
do sbírek a zbavovat je anonymity. Navíc, proč se chlu-
bit cizím peřím, když máme v depozitářích vlastního
dost. Ale každý z kurátorů, historička i paní ředitelka,

mají svá vlastní kritéria výběru vycházející z toho, kte-
rému tématu se věnují a jaké konkrétní cíle sledují. Proto
je, myslím, výstavní plán našeho muzea docela pestrý.

Máte nějaký sen týkající se vaší profese, který jste
zatím nestačil uskutečnit?

Jsem rád, že mohu dělat práci, která mě baví. Sám
jsem zvědav, jak dlouho mi to vydrží. A profesní sen?
Nebylo mi ani třicet, když jsem začal spoluvytvářet
novou expozici skla v jabloneckém muzeu, které má
jednu z nejlepších sbírek v Evropě. Mnoho kurátorů
na obdobnou šanci marně čeká celý život.

Jak relaxujete ve volném čase? Jaké máte koníčky?
Často a rád poslouchám hudbu – stálicí jsou Iron

Maiden, komet nepočítaně. Čas od času si přečtu „ne-

povinnou“ knížku, třeba libovolný díl Harryho Pottera,
zadrnkám na kytaru, zahraji hru na počítači (cokoliv,
co dokážu ovládat do deseti minut) nebo se podívám
na DVD. Náladu mi zaručeně zlepší například film
Dogma režiséra Kevina Smitha. Čistím si hlavu, vstře-
bávám energii, bavím se. 

Na čem v současné době pracujete? Na co nového
se mohou naši čtenáři těšit?

Původně jsem si chtěl trochu odpočinout, protože
loňský rok pro mě byl dost hektický. V muzeu jsem
s kurátorkou bižuterie, Šárkou Sirůčkovou, spolupra-
coval na projektu Jablonecký knoflík, pro nakladatel-
ství Romana Karpaše připravil knížku o Nové Louce
a Kristiánovu a pro Městské knihy s Jaroslavem Lu-
basem a Zbyňkem Černým texty o historii podnikání
na Jablonecku, Tanvaldsku a Železnobrodsku. Na-
konec je vše trochu jinak. Během léta vyjde v nakla-
datelství Grada knížka o jablonecké bižuterii. Snažil
jsem se v ní shrnout vše podstatné, k čemu jsem se za
deset let bádání dopracoval. A v muzeu na příští rok
s kurátorkou ateliérového skla a designu, Dášou Hav-
líčkovou, připravujeme velkoryse pojatý projekt Zá-
zračné prameny o lázeňském a upomínkovém skle,
které je významnou součástí naší sbírky skla. Půjde
o výstavu, k níž bude vydán i reprezentativní katalog. 

(kv)

Petr Nový
Jsem rád, že mohu dělat práci, která mne baví

■ Představujeme osobnosti a rodáky

Historik, hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie, autor řady publikací, příspěvků
a přednášek z oblasti historie a vývoje sklářství a bižuterie, vedoucí sekce
Historie skla České sklářské společnosti, člen Akademie českého designu, 
externí přednášející dějin skla a bižuterie pro bakalářský obor 
kulturněhistorická a muzeologická studia na Technické univerzitě Liberec.

■ Naši jubilanti
v srpnu
94 let
Lédlová Vlasta a Vacková Anděla

92 let
Šulcová Marie

91 let
Štefánová Marie

85 let
Golasovská M., Groll S.,
Halamová D., Holásek A.,
Koutecká V., Krejsová M., Linka Z.,
Loumová Z., Maďarová A.,
Novotná M. a Palme V. 

80 let
Alger J., Cidlinová J., Doubravská J.,
Helikarová R., Hodačová M.,
Horčička M., Hornová H.,
Hušková Z., Kneř A., Koranda J.,
Kurfiřtová E., Mlejnek L.,
Nesvadba J., Pecina V., 
Peukertová E., Šádek Z., Šlapák P.,
Šolc J., Štěpánová H., Vyčítal J.
a Winklerová M. 

75 let
Eršil V., Fejgl L., Francová M.,
Grohová J., Hušková J., Chladová G.,
Imlaufová V., Janečková E.,
Klučivská R., Kopisová V.,
Křístková M., Kusbachová B.,
Matoušková A., Milko J.,
Perniklová B., Pomichálková D.,
Stehlíková R., Šťastná E.,
Vašíček K. a Zemler J.

70 let
Altová R., Auersvald V., Beneš J.,
Čunátová R., Dandásová E.,
Döring B., Flieger K., Hübnerová L.,
Janota V., Kadlecová M., Kott J.,
Kratina K., Kudrna M.,
Macháčková M., Márinka V.,
Morávková E., Procházková M.,
Revaj L., Slanař V., Sluková J.,
Tomeš D., Tomšová V., Truxa F.,
Wanieková A. a Wenclová A.

Všem jubilantům přejeme
mnoho zdraví a pohody. 

Pokud si nepřejete být v Jablonec-
kém měsíčníku zveřejněni, můžete
napsat do redakce JM nebo zavo-
lat na telefonní č. 483 357 292,
H. Roudná (vždy do 10. dne
předchozího měsíce).

■ Vítání dětí
Sobota 14. června 2008 
Boris Gubančok, Antonín Vokurka,
Zdeněk Malina, Anna Kohoutková,
Lída Cafourková, Michal Pro-
cházka, Patrik Nikl, Jiří Hudík,
Jakub Pečenka, Gabriela Poláková,
Štěpán Dvořák, Tereza Haupt-
vogelová, Nicol Pospíšilová,
Magdalena Schäferová, Natálie
Geltnerová, Denisa Hozáková,
Filip Horna, Tereza Šišková,
Lenka Pavlová, Alžběta Oklam-
čáková, Michal Douša, Jakub
Hlubuček, Barbora Bílková, Jana
Lancová, Sára Tylová, Michaela
Velová, Michal Kuttler, Lukáš
Velechovský, Martin Häckl,
Matyas Jerie, Daniel Novotný,
Jan Kužel, Petr Hloušek, Nikola
Kostelníková, Jana Novotná,
Antonín Ondřej, Miroslav Bikár,
Lucie Soukupová, Nikola
Karpíšková a Matyáš Stránský.

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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Pasíř, galvanizér a filantrop Adolf Zasche
(1863–1935)

Od roku 1886 se věnoval pasířskému řemeslu,
pět let před zlomem letopočtu zřídil v Jablonci
první specializovanou galvanizovnu v kraji.
Jako první zavedl galvanoplastiku na skle i por-
celánu a zhotovoval též umělecko-řemeslně
zpracované bronzové a stříbrné montury. O vy-
soké kvalitě této produkce svědčí – vedle spolu-
práce se světoznámými sklářskými firmami
Harrach či Loetz – ocenění, která firma počát-
kem 20. století sbírala na světových a průmy-
slových výstavách. Některé z těchto artefaktů
jsou dnes součástí stálé expozice jabloneckého
muzea. Firma prováděla i barvení kovů nebo
jejich matování pískem, zhotovovala figurky
z bronzu, kování či intarzie. V Jablonci n. N.
pracovala až do roku 1945.

Adolf Zasche byl angažovaný muž. Již před
první světovou válkou zasedal v dozorčí radě
jablonecké elektrárenské společnosti, byl čle-
nem okresního zastupitelstva, dlouholetým
radním (a předsedou chudinského a humani-
tárního výboru). V r. 1909 stál za zřízením
městského chudobince, v letech 1896–1897 byl
předsedou Společenstva pasířů atd. 

Petr Nový
Muzeum skla a bižuterie

■ Muži, kteří měnili město

Adolf Zasche

Tímto dílem končíme naše putování po jablo-
neckých hostincích, kterým nás přes půl roku pro-
vázel Václav Vostřák. Nepochybně by bylo mož-
né navštívit i mnoho dalších lokálů, ale protože
všeho moc škodí, obrátíme naši pozornost od září
k jiným jabloneckým zajímavostem.

Česká hospoda byla a je fórem demokracie.
Společnost, která se koncem týdne v hospodách
schází, potřebuje kromě zábavy upřesnit své
názory a získat další poznatky. V dobách ne-
dávno minulých, kdy oficiální informace byly
většinou pochybné, byla proto úloha hospod

nenahraditelná. Hlavně zařízení IV. cenové sku-
piny bývala studnicí lidové moudrosti. Zpívalo
se při kytaře, v kruhu přátel se pilo a debatovalo
o všem, politiku samozřejmě nevyjímaje. Tako-
vých hospod byla i v Jablonci celá řada a mno-
hé z nich později zanikly. Vzpomeňme alespoň
některých. 

Pamětníci hospody Na Růžku v ulici P. Bez-
ruče, lidově zvané Vingl, možná ještě dnes vzpo-

menou na otce a syna Javůrkovi, kteří zde byli
hostinskými. Čepovali dobré jablonecké pivo
a nabízeli vyhlášené jednohubky. V zadní míst-
nosti lokálu se probralo obrovské množství in-
formací a problémů. A zpěv při kytaře prý bylo
slyšet až v Palackého ulici. Po zbourání se část
hostů přesunula do pivnice Restaurace mla-
dých, které dali název Símálka. To podle tehdy
běžícího seriálu Muž na radnici.

Česká kuželna se nacházela v Pasířské ulici.
Ve IV. cenové skupině tady nabízeli základní ob-
čerstvení a tři druhy piva. Také tady se scháze-
la pestrá a jaksepatří hlučná společnost, i tady
byla vždy připravená kytara. Nechvalným zvy-
kem bylo přenášení židlí, které pak kolem sto-
lu vytvářely dva i tři okruhy – to aby se přátelé
slyšeli. Hostinský Krejčí z toho moc nadšený
nebyl, ale host byl host. 

Skleněný džbán stál na rohu Podhorské a Per-
lové ulice, ale říkalo se mu spíš U Erbenů. To
podle původního majitele Karla Erbena. Hos-
tinský Polcar, jeden z posledních národních
správců, vedl restauraci se sálem, kde se v so-
botu pravidelně tančilo. 

Zbourána byla i stará hospoda U Staré lípy
v zatáčce Novoveské ulice. Majitelem býval
kdysi Franz Honsů a hostinským Josef Lam-
mel, v 50. a 60. letech zde s půllitry běhal pan
Witvar. Jídelní lístek bývalo zvykem psát kří-
dou na tabuli stojící hned u vchodu. Scházela se
tu pestrá společnost karbaníků, většinou mari-
ášníků. 

Zvláštní postavení ale měl známý bufet U Žan-
tů, oficiálně zvaný Na Konečné. Nacházel se na
konečné liberecké tramvaje na Anenském ná-
městí a vedl ho hostinský Kornoušek. Tady by-
la doslova burza práce. Dělníci nedostatkových
profesí se tu scházeli na svačině, která se ne-
jednou protáhla až do oběda a v hustém cigare-
tovém dýmu bylo možné sehnat v každou den-
ní dobu potřebného meloucháře. 

Zanikla i vyhlášená vinárna Venuše v Jugo-
slávské ulici. Duší podniku a vzorným vedou-
cím byl pan Sasín, vystupováním gentleman.
Tady končila většina podnikových oslav, neboť
tady se cítily i dáma dobře. Kam se asi poděla
socha věstonické Venuše, která stála hned
u vchodu? Zmizela i spousta dalších zařízení,
všechna je ani nelze vyjmenovat. Vzpomeňme
ještě jen na oblíbenou Kamenku (Na Výsluní)
ve Mšeně, na Tajvan (Na Přehradě), rýnovickou
Rudou hvězdu či prosečskou restauraci U Ku-
čerů. Kdo ví, jestli jednou bude někdo vzpomí-
nat i na ty současné hospody?

Václav Vostřák

■ O starých jabloneckých hospodách

Hospody, které zmizely

U Staré lípy

Z náhrobku na jabloneckém hřbitově byly obcizeny
všechny kovové prvky (2008) 

Foto Otokar SimmBývalá Zascheho továrna v dnešní Sadové ulici

Na Růžku

Bourání Skleněného džbánu
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Autobusem ČSAD do Valteřic u Vrchlabí.
Valteřice – Křížovky (4,5km) – Přední Žalý,
rozhledna (7 km) – Na Rovince (11 km) – Še-
řín (12,5 km) – Harrachova skála – Horní
Mísečky (18 km) – Kotelní jámy – Dvoračky
(24 km) – Ručičky – Harrachov, aut. nádra-
ží (31 km).

Z autobusu směřujícího do Trutnova vystou-
píme ve Valteřicích. Po místní silnici se vydáme
vzhůru obcí, kde po 1 km najdeme modré znač-
ky. Za stálého stoupání dojdeme na rozcestí
zvané Křížovky (silnice), odkud pokračujeme
po žlutých značkách k rozhledně na vrchu Ža-
lý. Kamenná věž tu stojí od r. 1892 a nabízí ná-
vštěvníkům jeden z nejhezčích výhledů celých
Krkonoš. Chata, která tu stála do roku 1943, má
být v dohledné době obnovena.

K severu odtud vybíhá zalesněný hřbet s čer-
veně značenou cestou. Po delším klesání do
sedla Na Rovince (bufet) následuje výstup na
kopec Šeřín, jehož vrcholová skalka nabízí další
zajímavé rozhledy. Za střídavého klesání a stou-
pání se pak přiblížíme k Horním Mísečkám.
Krátce před tímto rušným místem můžeme od-
bočit na vyhlídku Harrachových kamenů.
Horní Mísečky jsou nyní na dosah, občerstvení
nabízí Jilemnická bouda.

Před námi je nejhezčí a nejromantičtější část
výletu. Zeleně značená trasa nás z Míseček po-
vede zpočátku po silnici, ale brzy z ní odbočíme
doleva. Lesní stezka pokračuje do Kotelních
jam. Procházíme ledovcovými kary s bohatou
květenou, nad námi se strmě zvedají skalnaté
plotny, i v létě rozeznáme dráhy častých sněho-
vých lavin. To vše vytváří doslova velehorskou
scenerii. 

Pěšina nyní vytrvale stoupá ke Dvoračkám.
Boudu s oblíbeným pohostinstvím dal postavit
v roce 1896 hrabě Harrach a do dnešní podoby
byla přestavěna v roce 1928. V současnosti jsou
ale Dvoračky spíš rušným staveništěm, neboť
v těsné blízkosti je dokončován nový hotel zva-
ný Štumpovka. Svým exteriérem má údajně
připomínat starou Labskou boudu.

Posledních sedm kilometrů do Harrachova
budeme již převážně klesat. Cestou na Ručičky
překřížíme několik rokytnických sjezdovek, do-
provodí nás i krásné rozhledy. Z krkonošských
lesů vyjdeme u chátrající boudy Lesní zátiší
v osadě Rýžoviště. Na autobusové nádraží je to
odtud asi 1,5 km.

Doporučujeme mapu KČT „Krkonoše – západ“
1 : 25 000.

(os)

Přes Žalý do Harrachova
■ Tip na výlet

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kra-
jiny, vymezuje jednak velkoplošná chráněná
území, kam patří například národní parky ne-
bo chráněné krajinné oblasti, jednak maloploš-
ná území, mezi něž řadíme i tzv. přírodní pa-
mátky. Protože se v našem příspěvku tentokrát
věnujeme jednomu z těchto maloplošných úze-
mí, uvádíme i jeho odbornou definici:

Přírodní památka je útvar menší rozlohy,
zejména geologický či geomorfologický útvar,
naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených
druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionál-
ním, vědeckým či estetickým významem, a to
i takový, který vedle přírody formoval svou
činností člověk.

Že jste o Tiché říčce nikdy neslyšeli? Konec-
konců není divu, vždyť se jedná o zcela nená-
padný potůček vinoucí se podmáčenými louka-
mi poblíž Hrabětic. Pramení nedaleko bývalé
Jablonecké chaty, teče dále do Karlova a v Jose-

fově Dole se vlévá do Kamenice. Kotlina, kterou
v horní části Karlova protéká, byla dříve nazývá-
na Helmloch, český název však nedostala. Také
pro Tichou říčku měli zdejší horalé v minulos-
ti jiné jméno: říkali jí Karlsberger Flössl – Kar-
lovský potůček.

Mokřady na horním toku Tiché říčky byly
počátkem letošního roku prohlášeny za přírod-
ní památku. Nařízení Správy CHKO Jizerské
hory vstoupilo v platnost 1. února. Chráněná
lokalita se nachází v nadmořské výšce 730–740
metrů a zaujímá rozlohu necelých čtyř hektarů.
Tato malá plocha je dnes jediným pozůstatkem
někdejšího rozsáhlého a významného komple-
xu rašelinných a mokřadních luk, který se roz-
prostíral od zmíněné Jablonecké chaty až po
tzv. Okružní cestu (Podkovu) v Karlově. Území
bylo v minulosti narušeno melioračními zása-
hy, ale i výstavbou silnice od hrabětické „ka-
pličky“ k přehradní hrázi Josefodolské přehra-
dy, která ho celé protnula a rozdělila na dvě
části. Nejspodnější část rašeliniště byla kdysi
vytěžena na palivo a snad i pro potřeby někdej-
ších karlovských lázní.

Popisovaná přírodní památka se nachází na
pravém břehu Tiché říčky, východně od zmíně-
né přehradní silnice. Její význam spočívá pře-
devším v ochraně zvláště ohrožených druhů rost-
lin. Mezi ně patří například rosnatka okrouhlo-
listá, kterou známe spíš z výše položených ji-
zerskohorských rašelinišť. Bohatě zde jsou za-
stoupeny populace našich orchidejí, jako je
prstnatec májový či Fuchsův. Roste zde prha
arnika, v minulosti v Jizerských horách poměr-
ně hojná, dnes však již dost vzácný druh. Z dru-
hů zapsaných do červeného seznamu se zde vy-
skytuje zvonečník černý, vrbovka bahenní a řa-
da dalších rostlin. Z chráněných živočichů, jež
zde žijí, můžeme jmenovat čolka horského či
ještěrku živorodou, z ptačí říše pak chřástala
polního, hýla rudého, ťuhýka obecného a bram-
borníčka hnědého. 

Smyslem ochrany je zachovaní přírodních
hodnot tohoto území nacházejícího se na hra-
nici jizerskohorských lesů a osídlení. Péče bude
spočívat v pravidelném kosení ve dvou až čtyř-
letém intervalu. 

Zpracováno s použitím textů Správy CHKO Jh.

(os)

■ Příroda Jablonecka

Přírodní památka Tichá říčka

Foto Otokar Simm

Bramborníček hnědý
Foto Josef Hlásek

Foto Otokar Simm

Louka s prstnatci
Foto Pavel Vonička
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■ Městská
knihovna
Knižní novinky a tipy, které si
můžete vypůjčit v jablonecké
městské knihovně.

Oddělení pro dospělé čtenáře

Erikson Carolly
Tajný život císařovny Josefíny
Románové zpracování života vý-
znamné francouzské panovnice.

Essud Claire
Císařovy děti nemají šaty
Román je skvělou společenskou
mozaikou života v současném New
Yorku. V popředí stojí trojice spolu-
žáků, kteří měli spoustu plánů, snů
a předsevzetí. Teď je jim třicet a ne-
jsou o mnoho dál než před deseti
lety.

Hocek Jan 
Nejhezčí túry světa
Prostřednictvím této knihy se do-
stanete do nejhezčích oblastí celého
světa, které lze projít pěšky. 

Lauryssens Stan
Salvador Dalí: skutečný příběh
Poznejte životní příběh ze sklonku
života tohoto fenomenálního malí-
ře, který poutavým způsobem líčí
jeho soused Stan Lauryssens, ob-
chodník s uměním a investiční po-
radce.

Oddělení pro děti a mládež

Lanczová Lenka
Království za botu
Šestnáctiletá Bára Jandíková má
kromě maminky, která jí zemřela,
všechno, co si může přát. Problém
nastane, když táta oznámí, že se
chce znovu oženit.

Pratchett Terry
Mort
Nejlegračnější a nejoriginálnější fan-
tasy v této galaxii.

Bullová Jane
Prázdninová kniha nápadů
50 tipů na prázdninovou zábavu
pro každého, kdo má rád dobré ná-
pady.

Multimediální oddělení

Jedlička Antonín 
Osada Havranů
Štorchovy dobrodružné knihy situo-
vané do pravěku mají své čtenáře
už celé půlstoletí. Vedle Lovců ma-
mutů patří Osada Havranů – pří-
běh z mladší doby kamenné –
k těm nejoblíbenějším.

Z našich novinek
Ještědský hřbet – cykloturistická
a turistická mapa 1 : 25 000. Její
součástí je přehled zajímavých
míst Ještědského hřbetu a plány
Českého Dubu, Jablonného v Pod-
ještědí, Osečné a Stráže pod Rals-
kem. Cena 89 Kč.

Z Jizerských hor do Brazílie –
Vzpomínky Josefa Umanna 1850–-
1927. Knížka, kterou přeložila
Christa Petrásková, podává obrá-
zek života v našem kraji před více
než sto lety a vypráví o vůli, pra-
covitosti a optimismu prostých li-
dí. Cena 79 Kč.

Klíč (č. 266) – cena 50 Kč. Zapojte
se i Vy do sběratelské soutěže „Klí-
čová místa“ a navštivte dalších 267

atraktivit naší republiky. Bližší in-
formace na www.klicovamista.cz.

Turistické noviny pro letní 
sezonu
Jizerské hory – turistické informa-
ce – zdarma. Přehled zajímavých in-
formací pro letní sezonu v turistic-
kém regionu Jizerských hor. Ne-
dílnou součástí je i kalendář akcí.
Krkonošská sezona – zdarma.
Souhrn zajímavostí a užitečných
rad pro návštěvníky Krkonoš. Sou-
částí je mapa cyklotras a kalendář
akcí.
Český ráj 2008 – sezonní turistic-
ké noviny – cena 20 Kč. Naleznete
zde jízdní řády turistických auto-
busů, tipy na výlety, stránku pro
děti, turistické atraktivity a další
zajímavosti z regionu.

Jablonecké putování
Staňte se poutníky a putujte po za-
jímavostech našeho města a blíz-
kého okolí. Hra vás provede po
muzeích, sportovištích a jiných
místech našeho regionu. Během
cesty zažijete mnohá překvapení
a doufáme, že vás tato cesta i pou-
čí. Putování se může zúčastnit kaž-
dý. Hrací karta spolu s putovní
mapou je zdarma k vyzvednutí
v IC. 

Černá Studnice – česko-německý
horolezecký a turistický průvodce.
Cena 80 Kč.

Naplánujte si prázdninový výlet
a přijďte si vybrat ze široké nabíd-
ky map.

■ Informační centrum

Léto v městském bazénu
Městský bazén patří už dlouho neodmyslitelně k naprostým samozřejmostem při
využívání volného času. V posledních letech se jeho nabídka z období nepřejícího
venkovnímu koupání rozšířila i na léto. A je opravdu oblíbená, jak říká ředitel
Městského bazénu v Jablonci nad Nisou Michalis Musulis. 

Jak je možné, že je krytý bazén tak hojně navště-
vován i v létě? 

Rekreanti využívají k odpočinku sluneční louku na
zahradě bazén, kde jsou k dispozici ještě i dva ven-
kovní. Od 19. června se nám povedlo zprovoznit i ne-
rezový bazén pro nejmenší caparty s hloubkou 10
a 28 cm v nejhlubší části. V něm najdou osvěžení jak
úplná miminka, tak i pětileté děti, které mohou jezdit
i na malé skluzavce. Dospělí pak mohou využívat
venkovní bazén, nebo si mohou jít zaplavat do velké-
ho uvnitř budovy. Trvalou atrakcí jsou pak i oba to-
bogány. Navíc stálý provoz plaveckého zařízení přes
léto zaručí všem, že i při obvyklém deštivém jablone-
ckém létu nepřijdou o vodní radovánky, které k létu
bezesporu patří. 

Nerezový dětský bazén je tedy žhavá novinka to-
hoto léta. Jsou ještě nějaké další?

Letos také budeme půjčovat lehátka na slunění, za
která zájemci zaplatí 15 korun na celý den. V prosto-
ru sluneční louky však nabízíme kromě občerstvení,
prolézaček a skluzavek pro děti také dvě hřiště na plá-
žový volejbal, která si je možné i dopředu rezervovat.

Domnívám se, že za celodenní čtyřicetikorunové
vstupné (malé dítě zdarma) nabízíme komfortní letní
rekreační zařízení v centru města. Návštěvníci vnitř-
ních prostor bazénu mohou navíc prostřednictvím
svých čipových hodinek neomezeně vycházet na
otevřenou letní terasu. Další novinkou je zřízení vol-
ného Wi-fi připojení pro naše zákazníky.

Obvyklým pravidlem bylo, že v létě byl městský
bazén zavřen, aby bylo možné provést jeho opra-
vy. Letos to není třeba?

Ale ano, oprav na bazénu je potřeba udělat hodně,
ale velkou odstávku plánujeme až na září. To bude
bazén mimo provoz celý měsíc.

Podléhá i letní sezona stejným pravidlům, co se
týká typu plavek, a to zvláště pánských, jako při
běžném provozu v plaveckém bazénu? Nebo v létě
mohou pánové nosit i oblíbené tzv. bermudové?

Kdo půjde jen na zahradu, může přijít v jakýchko-
liv plavkách. Ale při vstupu do bazénu platí celoroční
pravidla bez výjimek.

(fr)

Foto Jiří Jiroutek
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ž e l e z á ř s t v í
M A G O N A

kotevní technika / hladítka / lopaty / řetězy /
násady / hřebíky / nýty /  spojovací materiál /
montážní pěny / tmely / silikony / ruční a elektr.
nářadí / řezné a brusné kotouče / vrtáky / 

Adresa provozovny: 
Ladova 28 

466 05 Jablonec n. N.-R˘novice

tel.: 483 302 536, mobil: 774 410 500 
fax: 483 305 761

e-mail: leos.richter@seznam.cz

www.magona.cz

ž e l e z á ř s t v í
M A G O N A

GEODETICKÁ KANCELÁ¤
– Geometrické plány (stavby, pozemky, bfiemena)

– Vyznaãení, vytyãení obvodu pozemkÛ
– Zamûfiení inÏen˘rsk˘ch sítí

– Úãelové mapování (podklady pro projekty)
– Ostatní geodetická práce

Ing. Miroslav Îídek
tel.: 483 713 699, 604 608 467
e-mail: zidek.geometr@atlas.cz

MARTIN KÒRA – P¤EKLADY A TLUMOâENÍ
jazyky EU – v‰echny obory
rychle, spolehlivû a levnû

tel.: 721 320 875

PRODÁM DVOUPODLAÎNÍ DÒM 
v dobrém stavu s pozemkem o celkové v˘mûfie

490m2 pfiímo v centru Jablonce nad Nisou.
DÛm je vhodn˘ k bydlení i komerãnímu vyuÏití.

Momentální vyuÏití domu je soukromá restaurace
s bydlením. Cena 4.900.000,- Kã.

Kontakt: 739 099 979

STUDIO FIT – AKCE NA âERVENEC
VyuÏijte v˘hodné nabídky a pfiijìte vyzkou‰et 

âOKOLÁDOVOU MASÁÎ s 20% slevou. 
Po slevû pfiijde 60 min na 360 Kã.

Na dal‰í námi nabízené masáÏe sleva 10 %.
tel. 773 485 800

5. kvûtna 31, Jablonec n. N.
www.studiofit.cz

KOSMETICK¯ SALON – IREN NABÍZÍ 
letní hydrataãní o‰etfiení s královskou K¤I·ËÁLOVOU

masáÏí, nebo lymfatickou stimulaci ·TùTEâKAMA
pro citlivou pleÈ, nebo masáÏ tûla – i ãásteãnou, nebo

– zábaly rukou mofisk˘mi fiasami, ãokoládou...
a dal‰í pfiíjemné o‰etfiení.
Info na tel.: 723 086 220,

Poliklinika M‰eno – 1. poschodí

AVON CENTRUM JABLONEC 
Palackého 7, naproti letnímu kinu 

pfiím˘ prodej zboÏí, katalogy, vzorky, novinky,
servis pro AL / AG, registraãní místo pro nové ãleny 

OTEVÍRACÍ DOBA 
pondûlí a pátek 9 – 12 

úter˘, stfieda, ãtvrtek 9 – 17 
tel.: 777 198 777,

e-mail: katka.avon.jbc@seznam.cz 

KURZ MEDOVÉ DETOXIKAâNÍ MASÁÎE
– vhodné pro maséry i laiky

– úãinky masáÏe: detoxikace, onemocnûní
d˘chacích cest, akutní a zánûtlivé stavy, 

gynekologická onemocnûní. 
Info o termínech na tel. 777 253 136 

nebo e-mail: eliskasalabova@seznam.cz

PODZIMNÍ HUBNUTÍ V MùSTSKÉ HALE
aneb hubneme se STOBem

3. mûsíãní cyklus záfií – prosinec
info na: www.stobjablonec.cz

pfiihlá‰ky: info@stobjablonec.cz nebo 602 770 103

STUDIO IvetaD.
kosmetické sluÏby, trvalá na fiasy,
permanentní make-up, tetování
Podhorská 3, JBC (1. patro)

provoz od 13,00 do 16,00 nebo dle objednání
mob.: 602 172 122

e-mail: ivetad.pmu@seznam.cz
Do nového kadefinictví pfiijmu kadefinici

s vl. ÎL od 03/2008

STUDIO BERU·KA
Kojenecké cviãení a plavání – letní akce. 

24. – 30. 8. Pobyt s programem a plaváním
pro rodiãe s dûtmi v hotelu se slan˘m bazénem.

7. – 11. 7 a 11. – 15. 8. Pfiímûstsk˘ tábor
v ZOO 23. 7. od 16:30 h.

Semináfi znakové fieãi pro sly‰ící batolata
Info na tel.: 602 653 287,
www.studioberuska.cz

NABÍDKA PRONÁJMU 
BAK a. s., Na Hutích 44, Jablonec n. N. 

– v˘robní, kanceláfiské a skladové  
prostory na okraji Jbc 

– ceny dohodou 
Kontakt: Ing. T. Zeman 

mob.: 603 567 115,
tel.: 483 368 309

DVE¤E A ZÁRUBNù HYBNER
Levnûji neÏ jinde. Dvefie: d˘ha, fólie, protipoÏární,

dfievûné, vnitfiníi venkovní: kazetové, masiv, 
palubkové, zateplené. GaráÏová vrata, okna. 

AKCE DO KONCE PRÁZDNIN: 
Ke kaÏdé zakázce dárek.

Kompletní montáÏ. Zamûfiení zdarma. 
Tel.: 604 404 861, Jbc. Sleva dle dohody.

www.dverehybner.wz.cz

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

bytÛ, firem, ‰kol, zdravot. zafiizení atd.
– R. First, 607 886 687, 483 714 042

FRANCOUZ·TINA – RU·TINA
v˘uka – pfieklady – tlumoãení

Mgr. Zora Fi‰arová, tel.: 777 000 385
soukromé a firemní kurzy 

http://sweb.cz/zorfi,
e-mail: zorfi@o2active.cz

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2008
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 i na telefonu: 603 512 887

NABÍZÍM 
zpracování úãetnictví, administrativní práce,

na ÎL, nebo na zkrácen˘ pracovní úvazek
tel.: 720 260 162

PÒJâOVNA VYSAVAâE NA âI·TùNÍ KOBERCÒ
Na adrese: 5. kvûtna 4, Jablonec nad Nisou 

tel.: 483 313 363

SALÓN MaKaKo
Kadefinictví, Kosmetika, Manikúra

Pfiíznivé ceny, prodej pfiípravkÛ
Zdarma internet, obãerstvení Nescafé

Dûtsk˘ koutek se skluzavkou
NádraÏní 8, hned vedle Soliteru

Zastávka MHD „U Balvanu, Gymnázium“
Více na – www.salonmakako.cz

tel.: 603 444 977 nebo 488 488 477

KOUPÍM
Sbûratel koupí staroÏitné poãítací,
psací a ‰ifrovací stroje ãi podobné

mechanismy a technické rarity. 
tel.: 602 359 377

EXPRESNÍ SPOJENÍ JABLONEC NAD NISOU — PRAHA 

âIPOVÉ KARTY PRO TUTO LINKU ZDARMA! Informace: tel. 483 332 027 www.csadjbc.cz 

Na všechny spoje lze zakoupit jízdenku s místenkou:

• v předprodeji na autobusovém nádraží
(po–pá 5.30–17 h., so 8–11 h.)

• v síti kanceláří AMS v celé ČR
• e-jízdenku prostřednictvím internetu

Jablonec nad Nisou a. s.

✄

odjezdy z autobusového nádraží Jablonec n. N. (stanoviště č. 4) do Prahy
➅

6.00 7.00 7.45 10.00 14.00 15.30 16.30

odjezdy z Prahy, Černého Mostu (stanoviště č. 7) do Jablonce n. N.
➅ ➆

7.55 9.00 9.45 14.00 16.00 18.00 21.00
Spoje bez označení jedou denně. ➅ jede v sobotu

jede v pracovní dny ➆ jede v neděli

od

50,–

Kã#)

#) cena jedné jízdy při zakoupení zpáteční jízdenky za 100,– Kč

Ceny jízdného:

• zpáteční jízdenka 100,– Kã

• zpáteční – student (včetně ISIC, ITIC) 50,– Kã
(zpáteční jízdenka platí pro dvě jízdy v rychlíkových spojích linky 530201 během 1 měsíce)

• obyčejné jízdné 90,–   Kč
• na čipovou kartu 85,50 Kč
• při využití osmé jízdy zdarma 74,80 Kč
• žákovská sleva (15–26 let) 67,–   Kč
• žákovská sleva (15–26 let) – 8. jízda zdarma 58,60 Kč
• s průkazem ISIC, ITIC 81,–   Kč
• s průkazkou MHD Jablonec n. N. 81,–   Kč

Odjezdy spojů platné od 30. 6. do 30. 8. 2008:

Informace k distribuci 

• Jablonecký měsíčník je určen 
všem domácnostem, k dodání je potřeba,

aby byla schránka pro doručovatele
dostupná a označená čitelnou jmenovkou 

(na jedno jméno je doručován 
jeden měsíčník) 

•
• Jablonecký měsíčník je distribuován
pouze do domácností, nikoliv do firem 

•
• Stížnosti na nedodání 

Jabloneckého měsíčníku přijímá: 
Lenka Zachrová 
Tel.: 483 711 334 

Mobil: 777 747 183 
l.zachrova@eurocentrumjablonec.cz 

Podhorská 3, Jablonec nad Nisou 
~

Užijte si letní prázdniny 
u moře za nejnižší ceny 

~
TURECKO • TUNISKO • EGYPT
ŘECKÉ OSTROVY • MALLORCA
IBIZA • KANÁRSKÉ OSTROVY 

~
8 dní letecky polopenze od 6.990,–

pobyty pro děti ZDARMA
~

Těšíme se na Vaši návštěvu 
~

tel. 483 329 329, e-mail: info@ckola.cz



jablonecký měsíčník / červenec–srpen 2008 inzerce

Jablonecký měsíčník – radniční zpravodaj pro občany města Jablonec nad Nisou
Vydavatel: Město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec n. N., IČ 00262340. Registrace: MK ČR E 10465. Redaktor: Otokar Simm,
simm@mestojablonec.cz, tel. 483 357 183. Redakční rada: Jana Fričová, Kateřina Hronová, Otakar Kypta, Jiří Nesvadba, Lukáš Pleticha, Petr Tulpa,
Petr Vobořil, Kateřina Voldánová. Inzerce: Lenka Zachrová, l.zachrova@eurocentrumjablonec.cz, tel. 777 747 183. Grafická úprava: Milan Jaroš.
Kresby: Jiří Dostál. Tisk: Geoprint, Krajinská 1110, Liberec. Distribuce: Česká pošta, a. s. Náklad: 20 300 ks, vychází 11 x ročně. Zdarma. Uzávěrka
příštího čísla: 9. 8. 2008. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE
TRVALE NÍZKÉ CENY!

HOMATECHNIK, s. r. o.
tel.: 604 127 331

e-mail: jablonec@homatechnik.cz 

www.homatechnik.cz

✓ Okna Veka – značka 

nejvyšší kvality

✓ Značkové kování Roto

✓ Sklo U = 1/1 W/m2K

(jako standard)

✓ Možnost uskladnění 

✓ Kompletní servis od zaměření

po realizaci

VEKA

C E L N Í  S L U Î B Y
V˘voz – 300 Kã (= zpracování, vytištění, zastupování při celním řízení, vyřízení

na CÚ, zaslání elektronické kopie, kontrola stavu vývozu)

Dovoz – 600 Kã (= zpracování, vytištění, vystavení deklarace celní hodnoty,
zastupování při celním řízení, vyřízení na CÚ)

Intrastat, pasivní zušlechťovací styk, EUR1, ATR,
CMR, FORMA, ISPM-15, 
balení a zajištění vývozu, pojištění

ceny bez DPH
platí při 1 celní položce

Podhorská 48, Jablonec nad Nisou
tel.: 483 337 319, 732 108 472
fax: 483 314 639, obchod@jakob.cz

JAKOB, s. r. o.

F r a n t i ‰ e k  U l r i c h
Generála Mrázka 12 

Jablonec nad Nisou, 466 01

Î A L U Z I E
* prodej * montáÏ * servis * záruka *
exteriérová a interiérová STÍNÍCÍ TECHNIKA

horizontální a vertikální Ïaluzie, rolety
ROLOKAZETY – hliníkové, bezpeãnostní

TùSNùNÍ – samolepící, ‰védské, frézované
MARK¯ZY, barvy BONDEX – lazury, laky, vosky

KOMPONENTY – k Ïaluziím a roletám
SÍTù proti hmyzu, PVC shrnovací dvefie

Doprava a cenové nabídky ZDARMA

Tel./fax: 483 711 711, mobil: 606 789 340
e-mail: info@zaluzie-jablonec.cz

www.zaluzie-jablonec.cz

Prodejna – půjčovna 
svatebních a společenských šatů 

Zahajujeme prodej 
luxusního 
spodního prádla 
ul. Sadová 6
Jablonec n. N. 
Otevírací doba 
Po, St, Pá: 11–17 hod. 
Út: 11–18 hod.
Čt: 11–19 hod. 
Tel.: 603 720 926 

www.svatebnisaty.in 
e-mail: pujcovna@svatebnisaty.in

slevový kupon na 10 %
na spodní pr ádlo

■ VELKOOBCHOD + MALOOBCHOD KANCELÁ¤SK¯CH
A ·KOLNÍCH POT¤EB, PAPÍRENSKÉHO
A DROGISTICKÉHO ZBOÎÍ

■ TISKA¤SKÉ, GRAFICKÉ A KNIHA¤SKÉ SLUÎBY
■ V¯ROBA RAZÍTEK, VIZITEK, TA·EK (PVC, PAPÍR)
■ SAMOLEPÍCÍ A NAVù·OVACÍ ETIKETY
■ REKLAMNÍ P¤EDMùTY (POTISK) – KARTONÁÎ (POTAÎENÁ)

Rozvoz JABLONECKO, LIBEREC pfii nákupu zboÏí 
nad 1000 Kã bez DPH zdarma

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu na na‰ich prodejnách:
■ VELKOOBCHOD–MALOOBCHOD

Zlatá 10-12, 466 02 Jablonec nad Nisou
Tel. 483 736 444, fax 483 312 388
Provozní doba: 7.30–16.00 hod.

■ PRODEJNA
Podhorská 25, 466 01 Jablonec nad Nisou

Tel. 483 312 947, fax 483 312 947
Provozní doba: 9.00–18.00 hod.

E-mail: repropack@iol.cz

Skřivánčí 49, Jablonec nad Nisou
po–pá 7–18 h.

dále dle objednávky 483 710 888
mobil: 608 883 057

V NOVÉM PROSTŘEDÍ 
S NEHTOVÝM STUDIEM a VIZAŽISTKOU

mobil: 606 422 800 
sleva: 100,– Kč na NOVÉ NEHTY 

Letní akce: sleva na Goldwell barvu 10 % 

KLÍâOVÉ A TREZOROVÉ CENTRUM

HAUSNER & PLN¯
KLÍâOVÉ A TREZOROVÉ CENTRUM

HAUSNER & PLN¯
KLÍâOVÉ A TREZOROVÉ CENTRUM

HAUSNER & PLN¯
Tel: 602 420 782–1
– FAB profi centrum

– otevírání bytÛ a automobilÛ
NONSTOP a jejich

zabezpeãení

Podhorská 1364/16
Jablonec n/N 466 01

www.k l iccentrum.cz

Chcete se zabezpeãit
proti zlodûjÛm?

MÁME PRO VÁS ¤E·ENÍ. . .

bezpeãnostní dvefie 
SHERLOCK...

DODÁ

Tel.: 483 312 550 • mobil: 608 312 550 • www.horakelektro.cz • info@horakelektro.cz

AUDIO • VIDEO • HIFI • TV • ANTENY • SATELITY

ãlen sítû Euronics
elektro z va‰í ulice SPLÁTKY – nejlep‰í nabídka, 

do 12 mûsícÛ bez nav˘‰ení

Letáky 

najdete ve Va‰ich schránkách
Akãní letáky  âERVENEC–SRPEN 

platí od 11. 7. do 2. 8.
od 8. 8. do 30. 8.

Nečekejte na digitalizaci. 
Pořiďte si SAT příjem všech CZ programů
již od 4.990,– a bez dalších poplatků.

S námi uvidíte víc

PERLOVÝ JARMARK
12. 7.–20. 7. 2008 
Areál Eurocentra

10.00–18.00 hodin 
Prodej bižuterie a perlí

Ukázky výroby bižuterie

15.00 hodin 
Vystoupení hudebních skupin

16.00 hodin 
Módní přehlídky

www.eurocentrumjablonec.cz
www.jablonec2008.eu


