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Věž bude mít do zimy nový
kábat bez záplat
Vážení Jablonečané, 

máme tady optimistický červen plný očekává-
ní prázdnin. I u nás v Jablonci většinou slunce
svítí o sto šest a láká nás k přehradě, na různá
sportoviště a do okolních lesů. 

Do června vstupujeme s novým schváleným ú-
zemním plánem. Protože je to dokument skuteč-
ně strategický a pro město i jeho obyvatele velmi
důležitý, rozhodli jsme se mu věnovat nejen na
následující stránce, ale i v příloze. Celý územní
plán pak bude vyvěšený na webových stránkách. 

Také stavební sezona, která je v Jablonci kvů-
li jeho klimatu poměrně omezená, se rozběhla
na plné obrátky. Radniční věž se zahalila opět do
modrého hávu, a tak je jasné, že se bude praco-
vat na jejím omlazení. Odborníci se pustí do o-
prav zdiva v místech, kde je věž narušená, a do
podzimu obnoví i její fasádu. Bohužel kvůli o-
pravě bude věž i v tomto turistickém období vy-
řazená z provozu. Její nový kabát bez barevných
záplat však určitě stojí za to. A kromě věže bude
do zimy mít novou fasádu také jižní a východní
strana radnice, takže na rok 2018 zbydou už jen

práce na severní straně budovy. Stavební ruch
bude také na Ovocném trhu, tedy na tržnici u auto-
busového nádraží. Chceme ji dokončit a zvýšit
tak komfort pro prodejce i pro vás, Jablonečany,
kteří sem chodíte nakupovat čerstvou zeleninu
a květiny. V roce 2013 jsme tržnici vydláždili, ny-
ní se zaměříme na dostavbu obslužné komuni-
kace a parkovacích míst včetně podzemních
kontejnerů na separovaný odpad a přístřešků
pro kontejnery na odpad komunální. 

V současné době nás plně zaměstnává také
velmi náročná příprava architektonické soutěže
na návrh nového dopravního terminálu v Ka-
menné ulici. Ale protože jde o projekt, jenž si vy-
žádá vysoké náklady, je třeba postupovat podle
požadavků komory architektů i zákonů, nic ne-
přehlédnout a nezanedbat. 

Práce je před námi hodně, přesto vám přeji,
abyste si v nastávajícím příjemném letním ob-
dobí našli čas na pořádný odpočinek. 

Lukáš Pleticha 
náměstek primátora

Foto Miroslav Gorčík

Cena pro nadané – Jablko s křišťálem
Foto Lucie Kocourková



Zastupitelé jednali o novém plánu
Na květnovém zasedání zastupitelé rozhodova-
li o vydání nového Územního plánu Jablonec
nad Nisou (ÚP). „Řešeným územím je celé
správní území města Jablonec nad Nisou, zahr-
nující osm katastrálních území, jimiž jsou Jab-
lonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Kokonín,
Lukášov, Mšeno nad Nisou, Proseč nad Nisou,
Rýnovice a Vrkoslavice,“ říká Michaela Smrč-
ková, vedoucí oddělení územního plánování,
jež bylo pořizovatelem nového ÚP a předložilo
jej zastupitelům ke schválení. „Schválit územní
plán v květnovém termínu bylo jednou z podmí-
nek čtyřmilionové dotace. Ta mluvila jasně –
nejzazší termín schválení je květen 2017 s na-
bytím účinnosti v červnu 2017,“ vysvětluje
vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová. 

Vydáním nového ÚP Jablonec nad Nisou a na-
bytím jeho účinnosti pozbývá platnost územní
plán schválený 8. října 1998 včetně jeho změn.
Nový ÚP Jablonec nad Nisou bude umístěný na
městských webových stránkách v odkazu územ-
ní plánování. 

První zmínka už v roce 2007
„Na přípravě nového územního plánu se pracu-
je od roku 2009, avšak úplně první rozhodnutí
padlo už v roce 2007 při schválení podnětu na
jeho pořízení v zastupitelstvu města,“ vzpomí-
ná náměstek primátora pro rozvoj města Lukáš
Pleticha. Zpracováním nového územního plánu
byla na základě výběrového řízení pověřená
odborná firma SAUL, s. r. o., z Liberce, vyhod-
nocením vlivů konceptu územního plánu
Jablonec nad Nisou na udržitelný rozvoj území
včetně doplňků Pavel Bauer z liberecké společ-
nosti EKOBAU. 

Na projekt Zpracování nového územního plá-
nu Jablonec nad Nisou získalo město v únoru
2011 čtyřmilionovou dotaci z EU a ČR v rámci
Integrovaného operačního programu. V létě té-
hož roku prošel koncept územního plánu (ÚP)
včetně vyhodnocování vlivů na udržitelný roz-
voj území čtyřmi informativními besedami
s občany v územně omezených lokalitách (Pro-
seč n. N.; centrum, Žižkův Vrch a Jablonecké
Paseky; Vrkoslavice a Kokonín; Mšeno, Rýnovi-
ce a Lukášov) a celý proces vyvrcholil veřej-
ným projednáním v Eurocentru 17. srpna 2011.
„Informativní besedy jsme pořádali nad rámec

zákona. Chtěli jsme tento dokument připravit
skutečně dobře s ohledem na občany. Teprve
veřejné projednávání nám ukládal zákon,“ při-
pomíná Petr Vobořil, jenž byl v letech 2010-
2014 pověřeným zastupitelem pro přípravu
územního plánu.

Pokyny pro zpracování návrhu ÚP schválili
zastupitelé v lednu 2012. „V nich byly formulo-
vané úkoly pro urbanisty z firmy Saul, s r. o., ke
zpracování finální etapy nového územního plá-
nu,“ vysvětluje Michaela Smrčková. Po pěti mě-
sících intenzivní práce jak na vlastním návrhu
řešení, tak na vyhodnocení vlivu na udržitelný
rozvoj území od firmy EKOBAU, respektive je-
ho dodatku pro nové zastavitelné lokality, pře-
dala firma SAUL kompletní návrh ÚP městu,
a tím se v červnu 2012 naplnil dotační titul
Zpracování nového územního plánu Jablonec
nad Nisou. Město tak dodrželo harmonogram
daný podmínkami čtyřmilionové dotace, takže
červencová kontrola z Centra pro regionální
rozvoj nezaznamenala žádné pochybení. 

Stanoviska, připomínky, námitky
V září 2012 proběhlo společné neveřejné jednání
o návrhu ÚP pro dotčené orgány, krajský úřad

a okolní obce. „Tím se odstartoval další pětimě-
síční proces, kdy bylo třeba shromáždit stano-
viska dotčených orgánů, uspořádat sérii doho-
dovacích jednání a na jejich základě zajistit
první kolo úpravy dokumentace pro veřejné
projednání,“ dodává Michaela Smrčková.

Druhá úprava dokumentace, kterou iniciova-
lo nové politické vedení po komunálních vol-
bách na podzim roku 2014, se týkala zejména
veřejné dopravní a technické infrastruktury,
konkrétně prodloužení tramvajové trati do
centra města, vymezení dopravního koridoru
pro tzv. Výstup Pod Baštou, vymezení územní
rezervy pro tzv. Západní obchvat a vymezení
koridoru územní rezervy pro variantu odkana-
lizování místní části Kokonín na čističku od-
padních vod v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

Na základě posouzeného a upraveného návr-
hu ÚP Jablonec nad Nisou připravil pořizova-
tel, tedy oddělení územního plánování, veřejné
projednání návrhu územního plánu a v září
2015 se odstartovalo další kolo čtyř informativ-
ních besed o něm. Vlastní veřejné projednávání
plánu včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný
rozvoj území proběhlo 7. října 2015.

„Z vyhodnocených stanovisek dotčených or-
gánů, závěrů dohodovacích jednání a obdrže-
ných námitek a připomínek bylo nutné zajistit
další úpravu dokumentace a uspořádat opako-
vané a zároveň poslední veřejné projednání ná-
vrhu Územního plánu Jablonec nad Nisou, kte-
ré se konalo 22. srpna 2016 a jeho předmětem
byly pouze ty části územního plánu, jež byly od
posledního veřejného projednání dne 7. října 2015
změněné,“ uzavírá vedoucí oddělení územního
plánování Michaela Smrčková.
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Jablonec má nový 
územní plán
Deset let pracoval Jablonec nad Nisou na přípravě nového územního plánu.
Deset let příprav, veřejných projednávání konceptu a posléze i návrhu, deset let
projednávání a vyhodnocování námitek a připomínek veřejnosti i dotčených
orgánů, doplňování strategických bodů vyplývajících z přirozeného vývoje
a nových potřeb města i jeho obyvatel. Výsledkem je nový územní plán města,
který nahradí ten dosud platný z roku 1998. Desetiletou práci završilo jednání
jabloneckých zastupitelů 18. května. 

Náklady na tvorbu nového ÚP 
• Celkové náklady 5 707 300 Kč
• Dotace EU a ČR 4 000 000 Kč
• Spoluúčast města 1 707 300 Kč

Termín realizace 
30. září 2010–31. května 2012

Projekt „Zpracování nového územního plánu Jablonec nad
Nisou“ je spolufinancován z prostředků Evropského fondu
pro regionální rozvoj a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Foto 3 x Radka Baloghová
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Co bylo pro vás osobně nejtěžší při tvorbě územního plánu? 
Zeptali jsme se pořizovatele, zpracovatele a pověřeného zastupitele.

Michaela Smrčková, vedoucí oddělení
územního plánování, pořizovatel ÚP
Každá z etap pořizování ÚP Jablonec nad Nisou
přinášela svá specifická úskalí, ať již se jednalo
o formulaci základních dokumentů, přípravu
veřejných projednání a dohodovacích jednání,
vyhodnocování stanovisek dotčených orgánů
a námitek a připomínek veřejnosti včetně koor-
dinace jednotlivých činností. Komplikací pro-
cesu byla i změna legislativního prostředí, kte-
rou vyvolala novela stavebního zákona v roce
2012. Nejtěžší však bylo dostát vždy neúprosné-
mu harmonogramu danému dotačním titulem,
který město získalo na projekt Zpracování no-
vého územního plánu Jablonec nad Nisou.
Schvalující rozhodnutí zastupitelů bylo pro mě
úspěšným završením desetileté činnosti.

architekt Vladislav Hron, projekční kancelář
SAUL, zpracovatel ÚP Jablonec n. N. 
Dlouhou řadu let trvající proces tvorby nového
Územního plánu Jablonce nad Nisou, během

kterého docházelo ke změnám ve vedení města
i k vývoji legislativního prostředí, zahrnuje chví-
le nadšené tvorby nových koncepcí i následné
uzavírání kompromisů ve smyslu dosažení cílů
územního plánování, kterými jsou zejména:

– zohlednění příslušnosti města k rozvojové
oblasti republikového významu OB7 Liberec,
vyplývající z nadřazených republikových
a krajských územně plánovacích dokumentů
(Politika územního rozvoje ČR a Zásady územ-
ního rozvoje Libereckého kraje) ve vztahu
k mimořádným kvalitám životního prostředí
a krajinným hodnotám území na úpatí Ji-
zerských hor;

– koordinace veřejných a soukromých zájmů
k zajištění právní jistoty pro uživatele území.

Za nejkomplikovanější místa v celém proce-
su, zejména ve vztahu k veřejnosti, lze pokládat
překonání strachu z navrhovaných změn v úze-
mí, získání nadhledu v souvislosti s kompeten-
cí předmětné úrovně územně plánovací doku-
mentace a dosažení kompromisů.

Tyto aspekty rozhodně neohrozily kladný
vztah zhotovitele nového Územního plánu
Jablonec nad Nisou k městu regionálního vý-
znamu a víru v jeho skvělou budoucnost. 

Lukáš Pleticha (ČSSD), náměstek 
primátora, pověřený zastupitel
Tvorba takového strategického dokumentu, ja-
kým územní plán bezesporu je, není jednodu-
chá záležitost jako celek. Sám za sebe mohu
říct, že asi nejtěžší chvíle byly, když po veřej-
ných projednáních návrhu územního plánu
přicházely změny, které si vyžadovaly nová
projednávání a zkracovaly tak čas nutný k do-
tažení dokumentu do finále. Takovými změ-
nami bylo například prodloužení tramvajové
trati k terminálu, západní obchvat. Prostě kon-
cepční témata, jejichž řešení nebyla pouze
v naší moci. 

Ale vše jsme dotáhli ke zdárnému konci a ná-
vrh nového územního plánu jsme schválili.
A to je to podstatné.

Nemocnice Jablonec nad Nisou se potýká
s nedostatkem parkovacích míst pro pacien-
ty, návštěvy i zaměstnance. Zlepšení situace
přinese uzavření celého areálu závorami.
Toto opatření zajistí lepší dodržování nasta-
vených pravidel pro dopravu i parkování.
Práce na osazení vjezdů závorami byly za-
hájeny v květnu a celý systém se spustí v prů-
běhu června. 

Do areálu může veřejnost vjet dvěma hlavními
vjezdy, z ulice Nemocniční (od Rýnovické)
a vjezdem u bývalé staré vrátnice z ulice 28. říj-
na. Jiný vjezd do areálu nemocnice není veřej-
nosti technicky umožněn. 

„Při příjezdu k bráně zmáčkne řidič na stoja-
nu tlačítko a odebere si parkovací lístek. Ten je
třeba si uschovat pro následný výjezd,“ infor-
movala tisková mluvčí Petra Hybnerová. Parko-
vání do třiceti minut je bezplatné, poté uhradí
návštěvník 10 Kč za každou započatou hodinu.
Celodenní parkování stojí 50 Kč a počítá se od
páté započaté hodiny. Provozní doba je nepřetrži-
tá, systém je funkční také o víkendech a svátcích.

„Zaváděným opatřením regulujeme a usměr-
ňujeme parkovací systém v areálu nemocnice,“
zdůraznil význam ředitel nemocnice Vít Němeček.

Před výjezdem z areálu nemocnice je třeba
dojít s parkovacím lístkem k automatu, který je
v místě stávajícího na parkovišti vlevo za hlav-
ním vjezdem. Po přiložení parkovacího lístku
uhradí návštěvník cenu parkovného v hotovos-
ti, v jednání je i možnost hrazení platební kar-
tou. „Při výjezdu z areálu přiloží řidič zaplace-
ný platební lístek ke čtečce na výjezdovém
stojanu a bude mu umožněn výjezd,“ vysvětlila
Petra Hybnerová. Od doby zaplacení parkovací-
ho lístku má řidič patnáct minut na vyjetí
z areálu. Pro případné technické problémy je
na parkovacích stojanech tlačítko, které řidiče
spojí s nepřetržitou službou.

Pro pacienty a návštěvníky nemocnice jsou
určena dvě parkoviště, hlavní parkoviště je vle-
vo za vjezdovou bránou do areálu. Další mož-
ností je parkoviště u pavilonu interny, k němuž
vede samostatný závorový vjezd. Systém je stej-
ný jako u ostatních vjezdů. Na každém z těchto
parkovišť jsou vždy dvě místa pro ZTP, pro ně

je parkování bezplatné. Před výjezdem je nutné
se prokázat parkovacím lístkem a průkazkou
ZTP na informacích nemocnice. 

Zdarma může veřejnost i nadále parkovat na
určených místech s přistávací plochou pro vr-
tulník u ulice 28. října. Celkově je pro veřejnost
k dispozici 90 parkovacích míst. „Zaměstnan-
cům jsou v areálu nemocnice určena jiná mís-
ta než veřejnosti. Zaměstnanci nemohou par-
kovat na místech vyhrazených pro veřejnost
a opačně – veřejnost by neměla parkovat na
místech určených pro zaměstnance,“ doplnila
Hybnerová. Obchodní partneři nemocnice jsou
o novém nastavení průběžně informováni.
Dodržování všech pravidel bude průběžně kon-
trolováno.

O přesném termínu spuštění systému bude
nemocnice veřejnost informovat prostřednic-
tvím webových stránek www.nemjbc.cz a dal-
ších médií. „Věříme, že nový systém ještě více
zlepší možnosti parkování v areálu nemocnice.
Již dnes je zřejmé, že provedená opatření měla
svůj význam,“ ukončil ředitel nemocnice Vít
Němeček. (ph)

Vjezd do nemocnice pohlídají závory

Aktuálně ze stavby přeložky I/14 
Stavba přeložky silnice I/14 spojující Jablo-
nec s Libercem přes Lukášov a Kunratice
zdárně pokračuje. Práce probíhají dle har-
monogramu a avizovaný termín zprovozně-
ní v polovině roku 2018 je reálný. 

Z liberecké strany už je téměř hotovo, silnice je
napojená na stávající komunikaci a v úseku
před továrnou Novoplast v Kunraticích se dláž-
dí odvodňovací žlaby, pokládají obrubníky a in-
stalují patky pro upevnění protihlukových stěn.
Stavbaře ještě čeká dokončení otočky autobusu
a podchodu pro pěší. Zároveň s tím myslí také
na zeleň v bezprostředním okolí komunikace
a svahy u silnice postupně osévají hydroosevem
tak, aby příští rok byly pěkně zelené. Ve směru
od Liberce už vyrůstá první most dlouhý 140
metrů, pod ním povede ještě jedna silnice – ob-
služná komunikace pro domy v údolí po levé
straně. Na celé trase bude ještě jeden most, blíž

k Jablonci, tam jsou zatím stavbaři ve fázi zem-
ních prací. Na jablonecké straně se překládají
inženýrské sítě a stále se odtěžuje zemina, aby
se nová silnice mohla pěkně zaříznout do sva-

hu a nahradila tak nebezpečné serpentiny.
Hornina ve svazích se narušuje buď hydraulic-
kými kladivy, která rozbíjejí žulové podloží, ne-
bo odstřelováním. To ale probíhá s tak malými
náložemi, že je sice účinné, ale ve srovnání
s odstřely, k nimž docházelo při stavbě protipo-
vodňové štoly před čtyřmi lety, téměř nepo-
střehnutelné. V takřka původní trase povede
v určitých úsecích silnice i místní komunikace,
na kterou bude sjíždět autobus a po níž se ke
svým domkům dostanou obyvatelé lukášovské-
ho údolí. 

Trasa nové silnice měří cca 2,7 km a součástí
stavby jsou i dva mostní objekty a tři úrovňové
křižovatky včetně okružní křižovatky v Luká-
šově. Stavba za 296,5 milionu bez DPH je spo-
lufinancována z Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj. Investorem je Ředitelství silnic
a dálnic ČR, zhotovitelem společnost M-Silnice,
a. s. (mh)

Foto Markéta Hozová
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Kolotoč letošních setkání s občany se rozto-
čil 30. března. V průběhu dubna pak v úterý
a ve čtvrtek proběhlo šest dalších v jednotli-
vých lokalitách města. Z původně bouřli-
vých devadesátiminutových bitev se postu-
pem doby stala kultivovaná setkání, jejichž
výstupy slouží jako taková zásobárna do-
brých tipů pro budoucí rozvoj a dobrou
správu města. Stejně tomu bylo i letos. 

Šumava a Jablonecké Paseky, 30. března
Protože se chystá zateplení střešního a obvodo-
vého pláště pavilonu D zdejší základní školy,
dotazovali se návštěvníci, jak to vypadá s obsa-

hem azbestu. Zda zde azbest skutečně je, zjistí
průzkum, který bude opravu provázet. Pakliže
se prokáže jeho obsah, bude se odborně odstra-
ňovat stejně jako např. v případě škol v Libe-
recké či Arbesově ulici. Prostor s obsahem az-
bestu se neprodyšně uzavře a nebezpečná látka
z něj nebude unikat do okolí. Hovořilo se také
o nepořádku v ulicích, divoké skládce u spor-
tovní haly, o přechodech a dozorech strážníků
u nich, ale i o komplikovaném průjezdu měs-
tem, zejména přetížené křižovatce U Zeleného
stromu a ulici 5. května. Protože dlouhodobým
tématem sídliště Šumava jsou divoké kočky, vy-
stoupila na tomto setkání také Dagmar Kubiš-

tová z útulku Dášenka a seznámila přítomné
s výskytem koček i na jiných místech města,
s kastračním programem apod. 

Centrum, 4. dubna 
V centru se objevila tři velká témata. Sociální
bydlení, jež by nemělo být předmětem podnika-
telských záměrů, ale podle názoru přítomných
pouze věcí města, takže sociálně slabí občané
by měli bydlet jen v městských objektech, které
by pro ně měl Jablonec nově vystavět, pokud
nemá vhodné kapacity ve stávajícím majetku.
Velký problém na setkání přednesli obyvatelé
ulic SNP, Jarní a Na Hutích, kteří si stěžovali na
nadměrný hluk způsobovaný kamionovou
a nákladní dopravou směřující do a ze společ-
nosti Megatech. Hodně otázek padlo také smě-
rem k plánované výstavbě dopravního terminá-
lu v Kamenné ulici a prodloužení tramvajové
trati. Tazatele hlavně zajímalo, jaký vliv bude
mít stavba trati na podnikání v Soukenné ulici.

Mšeno, 6. dubna
Parkování – to je největší problém sídliště Mše-
no. Parkuje se na úkor zeleně, ale i na chod-
nících, což snižuje bezpečí chodců. Parkování
z jiného úhlu pohledu je problém také v ulici
Arbesova, kde parkující vozy omezují vjezd
a výjezd z tamních nemovitostí, najíždějí do
soukromé zeleně a živých plotů, nerespektují
vodorovné zákazové značení. Problémem
zvláště kolem přehrady jsou volně pobíhající
psi bez náhubků a neuklízené exkrementy.
Strážník – okrskář se bránil, že městská policie
nemůže účinně zasahovat, pokud hříšníka ne-
chytí přímo při činu, to znamená se psem na
volno a nad hromádkou výkalů. Zájem občanů
sahal i za hranice lokality, ptali se, jak bude po-
kračovat oprava radnice a proč se nedokončila
fasáda věže už v loňském roce. 

Kokonín a Vrkoslavice, 11. dubna
Kokonínské zaujal nový způsob třídění odpadů,
konkrétně plastů. Dotazovali se, zda se zvýší
četnost vývozu kontejnerů na separovaný od-
pad a zda se kromě kontejnerů bude dále třídit
i do pytlů. Hovořilo se také o vyhlášce zakazu-
jící sekání trávy a další hlučné práce na zahra-
dách a domech o nedělních odpoledních a svát-
cích. Dotazy směřovaly také k možnosti rozšířit
zimní údržbu o další část chodníků, objevil se
podnět na opravy autobusových zastávek a zři-
zování chodníků v místech, kde zcela chybí.
Přišlo i první poděkování a pochvala za péči

Nejčastěji se mluvilo o parkování,
kanalizaci či sousedských vztazích

Foto 2 x Jiří Endler
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o stav kokonínských školských zařízení. Leti-
tým problém, s nímž však město nemůže Koko-
nínským pomoci, je zapáchající výroba podni-
ku Cikautxo. Ty správné kompetence má jedině
krajský úřad a krajská hygienická stanice.

Rýnovice a Lukášov, 13. dubna
Absence pošty a jejích schránek, kanalizace,
parkování, hřiště, činnost technických služeb,
průjezd Starou osadou a rychlost vozů – to byly
témata hlavních otázek, které padaly v jídelně
rýnovické základní školy. Místní zajímalo také,
jak pokračuje stavba silnice I/14, která ovlivňu-
je velmi úzce jejich život, zda se dodržuje plá-
novaný harmonogram. Jako problém se jeví ta-
ké parkování kamionů v ulici Československé
armády, kde chybí sociální zařízení pro řidiče.
Také v Rýnovicích zazněla pochvala, a to za po-
dobu ulice Ladova. Pochvalu však doprovázela
výčitka na malou šíři komunikace. 

Žižkův Vrch, 18. dubna
Dotazy směřovaly k hřišti mezi ulicemi Lu-
žická a Řetízková, občané poukazovali na hluk,
který děti na hřišti působí, ale i na nízkou zá-
branu, jež nezachytí míč, který pak padá na
parkující vozy. I zábrany kolem hřiště jsou
předmětem dlouhých jednání se sousedy, kteří
se bojí, že budou také velkým zdrojem hluku.
Ozval se i hlas proti podobě parku v Nové
Pasířské, jenž kritizoval absenci keřů a výsad-
bu příliš vysokých stromů i fakt, že místo parku
mohlo být právě tady velké hřiště. Kritickému
hodnocení neušly ani přístřešky na kontejnery.
Ty jsou dle mínění občanů příliš uzavřené a po-
skytují útulek bezdomovcům. Obyvatelé Ještěd-
ské ulice žádali vedení města, aby urovnalo

sousedské vztahy v domě. A také na tomto síd-
lišti se objevily klasické nešvary podobných lo-
kalit – nedostatečné parkování a volné pobíhá-
ní psů bez náhubku. 

Proseč nad Nisou, 27. dubna
Nejbouřlivější setkání celého roku bylo v pro-
sečské hasičské zbrojnici. Stížnosti na zvýšený
počet bezdomovců v lesích okolo Horní Prose-
če, dotazy na přechody a žádosti o zřízení no-
vých. Trvalým požadavkem místních je však
výstavba vodovodu a kanalizace. Právě to je vel-
ký problém, neboť město může budovat kanali-
zaci tam, kde se napojí dostatečný počet obyvatel.
Neboť pokud kanalizaci postaví město, prodá ji
pak za 10 % původních nákladů správci – tedy
SVS. Místní si stěžují na zasolenou vodu ve
studnách, rozbité komunikace, rušnou dopra-
vu, která nyní úzce souvisí se stavbou silnice
I/14. Od obyvatel přišly také další podněty na
rozšíření zimní údržby. S chutí jednat dorazili
na setkání obyvatelé Zlaté uličky, kde chybí
kanalizace. K jejímu vybudování však město
potřebuje pozemky, které zde nevlastní, takže
potřebuje dohodu místních, jež by městu po-
mohla část pozemků vykoupit pro vybudování
jímky. 

Zápisy na webu
Letošní cyklus setkání, kde se potkávalo vedení
města a odborníci z magistrátu s občany města,
skončil. Další kolo začne opět příští rok na jaře.
Město však prostřednictvím veřejných setkání
chce i nadále komunikovat s občany nad kon-
krétními projekty. Zápisy ze všech veřejných
jednání jsou na webu města v sekci Setkání
s občany. (jn)

Petr Beitl
Právě komunikace s občany, tak jak probíhá
v Jablonci, pomohla naší radnici získat 2. mís-
to v celostátní soutěži Přívětivý úřad vyhlášené
Ministerstvem vnitra ČR. Tato soutěž mapuje
otevřenost a vstřícnost úřadů vůči občanům.
Pravidelná setkávání a diskuze s občany stále
nejsou v řadě měst České republiky běžnou
součástí komunikace, mě proto velmi těší, že
v Jablonci má tato praxe již více než desetiletou
tradici. Rád bych touto cestou poděkoval i vám,
občanům, za to, že jste si zvykli na naše společ-
né besedy chodit, že atmosféra jednotlivých set-
kání je ve velké většině příjemná a konstruktivní.
Zvlášť po letošním ročníku musím konstatovat,
a těší mě to, že už na nás nechodíte pouze kři-
čet, ale jste ochotní diskutovat a s větším či
menším pochopením naslouchat i sobě navzá-
jem. Setkání jsou důležitá pro obě strany.
V osobním jednání se dá předejít nedorozumě-
ním, která mohou vzniknout například v pí-
semné či telefonické komunikaci. Na místě si
vysvětlíme pro vás důležité záležitosti a posky-
tujeme si vzájemně zpětnou vazbu. Pro mě
osobně jsou setkání cenná i v tom, že vidím, jak
na konkrétní dotazy reagují naši úředníci.
Cenu Přívětivý úřad jsme získali i díky vám, ob-
čanům města. Děkuji a těším se na další setká-
vání s vámi.

Miloš Vele
Musím říct, že za těch šest let, kdy se v pozici
náměstka primátora setkání občanů s vedením
města účastním, došlo k poměrně zásadnímu
posunu v komunikaci na obou stranách.
Besedy s občany jsou konstruktivnější a klid-
nější. Pravdou je, že se podařilo vyřešit jedno
z hlavních konfliktních témat minulých let, kte-
ré rezonovalo celým městem, a to je drahé tep-
lo a teplárenství obecně. Posun směrem k lepší-
mu jsem zaznamenal i v otázce údržby a oprav
městských komunikací, ať už jde o vozovky ne-
bo chodníky či parkoviště. Je patrné, že se daří
odvádět kus práce, která je ve městě vidět. Co
mě ale zaráží a netěší, je, že v poslední době na
nás lidé, a nejen na setkáních, přenášejí odpo-
vědnost za mezilidské vztahy. Chtějí, abychom
vyřešili jejich sousedské spory. Abychom řekli
sousedovi, kde má parkovat, že si má shrabat
listí nebo uklízet po svém psu, případně vy-
pnout sekačku či rádio. To ale opravdu nemů-
žeme. Je jen na občanech, jak spolu budou vzá-
jemně komunikovat a vycházet.

Lukáš Pleticha
Vedle obecných setkání s občany jsem prošel
i řadou těch tematicky zaměřených. Ať už šlo
v minulosti o veřejná setkání nad projekty
v rámci IPRM, u nichž jsem stál úplně od po-
čátku, nebo později nad projekty přeměny
Tyršových sadů, lesoparku v Kokoníně či nyní
k revitalizaci sídliště Šumava. Domnívám se, že
je velmi důležité, aby lidé mohli vyjádřit své
mínění, co v okolí chtějí, co potřebují nebo co je
pro ně zbytečné. Pomáhá to odstraňovat naši
provozní slepotu. Projekty tvoříme vždy s nej-
lepším úmyslem vylepšit místním jejich životní
prostředí, ale právě oni nejlépe vědí, co jejich
bydlení skutečně vylepší a co ne. Co se týká jar-
ních setkání vedení města s občany, byl jsem
mile překvapen konstruktivním přístupem ně-
kolika občanů ze Zlaté uličky, kteří nepřišli
s požadavkem „město udělej“, ale „město, po-
raď nám, co my můžeme udělat pro to, aby-
chom společně mohli nepříjemnou situaci
změnit“. Nápad zasednout ke kulatému stolu
a společně vymyslet, jak nepříznivou situaci ře-
šit, se mi líbí a jsem mu velmi nakloněný.
Těším se na další jarní cyklus setkání i na ta
nad novými projekty. 

Foto 3 x Jiří Endler
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V prvním dubnovém týdnu přivedl zápis do
devíti základních škol zřizovaných městem
Jablonec nad Nisou 604 převážně natěše-
ných budoucích prvňáčků, tj. téměř stejný
počet jako v loňském roce. Do školních lavic
4. září 2017 však z uvedeného počtu usedne
o 123 dětí méně.

Důvodem menšího reálného počtu dětí v prv-
ních třídách je fakt, že jejich rodiče požádali na
základě doporučení pedagogicko-psychologic-
ké poradny a odborného lékaře o odklad povin-
né školní docházky. Novinkou vyplývající z no-
vely školského zákona je, že všechny tyto děti
musí povinně navštěvovat mateřskou školu ne-
bo přípravnou třídu ZŠ. 

Posunutý termín měl přinést méně odkladů
Další letošní změnou byl zákonem posunutý
termín zápisu, který měl dle mínění Minis-
terstva školství ČR pomoci snížit počet odkla-
dů. Tuto skutečnost však výše uvedená čísla
z praxe nepotvrdila. Odkladů bylo v Jablonci

naopak o 20 víc než v loňském roce. Děti, ze
kterých se v září školáci skutečně stanou, naplní
celkem 20 prvních tříd. Bohužel, není překva-
pující, že třídy budou hodně naplněné, některé
až do zákonem povolených 30 žáků. Tento ne-
gativní jev je důsledkem přecházení silných po-
pulačních ročníků z mateřských do základních
škol. Také je nutno podotknout, že naplněnost
tříd ovlivňují i sami rodiče tím, že nedají před-
nost spádové škole, ale školu si pro své dítě vy-
berou. Je to sice jejich právo, ale ředitel školy
ani zřizovatel pak nemůže docílit pokud možno
vyrovnaného počtu dětí ve všech 1. třídách. 

Trvalé pobyty dětí, omluva některým
rodičům
Vůbec nelze zabránit nečestnému jednání ně-
kterých rodičů, kteří účelově přehlašují bydliš-
tě svých dětí např. k příbuzným, nebo dokonce
k cizím lidem, jen aby získali možnost zapsat
dítě do vybrané školy. Na to pak doplácejí rodi-
če a hlavně děti, kteří v obvodu skutečně mno-
ho let bydlí. Když mluvíme o bydlištích, je na

místě se naopak omluvit slušným rodičům.
Těm novela školského zákona ukládající obcím
nově povinnost předávat ředitelům škol sezna-
my dětí zkomplikovala život, jelikož museli
navštívit magistrát a vyžádat si potvrzení o byd-
lišti svého dítěte. Zákonodárci si bohužel při
vkládání uvedené povinnosti do školského zá-
kona nezjistili, že základní registr obyvatel,
ze kterého jsou seznamy pořizovány, vykazuje
hodně nesrovnalostí. Seznamy poskytované
školám pak ve výsledku práci s přijímáním dětí
neulehčily. Ředitele naopak donutily k přísněj-
šímu postupu, který mohl znejistit řadu rodin. 

Pryč s nepříjemným překvapením
Abychom se nepříjemným překvapením v příš-
tích letech všichni vyhnuli, prosíme rodiče dětí:
dejte si před nástupem svých dětí do mateř-
ských a základních škol do pořádku na odděle-
ní správních agend v Komenského ulici údaje
o bydlišti celé rodiny tak, aby byly v souladu se
skutečností a vaším občanským průkazem. Za
tuto pomoc předem děkujeme. (zk)

Co přinesl letošní zápis do prvních tříd

■ Obchodní dům Central – 45 dnů od otevření

K dopravním komplikacím nedochází
Po téměř dvou měsících od otevření obchodní-
ho centra Central se ukazuje, že provedená do-
pravní opatření – zjednosměrnění ulice Li-
berecké a režim vjezdu a výjezdu do podzem-
ních garáží obchodního domu – jsou vesměs
pozitivní. „Nezaznamenali jsme žádnou stíž-
nost na nové dopravní řešení, ani potíže s par-
kováním v okolí obchodního centra,“ potvrzuje
Pavel Kozák, vedoucí odd. správy komunikací. 

Jak hodnotí první týdny po otevření
ředitel centra Aleš Stupka?
První měsíc Central Jablonec hodnotíme velmi
pozitivně. Chodí k nám velké množství lidí, jen
za první víkend jsme měli 44 tisíc návštěvníků
a nyní se návštěvnost po tom úvodním náporu
po otevření začala stabilizovat na velmi zajíma-
vé úrovni přes 8 000 lidí denně. V polovině dub-
na jsme přitom museli řešit i výpadek elektřiny
způsobený výrobní závadou na přívodním zaří-
zení vysokého napětí. Přestože výpadek neměl
žádný vliv na bezpečnost návštěvníků či ná-

sledný provoz centra, museli jsme po dobu vý-
měny obou přívodních zařízení vysokého napě-
tí, která v centru jsou, využívat i agregát umís-
těný dočasně venku. Chceme se tímto omluvit
všem obyvatelům za hluk, který tím vznikl.
Udělali jsme vše pro to, aby k podobné situaci
již v budoucnu nedošlo. Aktuálně se chceme
soustředit na „vyladění“ a zlepšení všech slu-
žeb, které poskytujeme. Na začátku května
jsme rozšířili naši nabídku otevřením lékárny
a dále pokračujeme na rozšiřování sortimentu

a služeb. V nejbližší době nás čeká otevření ka-
várny s venkovní terasou a intenzivně jednáme
o doplnění výběru v oblasti občerstvení, vyba-
vení domácnosti a módních doplňků. 

Trochu jsme před otevřením centra měli oba-
vu, aby ve špičkách měli všichni návštěvníci
kde zaparkovat, ale praxe ukázala, že kapacita
parkoviště je sice hodně využívána, ale rovno-
měrně po celou otevírací dobu. S tím souvisí
i to, že se nám podařilo navázat spolupráci s ne-
dalekým divadlem a návštěvníci večerních
představení tak mohou pohodlně využívat par-
kování i po uzavření centra, dokonce i v přípa-
dech, kdy představení končí v pozdních hodi-
nách. Naší snahou je ale zapojit se a podpořit
regionální život v Jablonci nad Nisou ještě více.
Proto postupně navazujeme kontakty s místní-
mi subjekty a řešíme možnosti vytváření spo-
lečných aktivit, které by přinesly návštěvníkům
Central Jablonec a Jablonce nad Nisou další
možnost kulturního a sportovního vyžití. Vě-
říme, že první výsledky naší snahy již brzy
představíme.

Ve středu 17. května se ve výstavním pavilonu
Eurocentra konal 20. ročník aukce výtvar-
ných prací žáků jabloneckých mateřských,
základních a středních škol. Letošní téma
bylo pohádkový život a výtěžek z aukce ve
výši 15 807 Kč společně s pětitisícovým darem
od dětí ze ZŠ Pivovarská putuje už tradičně
na oddělení pediatrie nemocnice, letos na
zakoupení žilního transilluminatoru.

Do závěrečné aukce přispělo celkem 119 vý-
robky 14 mateřských a 13 základních škol. Nej-
výše se vydražily mozaika Princezny ze Slu-
nečnice a objekt Čapí hnízdo. Obě díla zakoupil
náměstek hejtmana Pavel Svoboda za celkovou
částku 3 260 korun. Významnou dražitelkou by-
la i Martina Šípková, ředitelka DDM Vikýř, jež
vydražila předměty v součtu za tři tisíce korun.

Celkem se na samotné aukci vybralo 15 807
korun. Zbývajících pět tisíc věnovali žáci ZŠ
Pivovarská, kteří v průběhu školního roku po-
řádali charitativní akce a vánoční bazar. „Pe-
níze použijeme na nákup tzv. žilního transillu-
minatoru, který se používá pro jednodušší za-

jištění žilního přístupu při krevních odběrech
a zavedení kanyly pro infuze. Vybraná částka u-
možní zakoupit dva přístroje,“ řekl po skončení
aukce primář pediatrie Petr Rota. Přístroj, jehož
cena se pohybuje okolo 7–10 tis. Kč, používá
prosvěcovací technologii až do hloubky 6 mm.
„Díky tomu je při napichování žíla lépe vidět,“
dodává Rota.

Primář Rota před aukcí převzal ještě dar od
dětí z libereckého cyklistického týmu Superior

Cyklofit Cycling Team. Ten ve středu předal
vzorek hraček, které dali v týmu dohromady
pro hospitalizované děti. Celkem pediatrie ne-
mocnice získá takto pět beden plných plyšáčků,
stolních her a puzzlí, které zpříjemní dětem po-
byt v nemocnici. 

Náměstek primátora Miloš Zahradník, jenž
se také zapojil do aukce, neskrýval radost z vy-
brané částky. „Loňských rekordních 19 100 ko-
run použila nemocnice k nákupu dětského lůž-
ka TOM. Letošní aukce i díky žákům ZŠ Pivo-
varská loňskou částku předčila, za což jsem
rád,“ sdělil Zahradník.

V roce 2013 se podařilo získat 3 800 Kč, o rok
později 7 300 korun na nákup digitální váhy pro
novorozence, v roce 2015 to už bylo 12 370 Kč
na koupi dětského lůžka, loni 19100 korun a le-
tos 20 807 Kč.

Jubilejního 20. ročníku výstavy výtvarných
prací žáků jabloneckých škol, která předcháze-
la aukci, se účastnilo celkem 30 školských zaří-
zení: 14 mateřských škol, 13 základních škol,
ZUŠ, DDM, Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola. (end)

Do nemocnice putuje 20 807 korun

Foto Markéta Hozová

Foto Jiří Endler
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■ Vítání dětí 
sobota 22. 4. 2017
Vendula Krause, Marie Kosatíko-
vá, Metoděj Dvořák, Filip Jareš,
Tereza Komárková, Natálie Spej-
chalová, Bedřich Jisl, Christian
Calvitti, David Sais, Karolína
Brožková, Sabina Pokorná, Lukáš
Jágr, David Preisler, Josefína Šim-
ková, Lucie Hybnerová, Samuel
Žváček, Maxmilián Vondruška,
Matyas Dušek, Mariana Miksová,
Ondřej Bayer, Aneta Valentová,
Alena Procházková, Tomáš Hlu-
buček, Sophia Šimková

sobota 13. 5. 2017
Filip Klimpera, Alex Fichna, Adam
Vítkovský, Vítězslav Svoboda, Anna
Trdlová, Vít Stonáček, Alena Urba-
nová, Miroslav Bien, Jindřich Str-
nad, Richard Honzl, Čestmír Se-
melka, Viktorie Foitová, Christian
Mašek, Alena Jakubů, Eveline Dlu-
gošová, Josef Macháček, Samuel
Miler, Daniel Moravszki, Štěpán
Novotný, Karolína Jana Hápová

Na požádání se mohou vítání
v Jablonci účastnit i děti narozené
v jiném městě, jejichž rodiče žijí tr-
vale v Jablonci. Je třeba se nahlásit
na čísle 483 357 292 (p. Helena
Roudná). Po obdržení písemné po-
zvánky je nutné svoji účast na ví-
tání potvrdit.

■ Upozornění 
Během letních měsíců bude do-
cházet ke zkoušce funkčnosti
systému VISO (Varovný systém
informovanosti obyvatel). Ten se
využívá k varování a poskytování
informací obyvatelstvu při mimo-
řádných událostech nebo při kri-
zových situacích; tj. při povod-
ních, únicích nebezpečných látek,
dopravních nehodách, při případ-
né evakuaci obyvatel nebo podá-
vání informací důležitých pro čin-
nost obyvatel. Zkušební provoz
využijeme k pozvánkám na ně-
které kulturní a sportovní akce.

Rychlopasy se 
nevydávají 
Magistrát upozorňuje, že ke konci
roku 2015 skončilo vydávání ce-
stovních dokladů typu „blesk“, tzv.
rychlopasů bez biometrických prv-
ků na počkání. Lhůta pro expresní
vydání řádného biometrického pa-
su je šest pracovních dnů a správ-
ní poplatek činí 4 000 Kč pro do-
spělého občana a 2 000 Kč pro oso-
by mladší 15 let. Pasy na počkání
se už nevydávají. Všem občanům
doporučujeme, aby kromě obvy-
klých pondělí a střed využívali ta-
ké úterý, čtvrtek a pátek, neboť
i tyto dny jsou úřední a budete od-
baveni průběžně bez čekání. Pokud
se chcete zcela vyhnout frontám,
můžete se objednat prostřednic-
tvím sms nebo na webu města.

Sběrný dvůr 
otevřen i odpoledne
Severočeské komunální služby,
s. r. o., rozšířily v loňském roce pro-
vozní hodiny, ve kterých mohou
občané odevzdat komunální od-
pad. Překladiště Proseč je otevřeno
každý všední den od 7 do 14.30 ho-
din a v sobotu od 9 do 13 hodin.
Nově mohou Jablonečané využít
i prodloužených časů ve všední
den, a to v úterý a ve čtvrtek, kdy je
otevřeno až do 17.30 hodin. „Rozší-
ření provozní doby jsme udělali na
základě podnětu občanů. Zatím
nové časy občané využívají velmi

málo a na Proseč přijedou řádově
jedinci, což je škoda. Oproti tomu
víkendový provoz je využíván vel-
mi často a tvoří se zde fronty,“ říká
Zdeněk Feistauer, ředitel společ-
nosti Severočeské komunální služ-
by, s. r. o. Provozní doba překla-
diště Proseč: pondělí, středa,
pátek 7.00–14.30 hodin, úterý
a čtvrtek 7.00–17.30 hodin, sobota
9.00–13.00 hodin. Komunální od-
pad lze také odvážet do sběrného
dvora v Belgické ulici, a to každý
den od 8 do 18. hodin

Svoz bioodpadu
V sobotu 10. června 2017 proběhne
svoz bioodpadu ze zahrad. Ve dva-
nácti lokalitách v Jablonci nad
Nisou budou od 13 do 16 hodin
přistaveny velkoobjemové kontej-
nery s obsluhou. Do těchto kontej-
nerů budou moci občané odevzdat
pouze trávu, listí, větve a zbytky
rostlinného materiálu ze zahrad
apod. Nebude možné zde odložit
bioodpad živočišného původu.

Prosíme občany, kteří přivezou
větve, aby se snažili minimalizovat
jejich objem. Obsluha bude kon-
trolovat čistotu přijímaného odpa-
du. V platnosti zůstává možnost
odložení neomezeného množství
bioodpadu na sběrných dvorech
(Proseč, Dalešická, Belgická) pro
občany města zdarma.

Lokality svozu: 1. Na Svahu
u kontejnerů na tříděný odpad,
2. Janáčkova u hasičské zbrojnice,
3. Pod Hájem u kontejnerů na tří-

děný odpad, 4. Růžová u kontejne-
rů na tříděný odpad, 5. Arbesova,
otočka autobusu, 6. Na Kopci
x Panenská u garáží, 7. Vrchlic-
kého sady u kontejnerů na tříděný
odpad, 8. Lučanská x Zahradní
u parku, 9. Jindřichovská x Údolní
u parčíku, 10. Smetanova x Máne-
sova, 11. Pivovarská u kontejnerů
na tříděný odpad, 12. Zemědělská
x Na Stráni

Cena za nejlepší 
mapu
Nový čtyřjazyčný plán Jablonce
nad Nisou byl v rámci celorepubli-
kové soutěže TuristPropag v kate-
gorii mapy měst a regionů oceněn
1. místem. TuristPropag je celo-
státní přehlídka turistických pro-
duktů, jejíž 2. ročník se konal
v rámci veletrhu cestovního ruchu
Regiony v Lysé nad Labem posled-
ní dubnový víkend. „Přehlídka, je-
jímž cílem je přispět ke zvýšení
úrovně propagačních materiálů
zaměřených na cestovní ruch, na-
vazuje na prestižní soutěž Tour-
propag, která se pravidelně konala
v Písku. Zde byl Jablonec také ně-
kolikrát oceněn, a to např. za pub-
likace J. V. Scheybal či Kapitoly ze
stavebního vývoje města, mapu
Jizerské hory bez bariér a nástěn-
né kalendáře,“ říká Petr Vobořil,
ředitel Jabloneckého kulturního
a informačního centra, o. p. s., kte-
ré mapu vydalo. Ta je k zakoupení
v Domě Scheybalových za 40 ko-
run.

Hotel Břízky v Jablonci hostil květnové Kolegium ředitelů městských policií statutárních
měst a hlavního města Prahy. Tématem byl nábor strážníků, vymahatelnost pokut za pře-
stupky u osob plně závislých na sociálních dávkách a další. 

V pátek 5. května se u Památníku obětem
II. světové války, na místě bývalého pracov-
ního tábora v Rýnovicích, konal slavnostní
pietní akt k 72. výročí ukončení válečného
konfliktu. Zúčastnili se politici a veřejnost.
Foto Jiří Endler

Celkem 35 dvoučlenných hlídek soutěžilo
v krajském kole zdravotně-výchovného zá-
vodu o Helpíkův pohár v areálu rýnovické
školy. ZŠ Svobodná vybojovala 2. a ZŠ Rý-
novice 3. místo. Zvítězil Tanvald. Foto Mar-
kéta Hozová

Děti ZŠ Na Šumavě a ZŠ Kokonín spolu se
strážníky MP Jablonec v letošní akci Řidiči,
jezdi bezpečně rozdali šoférům 57 jablek
za dodržení rychlosti v obci a 21 citronů za
její překročení. Foto archiv MP Jablonec

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Jiří Endler
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■ Informace pro občany

Vyhlášení Grantu 2017
Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou vy-
hlašuje grantové řízení pro rok 2017 a pod-
poru zdravotnictví a péče o zdraví.

Zaměření grantu: pořízení, obnova zdravot-
nické techniky a pomůcek při poskytování péče
o nemocné a zdravotně postižené v Jablonci
nad Nisou. Pro grantové řízení bude rozdělena
minimální částka 350 000 Kč.

Příjemci grantu: granty budou poskytnuty
na konkrétní, v žádosti specifikované projekty
organizacím a institucím, které mají registrováno
své sídlo v Jablonci nad Nisou. Do veřejného
výběrového řízení se mohou přihlásit spolky,
obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení
církví a organizace příspěvkové a rozpočtové
veřejnoprávní organizace.

Forma žádosti: pro podání žádosti nejsou vy-
dány žádné zvláštní formuláře. Žádost musí být
písemná a podaná v zalepené obálce, přičemž
stačí jedno vyhotovení. K žádosti je nutné přilo-
žit doklad o platné registraci žadatele (doložení
sídla v Jablonci nad Nisou). Na požadované
grantové prostředky (cíle) předložit projekt
popisující věcné využití a účel pořízení zdra-
votnické techniky a pomůcek, jejich typ, doda-
vatele, pořizovací cena, rozpočet s uvedením
objemu vlastních a případně dalších vložených
prostředků, popis dosud dosažených výsledků
v oblasti činnosti, pro kterou byl grant vypsán.

Termíny: žádosti o grant se podávají do 31.
srpna 2017 na adresu sídla nadace. Výsledek
výběrového řízení bude žadatelům sdělen do
30. září 2017.

Adresa (sídlo): Nadace nemocnice v Jablon-
ci nad Nisou, Nemocniční 15, 466 60 Jablonec

nad Nisou. Telefon 483 345 301; e-mailová ad-
resa: stehnova@nemjbc.cz, http: www.nemjbc.cz/
nadace.

Personální inzerce
Referent odboru správního 
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
REFERENT ODBORU SPRÁVNÍHO Magist-
rátu města Jablonec nad Nisou (pracoviště
informace/pokladna), 8. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: střední vzdělání
s maturitní zkouškou, nejlépe ekonomického či
správního zaměření; výborné komunikační
a vyjednávací schopnosti, aktivní přístup k ře-
šení problémů; flexibilita, loajalita, samostat-
nost, zodpovědnost a schopnost týmové práce;
uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, in-
ternet); odolnost vůči stresu; zkoušky z vidima-
ce a legalizace výhodou.

Popis vykonávané práce: samostatná práce,
reprezentující magistrát města při prvotních
kontaktech s občany na pracovišti informace/
pokladna, kde podává občanům informace
o činnosti odboru správního, a především vede
pokladnu a vybírá veškeré správní poplatky
s jeho činností spojené. Pracovník na této pozi-
ci by měl být výjimečně vstřícný, trpělivý, aser-
tivní a empatický. Pracovník provádí vidimaci
a legalizaci-ověřování podpisů a listin, zajišťuje
výpisy z registrů Czech Pointu. Dále přijímá do-
kumenty pro podatelnu a zastupuje podatelnu
magistrátu.

Přihlášky do 9. června 2017 do 12.00 hodin
Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-

pem nejpozději od 1. 9. 2017 nebo dle vzájem-
né dohody.

Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů najdete
na www.mestojablonec.cz, Magistrát, Volná místa.

Asistent prevence kriminality
Statutární město Jablonec nad Nisou vyhla-
šuje výběrové řízení na pozici – ASISTENT
PREVENCE KRIMINALITY.

Předpoklady: minimálně základní škola,
minimální věk 18 let, občan České republiky,
trvalé bydliště v Jablonci nad Nisou, dobrý
zdravotní stav, zájemce o práci musí dispono-
vat zejména dostatečnou znalostí města Jab-
lonec nad Nisou a osobní znalostí obyvatel lo-
kality, v níž žije, nebo bude působit.

Popis vykonávané práce: Asistent prevence
kriminality je zaměstnancem statutárního měs-
ta Jablonec nad Nisou a je pracovně zařazen do
Městské policie v Jablonci nad Nisou. Má zpra-
covaný vlastní pracovní plán a v pracovní době
je podřízen mentorovi – strážníkovi MP Jab-
lonec nad Nisou. Jeho hlavní pracovní náplní je
navazovat kontakty s osobami ve vytipovaných
lokalitách, pomáhat lidem řešit problémy, spo-
lupracovat s neziskovými organizacemi v rám-
ci mimoškolních aktivit dětí. Místem výkonu
práce bude statutární město Jablonec nad Ni-
sou, pracovní poměr se sjednává na dobu urči-
tou do 31. prosince 2017 se zkušební dobou
3 měsíce, hrubý měsíční plat cca 14 500 Kč
s možností dalšího růstu

Přihlášky do 15. června 2017 do 13.00 hodin. 
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů na-

jdete na www.mestojablonec.cz, Magistrát, vol-
ná místa.

Světlo jako symbol lepších časů
V pondělí 15. května odpoledne
byly slavnostně rozsvíceny dvě
unikátní lucerny ve vstupu do
radnice. Svítidla do těchto pro-
stor původně navrhl stavitel
radnice architekt Karel Winter.
Při samotné stavbě na začátku
30. let minulého století ale ne-
zbyly na jejich výrobu peníze.
Do budovy se tak dostávají po
více jak 80 letech. 

„V současné době je hospodaření
Jablonce na takové úrovni, že si
můžeme dovolit i to, co si naši
předkové při stavbě radnice právě
dovolit nemohli. Nové lampy mů-
žeme chápat i jako symbol světla
a faktu, že se našemu městu daří,“
říká primátor Jablonce Petr Beitl,
jehož přáním je vrátit radnici v co
největší možné míře původní po-
dobu a znovu v ní probudit ducha
architekta Karla Wintera.

Jedná se o necelý metr vysoké
lucerny čtvercového tvaru z mosa-
zi, bronzu a křišťálového skla.
„Nechali jsme je vyrobit podle pů-
vodních plánů u specializované
firmy Houska & Douda, která se již
osvědčila při výrobě replik svítidel
v jabloneckém divadle,“ vysvětluje
tajemník magistrátu a milovník
historie Marek Řeháček. 

Pánové Houska a Douda si s vý-
robou poradili skvěle, i když, jak
přiznávají, hlavu jim jablonecké
radniční lucerny párkrát zamotaly. 

„Výkresy s návrhem architekta
Wintera jsou spíše než výkresem
architektonickou skicou. Na vý-
kresu není žádná kóta a také ně-
které detaily navržených proporcí
nejsou úplně reálné,“ prozrazuje
Ivan Houska. Autor například ne-
myslel na to, jak se budou vymě-
ňovat žárovky. S tím si museli po-

radit až výrobci. Výroba a instalace
historických, a přesto moderních
luceren přišla na 430 tisíc korun.

Po symbolickém odhalení měst-
ského znaku na vstupním schodiš-
ti vloni v prosinci, opravě omítek
a nové výmalbě stěn a stropů do
původních odstínů bílé, okrové
a zelené barvy je tak instalace

a rozsvícení vstupních luceren
dalším krokem k naplnění Winte-
rova odkazu. „Do budoucna ještě
uvažujeme o důstojném umístění
architektovy pamětní desky,“ říká
primátor Beitl a dodává, že dobrou
příležitostí k tomu by mohlo být
85. výročí postavení radnice v led-
nu 2018. (mh)

Foto Michal Vele
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V pátek 9. června bude opět Eurocentrum žít
folklorem a tradicemi. Osmý ročník Meziná-
rodního folklorního festivalu představí sou-
bory z různých koutů celého světa. Festival
se koná pod záštitou Libereckého kraje
a statutárního města Jablonec nad Nisou.
Akce bude probíhat od 10 do 21 hodin za
každého počasí a vstup je zdarma.

Na Mezinárodním folklorním festivalu 2017
vystoupí:

BROLN, Brněnský rozhlasový orchestr 
lidových nástrojů
Česká špička profesionálních moravských uměl-
ců při Českém rozhlasu Brno uvede nejkrásnější
lidové písně za doprovodu cimbálové muziky.

Dětský folklorní soubor Malá Jizerka
Úspěšný dětský folklorní soubor, který byl již
popáté vybrán odbornou porotou na Národní
přehlídku, se představí pásmem Smejvánky.

Feng-yün Song, Čína
Čínská zpěvačka, držitelka mezinárodních hu-
debních uznání, uvede čínské lidové písně s do-
provodem klavíru a Malbu hlasem s rytmem
bubnů a dalekých stepí.

Folklorní soubor Malá Nisanka, 
Jablonec nad Nisou
FS Malá Nisanka I a II se představí v doprovo-
du Dětské muziky FS Nisanka a FS Malá Ni-
sanka III a IV v doprovodu Muziky FS Nisanka.
Folklorní soubor čerpá z lidové kultury Pojizeří,
Podještědí a Podkrkonoší. 

Hudební studio Kokos, Jablonec nad Nisou
Hudební studio z Jablonce nad Nisou – Koko-
nína. Jeho studenti prezentují různorodé hu-
dební druhy a žánry. V jejich podání zazní pře-
devším lidové písně v originálních úpravách. 

Jožka Šmukař, Česká republika
Známý zpěvák lidových písní vystoupí poprvé
v Jablonci nad Nisou. Během své dlouholeté
kariéry profesionálního zpěváka spolupracuje
především s cimbálovými a dechovými or-
chestry. K srdci mu přirostla lidová písnička,
která vyniká právě u cimbálu.

Korrontzi, Baskicko – Španělsko
Repertoár souboru vychází z tradiční baskické
lidové hudby, ale obohacuje ji o vlivy hudby ji-
ných zemí a kultur. Korrontzi koncertují s vel-
kým úspěchem v mnoha zemích po celém světě.

Topľan, Slovensko
Soubor čerpá a uchovává tance a zpěvy z oblas-
ti Šariše a Zemplína. Taneční vystoupení toho-
to souboru jsou umocněna krásnými šarišský-
mi kroji, které jsou typické pro oblast Horního
Šariše. Soubor každoročně absolvuje 50–60 vy-
stoupení na Slovensku i v zahraničí.

TS Magdaléna, Rychnov nad Nisou
Taneční studio představí výrazový a scénický
tanec s názvem Panny moudré a panny pošeti-
lé. Liturgickou hru z 12. století zpracoval Vítěz-
slav Nezval a hudbu zkomponoval Bohuslav
Martinů v díle Hry o Marii.

Součástí festivalu je letní trh a akce pro děti.
Ve stáncích si můžete koupit a ochutnat různé
regionální produkty. Děti se mohou zúčastnit
poznávacích a výtvarných aktivit a her, které
zajišťuje Ekocentrum. 

V případě nepříznivého počasí se festival koná
ve velkém sále Eurocentra.

Program letní scéna 

DOPOLEDNÍ PROGRAM FESTIVALU 
10.00 zahájení dopoledního programu 
10.05 hudební studio KOKOS (Jablonec n. N.)
11.00 Korrontzi (Baskicko – Španělsko)
11.45 TS Magdaléna
12.10 FS Topľan (Slovensko)
13.15 FS Malá Nisanka I, II, IA

GALAPROGRAM FESTIVALU část I.
14.30 oficiální zahájení festivalu
14.35 FS Malá Nisanka III a IV 
15.00 Feng-yün Song (Čína)
15.30 FS Topľan (Slovensko)
16.30 BROLN, Brněnský rozhlasový orchestr

lidových nástrojů)

GALAPROGRAM FESTIVALU část II.
18.00 TS Magdaléna, DFS Malá Jizerka
18.30 Feng-yün Song (Čína)
19.00 Korrontzi (Baskicko – Španělsko)
20.00 Jožka Šmukař

Doprovodný program 
Letní trh – areál Eurocentra a nám. Dr. Farského
9.00–18.00 stánkový prodej regionálních výrobků 

Programy pro děti
Ekocentrum – výstavní pavilon Eurocentra
13.00–18.00 pro veřejnost
Rukodělné, poznávací a smyslové aktivity týka-
jící se farmářského života a produktů.

Tvořivé dílny tradičních lidových technik
– dolní foyer Eurocentra 
10.00–18.00 hodin
Keramická dílna, malování na staré břidlice,
výroba bižuterie, drátování, zdobení perníčků
a další zajímavé činnosti pro všechny věkové
kategorie.

Spolufinancování 
Statutární město Jablonec n. N. a Liberecký kraj

Mezinárodní folklor na letní scéně /9. 6. 2017/

Poslední červnový čtvrtek (29. 6.) se uskuteční
tradiční Den Integrovaného záchranného
systému (IZS). Letos se koná dvanáctý ročník
a jednotlivé složky, které se starají o naši bez-
pečnost, naše zdraví a životy, budou svoji ne-
lehkou práci opět představovat veřejnosti.

Slavnost zahájí v 9.00 hodin na Horním náměstí
primátor statutárního města Petr Beitl za přítom-
nosti čestných hostů a ředitelů složek IZS. 

„Hned poté se rozběhne zajímavý program, ve
kterém se představí Policie ČR včetně psovodů
a jízdní policie, Zdravotnická záchranná služba,
hasiči – profesionální i dobrovolní, Nemocnice
Jablonec, Horská služba, Chemická brigáda
Armády ČR, Vězeňská služba, Vodní záchranná
služba, Besip, Červený kříž a další,“ vyjmenová-
vá složky, které se akce účastní, František

Chlouba, vedoucí oddělení krizového řízení. Ved-
le ukázek zásahů a činnosti záchranářů a bez-
pečnostních sborů představí pracovníci IZS nej-

novější záchranářskou techniku. „Pro děti při-
pravujeme znalostní soutěže, hry a dostanou
možnost procvičit si i střelbu na laserové střelni-
ci. Program by mělo zpestřit i vystoupení Četnic-
ké pátrací stanice Praha v historických unifor-
mách,“ upozorňuje na zajímavosti Chlouba.

Na Horním náměstí sice program skončí ko-
lem 16. hodiny, ale tím neskončí den s IZS. Další
zajímavou podívanou připravují pořadatelé na
vodní hladině mšenské přehrady, kde své umění
předvede Vodní záchranná služba s leteckou zá-
chrankou.

„Všechny složky IZS jsou na svůj jablonecký
den důkladně připraveny. Nám nezbývá než si
přát, aby se vydařilo počasí, a především to, aby
záchranáři mohli své umění předvádět jen naoko
na náměstí a nemuseli zasahovat u skutečných
případů,“ přeje si František Chlouba. (end)

Den IZS letos podvanácté

Foto Jiří Endler
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Zastupitelé schválili závěrečný účet
Zastupitelé projednali a schválili závěrečný účet
města za rok 2016. Loňské hospodaření skončilo
přebytkem ve výši 98 milionů korun. 

„Hospodaření se podařilo udržet na přijatelné ú-
rovni. Na úvěrech z minulých let jsme splatili přes 59
milionů a doplatili úvěry u Hypoteční banky a České
spořitelny. Zadlužení města se od začátku roku 2016
snížilo ze 165 milionů na 105 milionů,“ konstatuje
náměstek Miloš Vele a dodává, že důkazem dobrého
hospodaření je rostoucí provozní saldo, tedy rozdíl me-
zi běžnými příjmy a výdaji. To dosahuje téměř 162 mil.
Kč a meziročně se zvýšilo o 27 %.

V roce 2016 narostly všechny daně. Nejvíce vzrostla
daň z příjmů fyzických osob, a to o 15,8 mil. Kč.
Celková výše daňových příjmů v roce 2016 je 530
mil. Kč, celkem daňový příjem do rozpočtu města či-
nil 483 mil. Kč, což je o téměř 47 milionů více. 

Největšími investicemi roku 2016 je zateplení MŠ
Tichá (6,9 mil.) a rekonstrukce ulice Lesní (12,7 mil.),
hřiště v Břízkách (9,8 mil.), kino Radnice (2 mil.).
Nemocnici město jako zřizovatel poskytlo 15miliono-
vou investiční dotaci. Zásadní je částka 40 mil. Kč –
schválený příplatek mimo základní kapitál společ-
nosti JE, která loni úspěšně dokončila revitalizaci sítě
centrálního zásobování teplem.

Během roku se 19x schvalovala rozpočtová opatře-
ní, resp. úpravy rozpočtu spočívající např. v přesunu
rozpočtových položek, úpravách rezerv nebo zařaze-
ní dotací. 

Auditor, společnost ATLAS AUDIT, s. r. o., shledal
hospodaření města bez nedostatků. 

Chceme plnou kontrolu nad vodárenstvím
Zastupitelstvo deklarovalo souhlas s převzetím pl-
né kontroly nad provozováním vodárenské infra-
struktury společností SVS, a. s., a odkoupením po-
dílů společnosti Veolia v servisních organizacích
zajišťujících provoz vodárenské infrastruktury. 

Jablonec je spolu s dalšími 457 obcemi a městy
Libereckého a Ústeckého kraje akcionářem společ-
nosti SVS, a. s., která je vlastníkem vodohospodářské
infrastruktury v severočeském regionu. Tu provozu-
je soukromá společnost SčVK, v níž má podíl 49,1 %
společnost SVS a 50,1 % společnost Veolia, zbylých 0,8
% vlastní drobní podílníci. Nyní se SVS snaží převzít
stoprocentní kontrolu nad SčVK, a. s., která je servis-
ní organizací a zajišťuje provoz vodárenské infra-
struktury na většině území LK a ÚK. O záměru
odkoupit podíly Veolie ve společnosti SčVK se bude
jednat 15. června na valné hromadě SVS v Teplicích.
K případnému odkupu akciového podílu Veolie by
mělo dojít bez zatížení rozpočtů jednotlivých akcio-
nářů.

Hasičárna v Pasekách získá novou střechu
Zbrojnice SDH Jablonecké Paseky bude mít letos
novou střechu, garážová vrata a okna. O náklady
za bezmála 1,2 mil. Kč se podělí dotace generální-

ho ředitelství Hasičského záchranného sboru
(HZS) a městská pokladna. 

Vloni radní schválili žádost o dotaci na opravu fa-
sády a střechy hasičské zbrojnice v Jabloneckých
Pasekách, kterou vyhlásilo generální ředitelství HZS.
Podmínkou příslibu dotace byl závazek města k dofi-
nancování opravy. Celkové náklady jsou vyčísleny na
1 186 tis. Kč, přičemž přislíbená dotace činí 590 tisíc,
město ze svého rozpočtu uhradí 595 tis. Kč. 

Osvětlení zvýší bezpečí 
Náklady na osvětlení stezky kolem přehrady za
saunou k zátoce Cikánka částečně pokryje dotace
Ministerstva vnitra ČR z Programu prevence kri-
minality. Předpokládaná cena za pořízení a insta-
laci 12 svítidel je 670 tis. Kč, dotace MV činí 495 tis.
Kč (74 %), podíl města je 175 tisíc. S instalací se po-
čítá letos. 

„Původně jsme žádali o dotaci 2,2 milionu korun
na osvětlení dvou rizikových lokalit – pěší stezky po-
dél Bílé Nisy a další podél přehrady za saunou. Pro
značný převis žádostí se je republiková komise roz-
hodla uspokojit pouze do limitu 495 tisíc korun. Proto
jsme se dohodli s ministerstvem na realizaci pouze té
kratší stezky kolem přehrady a snížili počet svítidel
na 12,“ vysvětluje František Chlouba, vedoucí odd.
krizového řízení. 

Dotaci na činnost asistentů prevence kriminality
pro rok 2017 získalo město v plné výši. Tento projekt
díky dotacím MV v Jablonci úspěšně funguje už od
poloviny roku 2015. Náklady na činnost, proškolení
a mentoring obou asistentů je 630 tis. Kč za rok, do-
tace činí 90 % z uvedených nákladů.

Za dva roky bude nový sportovní areál
Dva roky se bude stavět sportovní areál v Sokolí u-
lici. Předpokládané náklady na hřiště pro školy
i veřejnost dosahují zhruba 18 mil. Kč včetně DPH,
přičemž letošní investice z rozpočtu města je ne-
celých 11 milionů.

Revitalizací zanedbaného pozemku Základní školy
v ulici 5. května, který dříve sloužil pro výuku pěsti-
telských prací, vznikne sportovní areál pro ZŠ, MŠ
Lovecká i veřejnost. „Vznikne tu víceúčelové hřiště
a běžecké dráhy s doskočištěm, vše s umělým povr-
chem včetně hygienického zázemí. Celý areál se ale
musí nejdříve odvodnit. Proto vznikne nový drenážní
systém zaústěný do retenční nádrže s přepadem do
jednotné kanalizace,“ popisuje chystanou investici
náměstek Lukáš Pleticha. 

Náklady jsou odhadnuté na 18,2 mil. Kč včetně
DPH, realizace se rozdělí do dvou let. „Letos plánuje-
me přípravné a zemní práce, odvodnění, stavbu opěr-
ných zdí a podkladní vrstvy,“ vysvětluje Pleticha
s tím, že v roce 2018 se dostaví hygienické zázemí,
dokončí zpevnění ploch, oplocení, umělé sportovní
povrchy včetně lajnování. Osadí se mobiliář i dětské
pískoviště, herní sestavy s pryžovou dopadovou plo-
chou. (mh/jn)

Návštěva z Kaufbeuren. V polovině května přivítal Jablonec zastupitele z partnerského města Kaufbeuren. Čekalo je oficiální přijetí pri-
mátorem i neoficiální program. Velká většina kaufbeurenských zastupitelů byla v Jablonci poprvé. Foto Markéta Hozová

■ Krátce
Distribuce nově
Od června zahajujeme zkušební re-
žim roznosu Jabloneckého měsíč-
níku. Roznášku počínaje tímto čís-
lem zajišťuje magistrát v podob-
ném systému, jako probíhá distri-
buce hlasovacích lístků. Na webu
města v sekci Jablonecký měsíčník
uvedeme během června seznam
obvodů po ulicích a číslech popis-
ných včetně kontaktů na jednotlivé
roznašeče. Případné nedoručení je
tedy možné oznamovat konkrétní
osobě zodpovědné za roznos v loka-
litě. I nadále platí, že měsíčník bu-
dou dostávat všechny domácnosti
v Jablonci, podmínkou doručení
zůstává přístupná, označená a funkč-
ní schránka na dopisy. Cílem nové-
ho řešení je zajistit doručení měsíč-
níku do každé domácnosti ještě
před začátkem daného měsíce.
Zatím se jedná o zkušební provoz,
který na konci roku vyhodnotíme. 

Samozřejmě, že zpočátku mohou
vzniknout nedostatky. V této sou-
vislosti vás žádáme o spolupráci
a komunikaci s konkrétními rozna-
šeči i redakcí měsíčníku, abychom
případné počáteční komplikace
mohli co nejdříve doladit. I nadále
bude určitý počet výtisků k dispozi-
ci v informačních centrech, jak
v tom turistickém v Kostelní ulici,
tak v tom magistrátním v budově
radnice.

Zároveň s měsíčníkem budete ta-
ké nově dostávat kulturní kalendář
vydávaný Jabloneckým kulturním
a informačním centrem. V důsled-
ku toho dojde ke změně ve zveřej-
ňování kulturních akcí v měsíčníku.
Více informací najdete na str. 11.
Věříme, že se nový systém osvědčí
a brzy si na něj všichni zvykneme.

Vaše redakce

Přívětivý úřad
Ministerstvo vnitra ČR vyhodnotilo
jablonecký magistrát jako druhý
nejpřívětivější úřad v Libereckém
kraji. V průzkumu mezi obcemi
s rozšířenou působností se hodnoti-
lo celkem 5 kategorií: 1) dostupnost
pro občany, 2) transparentnost, 3)
komunikace, 4) řízení kvality ve ve-
řejné správě a 5) další aktivity. „Náš
úřad je navíc kladně hodnocený za
přímou komunikaci s občany, naše
pravidelná setkávání s občany si
ministerstvo vybralo jako příklad
dobré praxe pro ostatní města,“ ří-
ká primátor Petr Beitl, který oceně-
ní převzal spolu s tajemníkem ma-
gistrátu Markem Řeháčkem.

„Přívětivý úřad dělají přívětiví
úředníci, velmi děkuji všem zaměst-
nancům magistrátu. Je to zejména
jejich ocenění,“ dodal primátor Beitl.

Senioři, vystavujte
Výstava Tvořivé ruce našich senio-
rů proběhne od 25. září do 1. října
v malém sále Eurocentra. Oddělení
školství, kultury a sportu vyzývá
kreativní seniory, aby začali vyrá-
bět a své výrobky přinášeli od 28.
srpna do 8. září do kanceláře č. 407
ve 4. patře radnice (L. Kocourková),
tel. 483 357 277, kocourkova@mesto-
jablonec.cz. Autoři mají zajištěný
vstup na celý program Týdne seniorů.



Upozornění 
pro čtenáře
Počínaje červnovým číslem Jablonec-
kého měsíčníku zavádíme již avizovaný
nový způsob distribuce měsíčníku
a zveřejňování kulturních a společen-
ských akcí. S Jabloneckým měsíčníkem
budete nyní nově dostávat i Kalendář
vydávaný Jabloneckým kulturním a in-
formačním centrem (JKIC), kde jsou
jednotlivé akce zveřejňovány v denním
přehledu. Protože Kalendář JKIC je ur-
čený zároveň i turistům, bude obsaho-
vat programovou nabídku divadla, kin,
Eurocentra, Muzea skla a bižuterie, vý-
stavních prostor a galerií, tedy subjek-
tů, které nabízejí využití volného času
také návštěvníkům našeho města. Na-
bídka, jež je orientovaná spíše na vás,
občany Jablonce – tedy programy kni-
hovny, mateřského centra, Vikýře nebo
ZUŠ a dalších, zůstává i nadále v mě-
síčníku. Od zaváděného systému, který
chceme do konce letošního roku vy-
zkoušet a posléze vyhodnotit, si slibuje-
me zejména zkvalitnění distribuční
služby, zrychlení roznosu měsíčníku
a zajištění komplexního a srozumitel-
ného přehledu o konání kulturních
a společenských akcích ve městě. I na-
dále budou jak měsíčník, tak kalendář
jednotlivě k volnému odběru v infor-
mačních centrech. Do schránek budete
ale dostávat tyto dvě tiskoviny najed-
nou. Věříme, že se nový systém osvědčí
a brzy si na něj zvyknete. 

Vaše redakce

■Městská knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz

5. 6. /pondělí/ 10.00 hodin
SKLADBY PRO SMYČCE
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

6. 6. /úterý/ 9.00 hodin /zadáno/
JAK DOKTOŘI VYLÉČILI VELRYBU
Divadelní představení Spolku loutkářů
Vozichet z Jablonce nad Nisou
k projektu Knížka pro prvňáčka.

6. 6. /úterý/ 14.00 hodin
FILIPÍNY
Pravidelné promítání.

6. 6. /úterý/ 17.00 hodin
(NEJEN) LETNÍ ZATMĚNÍ MĚSÍCE
Astronomické okénko Martina Gembece.

14. 6. /středa/ 17.00 hodin 
MUZIKOTERAPIE – LÉČENÍ
HUDBOU
Hudba je mocná čarodějka – umí
ovlivňovat, harmonizovat, léčit tělo
i mysl. Prožitková přednáška
s flétnistkou a muzikoterapeutkou
Bohuslavou Nitschovou.

19. 6. /pondělí/ 15.45 hodin
LITERÁRNÍ KLUB 
Miluješ knihy? Je ti 8–15 let? Přidej se
k nám a přijď do audiovizuálního sálu.

20. 6. /úterý/ 14.00 hodin
JESENÍKY
Pravidelné promítání z cyklu Krásy
Čech, Moravy a Slezska.

20. 6. /úterý/ 17.00 hodin
POZVÁNKA NA HRADY A ZÁMKY
V LIBERECKÉM KRAJI
Besedovat s vámi budou Petr Weiss
a Vladimír Trégl, pracovníci
Národního památkového ústavu.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Nové téma – České dějiny a jejich
souvislosti
Podzimní semestr 2017.

VÝSTAVY
PŘÁTELSTVÍ ZBLÍZKA I NA DÁLKU
V prostoru schodiště vám představíme
nejlepší práce z devátého ročníku
fotografické soutěže.

VŠEHOCHUŤ PETRY ŽĎÁRSKÉ
Výstava na chodbě k multimediálnímu
oddělení. Jablonecká autorka
představuje své práce, které se skládají
z mnoha uměleckých žánrů za použití
různých uměleckých technik.

Pokračujeme v luštitelských
soutěžích a hrách
O ZLATOU MAKOVICI, 
ZNÁTE-VÍTE-TUŠÍTE, 
LOVCI PEREL 2017

■ ZUŠ
Podhorská 47 a Horní nám. 1,
Jablonec nad Nisou, www.zusjbc.cz
tel.: 488 880 300, 488 880 308

5.–9. 6. /pondělí–pátek/ 
ZÁPIS ZUŠ
Více na 16. straně.

7. 6. /středa/ 18.00 hodin
KLAVÍRNÍ VEČER
Koncertní sál ZUŠ.

12. 6. /pondělí/ 18.00 hodin
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Koncertní sál ZUŠ.

15. 6. /čtvrtek/ 18.00 hodin
SOUBOROVÝ PELMEL
Koncertní sál ZUŠ.

19. 6. /pondělí/ 17.00 hodin
VERNISÁŽ
absolventů a starších žáků výtvarného
oboru
Budova ZUŠ, Horní náměstí.

21. 6. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ.

■ DDM Vikýř
Tel. 483 711 725, www.vikyr.cz,
info@vikyr.cz.

1. 6. /čtvrtek/ 10.00–17.00 hodin
POHÁDKOVÝ TYRŠŮV PARK ANEB
DEN DĚTÍ A VIKÝŘAKADEMIE
Pohádková prezentace kroužků
a dalších činností DDM Vikýř
v Tyršově parku spojená s oslavou Dne
dětí, informace všichni Vikýřáci.

2.–3. 6. /pátek–sobota/
PYŽAMOVÝ VEČÍREK 
Poslední holčičí noc tohoto školního
roku. Cena: 200 Kč, 
informace A. Tauchmanová.

4. 6. /neděle/ 8.00–16.00 hodin
POHÁDKOVÁ PŘEHRADA
Akce, na které nebude Vikýř chybět.

6. 6. /úterý/ a 8. 6. /čtvrtek/ 
17.30 hodin
DIVADELNÍ PŘEDVÁDĚČKA
DRAMAŤÁKU
V Klubu Na Rampě své umění
předvedou dramatické a divadelní
kroužky z Vikýře. Akce je vhodná pro
zájemce o kroužek. Prodej vstupenek
v den konání akce, cena vstupenky je
40 Kč, informace S. Příhonská.

9. 6. /pátek/
VÝROBA PŘÍRODNÍ KOSMETIKY
S POVÍDÁNÍM O KINEZIOLOGII
V rámci kurzu proběhne i povídání
o kineziologii. Cena 590 Kč/osoba.
Přihlášky do 6. 6., M. Šípková nebo
M. Janegová.

9.–10. 6. /pátek–sobota/ 
17.00–10.00 hodin
VAŘENÍ POD ŠIRÝM NEBEM
Budeme vařit a péct na ohni na zahra-
dě Vikýře. Děti z kroužku vaření vstup
zdarma, ostatní 250 Kč, přihlášky do
6. 6., M. Šípková.

17. 6. /sobota/ 8.00–16.00 hodin
III. VIKÝŘOVSKÝ ŠKOLNÍ VÝLET
Autobusový výlet do Prahy do mořského
světa, cena 200 Kč pro děti z Vikýře,
ostatní 300 Kč, cena zahrnuje dopravu
a vstupné, přihlášky do 10. 6.,
S. Příhonská.

18. 6. /neděle/ 14.00–18.00 hodin
DEN OTCŮ NA TAJVANĚ
Více na 14. straně.

24. 6. /sobota/
VÝLET LODÍ NA SLAPY
Autobusový výlet k vodní nádrži Slapy,
projížďka kolesovým parníkem.
Přihlášky do 16. 6., P. Dostál.

■ Jablíčko
– centrum pro rodinu
www.centrumjablicko.cz, 
tel. 773 270 271, 
info@centrumjablicko.cz.

1.–30. 6. /každý všední den/ 
9.00–12.00 hodin
KLUB JABLÍČKO
Hravé dopoledne v herně.

4. 6. /neděle/ 9.00–12.00 hodin
POHÁDKOVÁ PŘEHRADA
Pochod kolem druhé a třetí přehrady
plný zábavných úkolů a pohádkových
postav. Start u Prutu, cíl na Tajvanu.

6. 6. /úterý/ 10.00–12.00 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA
V JABLÍČKU
Individuální poradenství.

8. 6. /čtvrtek/ 10.00–11.30 hodin
STÁŽE PŘI RODIČOVSKÉ
DOVOLENÉ – JDE TO
Jak si zvýšit možnosti uplatnění na trhu
práce prostřednictvím stáže poradí
Stanislava Karásková z Fondu dalšího
vzdělávání.

8. 6. /čtvrtek/ 15.00–18.00 hodin
KLUB PAVOUČCI
Setkávání rodin s dětmi s diagnostikou
ADHD, PAS (porucha autistického
spektra), s logopedickými vadami. 

9. 6. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
KLUB MAMINKY PODNIKATELKY
– JAK NA CENY
3. seminář podpůrného klubu
Maminky podnikatelky. Rezervace 
l.pilekova@centrumjablicko.cz.

13. 6. /úterý/ 10.00–12.00 hodin
NAVLEČTE SI KORÁLKY
Workshop se silikonovými korálky
značky Emaja.

13. 6. /úterý/ 17.30–19.30 hodin
ŠTĚSTÍ
Přednáška Martina Jotova.

14. 6. /středa/ 10.00–11.30 hodin
BEZPEČÍ DĚTÍ V DOPRAVĚ
Přednáška policisty Miroslava Lejska
z Oddělení prevence kriminality MP
Jablonec na téma bezpečnost v dopravě. 

15. 6. /čtvrtek/ 15.00–18.00 hodin
KLUB DVOJČAT

18. 6. /neděle/ 
DEN OTCŮ – DRSNÍ CHLAPI
Více na 14. straně.

21. 6. /středa/ 17.00–18.00 hodin
POSLEDNÍ TANEČKY
A VYSTOUPENÍ
Taneční vystoupení dětí.

23. 6. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
HLUBOKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM
Klub zdraví.

29. 6. /čtvrtek/ 
DEN BLÁTA V EKOPARKU
Dopolední program pro objednané
školní kolektivy, odpoledne určeno pro
veřejnost. Akci pořádá Jablíčko
ve spolupráci s EKOparkem.

■ Český červený kříž
ul. E. Floriánové (spolkový dům)
www.cck-jablonec.cz

2. 6. /pátek/ 8.00–12.00 hodin
V PROUDU ŽIVOTA S TLUKOUCÍM
SRDCEM 
Čtyřhodinový kurz první pomoci.
Pro přihlášené.

3. 6. /sobota/ 9.00–14.00 hodin
DEN DĚTÍ S PČR
Místo konání: areál SKP Rýnovice.

4. 6. /neděle/ 9.00 do 13.00 hodin
POHÁDKOVÁ PŘEHRADA 2017
Místo konání: jablonecká přehrada.

10. 6. /sobota/ 9.00–23.00 hodin
SLOVANÉ NA SLUNKÁCH
Sportovně odpočinkový den s bohatým
programem a večerním koncertem. 

15. 6. /čtvrtek/ 15.00–19.00 hodin
ČTYŘI HODINY PRO ŽIVOT
Kurz první pomoci. Malá učebna ČČK,
školení je zaměřeno na základní život
zachraňující úkony. Veřejný kurz.
Cena: 400 Kč/os, registrace: on-line
přihlášky http://www.cck-jablonec.cz/.

15. 6. /čtvrtek/ 15.00–19.00 hodin
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO
UCHAZEČE O ŘP
Malá učebna ČČK. Výuka zdravotnické
přípravy uchazečů o řidičský průkaz
v autoškolách včetně praktického 
výcviku v poskytování první pomoci.
Cena: 270 Kč/os, registrace: on-line
přihlášky http://www.cck-jablonec.cz/.
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Hrady a zámky v Libereckém kraji

20. 6. /úterý/ 17.00 hodin – Městská knihovna
Petr Weiss a Vladimír Trégl z Národního památkového ústavu pozvou
na hrady a zámky Libereckého kraje a nabídnou několik tipů kam na
výlety či o letních prázdninách.
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Stadion Střelnice

Atletický stadion

www.atletikajbc.cz

4. 6. /neděle/ 9.00 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV
2. kolo mužů a žen. 
Pořádá AO TJ LIAZ Jablonec.

6. 6. /úterý/ 9.00 hodin
ZŠ LIBERECKÁ
Školní závody.

10. 6. /sobota/ 9.00 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR
JEDNOTLIVCŮ STARŠÍHO
ŽACTVA
Pořádá AO TJ LIAZ Jablonec.

13. 6. /úterý/ 9.00 hodin
OKRESNÍ KOLO TROJBOJE
VŠESTRANNOSTI 
S ADAMEM
Pořádá AO TJ LIAZ Jablonec.

18. 6. /neděle/ 9.00 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR
JEDNOTLIVCŮ MLADŠÍHO
ŽACTVA
Pořádá AO TJ LIAZ Jablonec.

21. 6. /středa/ 9.00 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV
MLADŠÍHO ŽACTVA
2. kolo, skupina A. Pořádá AO TJ LIAZ
Jablonec.

24. a 25. 6. /sobota–neděle/ 
MČR JUNIORSKÝCH
A DOROSTENECKÝCH
KATEGORIÍ
Pořádá AO TJ LIAZ Jablonec. 

Městská hala

MH je pouze poskytovatelem sportoviště.
O případných změnách zápasů
a jiných akcích rozhoduje pořadatel.
Podrobné informace na webu
www.sportjablonec.cz.

JUDO
3. 6. /sobota/ 9.00 hodin
DOROSTENECKÁ LIGA
Pořádá Judo klub Jablonec, 
kurt č. 4.

TANEC
9.–11. 6. /pátek–neděle/ 
MČR – CZECH DANCE 
CHAMPIONSHIP 2017
Pořádá TaPŠ ILMA.

Jablonecká přehrada

9. 6. /pátek/ 20.30 hodin
OKOLO JABLONCE NAPŘÍČ 
HANDICAPY
Start na Staré osadě v ulici Pod Vodár-
nou. Noční putování městem, naslou-
chání nočním zvukům, vnímání světel
a vůní. Společné vytvoříme světelný
provaz, který spojuje přátelství a síla.
Začátek Stará osada 20 (ulice Pod
Vodárnou), dále směr jablonecká
přehrada, společnost Preciosa. Cíl na
krásném místě s vyhlídkou na Petříně.
Druhý den světelný posel odveze
světlo do Jedličkova ústavu, kde bude
probíhat Den otevřených dveří. 
Více www.cestazasnem.cz/jablonce

11. 6. /sobota/ 10.00 hodin
MEMORIÁL JAROSLAVA POSLTA
2017
Jablonecká přehrada – zátoka u min-
covny, závody dračích lodí pro ama-
térské, firemní a sportovní týmy na
počest Jaroslava Poslta, zakladatele
oddílu Jizerský drak, doprovodný pro-
gram, více na www.jizerskydrak.cz.

17. 6. /sobota/ 11.00 hodin
JABLONECKÁ SKLÁDAČKA

Sportovní klání pro veřejnost bez
ohledu na věk, sportovní zdatnost či
zdravotní handicap, disciplíny:
plavání, jízda na kánoi, kolo, bludiště,
propozice na www.skladacky2015.cz.

24. 6. /sobota/ 14.00 hodin
PRASOLOPPET 2016
16. ročník tradičního běhu na klasic-
kých lyžích v zimním oblečení kolem
první přehrady. Přihlášky na
www.prasoloppet.banda.cz.
Více na 15. straně.

25. 6. /neděle/ 11.00 hodin
OSTYLE CUP
TJ Bižuterie oddíl plavání pořádá na
jablonecké přehradě 20. ročník otev-
řeného plaveckého závodu pro mládež
a širokou veřejnost. Tratě (kategorie):
3 km (dorost, dospělí, masters), 5 km
(dorost, dospělí, masters), 10 km (do-
rost, dospělí, masters), 5 km (starší
žáci), 3 km (mladší žáci).
Prezence: 9.00–10.30 hodin; startovní
časy: 11.00 hodin – 10 km dorost, do-
spělí, masters, 11.45 hodin – 3 km do-
rost, dospělí, masters, mladší, žactvo,
14.00 hodin – 5 km dorost, dospělí,
masters, starší žactvo, 15.00 hodin –
hromadný start veřejného závodu vy-
hlášení výsledků průběžně. 
www.bija.cz

Lyžařský areál Břízky
BIATLON
www.skpjablonec.cz

17. 6. /sobota/ 10.00 hodin
MČR V BIATLONU NA HORSKÝCH
KOLECH
OV biatlon pořádá v biatlonovém
areálu Břízky – 21. ročník mistrovství
ČR (start v 10.00 hodin) s účastí
reprezentantů, závod pro veřejnost
(start ve 13.00 hodin) a závod pro děti
(start v 15.30 hodin).

ČLTK Bižuterie Jablonec

do 4. 6. 
OPEN 2017 – CZECH REPUBLIC
FUTURES
7. ročník mezinárodního turnaje mužů
s dotací 15 tis. Usd.

10. 6. /sobota/ 9.00 hodin
BIŽUTERIE – TK ÚSTÍ N. L.
OP družstev, starší žactvo.

11. 6. /neděle/ 9.00 hodin
BIŽUTERIE – TK SV VŠEBOŘICE
OP družstev dorost.

17. 6. /sobota/ 9.00 hodin
BIŽUTERIE – SK M Č. LÍPA B
OP družstev, starší žactvo.

18. 6. /neděle/ 9.00 hodin
BIŽUTERIE – LTK LIBEREC A
OP družstev, mladší žactvo.

25. 6. /neděle/ 9.00 hodin
BIŽUTERIE – TK ŠTĚTÍ
OP družstev, mladší žactvo.

25. 6. /neděle/ 9.00 hodin
BIŽUTERIE – TK FRÝDLANT
OP družstev dorost.

Sportovní areál Mšeno
www.fkjablonec.cz
tel. 483 713 004

8. 6. /čtvrtek/ 9.30–11.30 hodin
PROCHÁZKA FOTBALOVÝM
RÁJEM
15. ročník, sportovní akce pro děti
z MŠ, pořádá FK BAUMIT Jablonec
a DDM Vikýř. 

11. 6. /neděle/ 9.00 hodin
LION CUP
Fotbalový turnaj žáků ročníku 
narození 2008 za účasti 16 týmů. 

Nabídka sportovních pořadů

Vrchol mládežnické letní sezony se po čty-
řech letech vrací do Jablonce. Český atletický
svaz pověřil Tělovýchovnou jednotu Liaz
uspořádat Mistrovství České republiky ju-
niorů, juniorek, dorostenců a dorostenek.
Závody se na atletické dráze stadionu Střel-
nice uskuteční v termínu 24.–25. června.

Závody jsou určeny pro věkové kategorie v roz-
pětí šestnáct až devatenáct let. „Ve čtyřech kate-
goriích proběhne podle časového programu po
oba dva dny celkem osmdesát disciplín. Závodů
se zúčastní téměř sedm set atletických nadějí ze
všech oddílů České republiky,“ říká Dušan Mo-
litoris z pořádajícího oddílu TJ Liaz.

Závody jsou pochopitelně velmi náročné na
organizaci. Jen sobotní program bude trvat cel-
kem jedenáct hodin a ten nedělní, ve kterém
proběhne většina finálových bojů, počítá se šesti
hodinami. „Již od začátku roku pracuje organi-
zační výbor, který řeší veškeré úkoly v přípravě

závodů. Na celé akci se bude denně podílet še-
desát rozhodčích a 100 organizátorů,“ vypočítá-
vá Molitoris.

Závody se uskuteční pod záštitou primátora
statutárního města Jablonec nad Nisou Petra

Beitla. „Toto mistrovství patří svým objemem
mezi největší atletické akce v republice. Chce-
me navázat na úspěšné závody, které jsme hos-
tili v minulosti,“ přeje si pořadatel.

Na startu nebudou chybět ani naděje pořáda-
jícího oddílu TJ LIAZ. „Naději na slušné umís-
tění má junior kladivář Patrik Hájek, který je
v současnosti na prvním místě republikových
tabulek. Dále dorostenky Barbora Hůlková
(skok do dálky, 200 metrů), Veronika Milotová
(běh na 200 metrů), trojskokanka Patricie Janů,
která obhajuje bronz ze zimního mistrovství.
Šance mají i Veronika Přibylová, diskařka, kte-
rá je v současné chvíli na 4. místě tabulek,
a Leona Vokálová či Nikola Sojková. Obě doros-
tenky jsou do 10. místa v českých tabulkách
a poběží 300 m překážek,“ vyjmenoval některá
želízka v ohni jeden z trenérů TJ Liaz Martin
Michalský. Tradičně mají šanci štafety, zvláště
pak ta dorostenek, která poběží 4x100 metrů.

(end)

Přehlídka atletických nadějí na Střelnici

Foto Václav Novotný

Foto Václav Novotný
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Sportovní klub SK Tuleň, Flotila - liberečtí
vodní skauti a Sundisk, s. r. o., pořádají 18. roč-
ník euroregionálního festivalu Slavnosti ře-
ky Nisy, jež začínají v pátek 16. června tra-
dičním pochodem městem s vílou Nisou na
koni, mažoretkami, bubeníky a jabloneckým
vodníkem s předáním poselství ve 13.30 ho-
din před jabloneckou radnicí. 

Následuje krátká plavba Jabloncem od autobu-
sového nádraží k Tyršovu parku, poté plavba
s předáním poselství do Vratislavic a Liberce.
V sobotu pokračuje plavba na kanoích z An-
dělské hory přes Chrastavu a Bílý Kostel do
Chotyně s happeningy a předáváním poselství

v jednotlivých městech a obcích podél Nisy.
V neděli se vyplouvá z Chotyně. V poledne se
posádky kanoí setkají na Kristýně se zástupci
měst a obcí ležících na břehu Lužické Nisy
a společně s nimi plují do Trojzemí, kde se opět
účastní happeningu. Poté po Nise pokračují až
do Marienthalu.

Od pondělí 19. 6. do soboty 24. 6. probíhá
plavba z Ostritz až do ústí Odry.

Zájemci se mohou účastnit plavby po všech-
ny dny nebo samostatně kterýkoli ze dnů
s vlastními plavidly, případně si mohou zapůj-
čit loď a vybavení z půjčovny lodí Sundisk
Family. Kontakt a další informace: tel. 737 256 575,
www.sundisk.cz

Nisa – řeka, která nás spojuje 

■ Pozvánky

Eurocentrum
Srnky – Neobyčejné 
příběhy z Liberce
Eurocentrum chystá na čtvrtek 22. června od
21.00 divadlo pod širým nebem. V rámci ak-
ce open air se mohou Jablonečané těšit na
představení Divadla F. X. Šaldy Srnky. 

Jedná se o příběh outsiderů s kuriózními o-
sudy přepracovaný autorem pro liberecké diva-
dlo a se scénou speciálně upravenou pro jablo-
necký amfiteátr. 

Hra Tomáše Svobody je jedním z divácky nej-
úspěšnějších představení hraných v libereckém
Malém divadle. Místa na ni jsou na domovské
scéně vždy 24 hodin před zahájením prodeje
vstupenek obsazená. Představení je nevhodné
pro mládež do 15 let.

Městské divadlo
Koncert proti násilí 
na seniorech
Slavnostní program se koná v pátek 16. června
od 15 hodin v Městském divadle v Jablonci
nad Nisou. Vstupenky jsou k dispozici v po-
kladně divadla od 5. června.

Sedmý ročník koncertu u příležitosti Světo-
vého dne proti násilí na seniorech ovládne jab-
lonecký rodák, mladý zpěvák a showman
Ondřej Ruml. Spolu s muzikanty Matěj Benko
Quintetu připravil návštěvníkům koncertní
program složený ze známých i méně známých
písniček tria Ježek, Voskovec a Werich. 

V úvodu slavnostního programu předají pri-
mátor Petr Beitl a náměstek Miloš Zahradník ti-
tul Jablonecká pečovatelka 2017 ženám, které
ze svého středu nominují a chtějí ocenit orga-
nizace poskytující sociální služby. O jednotli-
vých oceněných pečovatelkách si více přečtete
v příštím čísle Jabloneckého měsíčníku.

Mírové náměstí
Den zdravotně postižených
Asociace rodičů a přátel zdravotně postiže-
ných dětí v ČR, z. s., Klub Jablonec nad
Nisou pořádá 18. ročník akce. Ta se uskuteč-
ní v úterý 13. června 2017 od 12.00 do 17.00
hodin na Mírovém náměstí v Jablonci nad
Nisou.

Celým programem bude provázet: Honza
Musil, jako host vystoupí zpěvák Martin Maxa.
„Připravili jsme odpoledne plné soutěží a zá-
bavného programu pro handicapované i zdravé
děti a spoluobčany, ukázku první pomoci ČČK,
soutěže pro širokou veřejnost.

Program: 
12.00 Zahájí představitelé Magistrátu
12.15 Taneční klub Xtream
12.25 Taneční skupina Šarm
12.40 Taneční klub Xtream
12.50 OnkoMaják – prevence rakoviny tlustého

střeva
13.10 Mateřská škola – Jablůňka
13.20 Mateřská škola – Motýlek
13.35 OnkoMaják – prevence rakoviny tlustého

střeva
13.45 Izerína
14.15 OnkoMaják – prevence rakoviny tlustého

střeva
14.25 ZUŠ Jablonec nad Nisou
14.50 OnkoMaják – prevence rakoviny tlustého

střeva
15.00 Soutěže pro představitele Magistrátu
15.10 Nayla – taneční studio s tradicí
15.30 Studio Kokos
15.50 OnkoMaják – prevence rakoviny tlustého

střeva
16.00 Martin Maxa
16.50 Aries – bubeníci
17.00 Ukončení programu

Ve stáncích se představí Asociace rodičů a přá-
tel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Domov
a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou,
Jedličkův ústav Liberec, Diakonie, Domov Te-
reza, Fokus, Centrum sociálních služeb Jablo-
nec nad Nisou. p. o., Středisko pro ranou péči
Liberec, o. p. s., Drak, Domov Maxov, Svítání,
ČČK, oblastní spolek, Černí koně (Vítr ve vla-
sech), Onko Maják a další.

Klub na Rampě
Stárplej je ve finále
Desátý ročník soutěže regionálních kapel Stár-
plej probíhá v Klubu Na Rampě od února, fi-
nále je v červnu. Organizátorem je společ-
nost Sundisk.

„Předchozími ročníky prošlo více než 130 ka-
pel, které soutěžily po čtyřech v každém kole.

Letos se v první polovině večera představily
pouze dvě a jedna postoupila do finále,“ říká
Milena Bauerová z Klubu Na Rampě. Ve druhé
části diváci slyšeli některé bývalé soutěžící, na-
př. Lauru a její ¨ tygři s Lucií Bakešovou, Mydy
Rabycad s Honzou Drábkem a Mikulášem
Pejchou, Scoffers, Exil 51 a Exots. Z letošní os-
mičky do finále postupují DNA Brothers, The
Paper Cuts, Makule a The Widowers. „O vítězi
kromě poroty rozhodují i diváci,“ dodává
Bauerová. Výherce čekají zajímavé ceny a mož-
nost vystoupení v klubu v příští sezoně a na ně-
kterých letních akcích.

Jablonec n. N., Rychnov u Jablonce n. N.
Noc kostelů
V pátek 9. června se v České republice ve ve-
černích a nočních hodinách otvírají kostely
a modlitebny. Nabídnou divadlo, hudbu,
prohlídku s výkladem i místo pro ztišení.
Letošním mottem je biblický verš, jehož sou-
částí je právě slovo „noc“. 

Je jím verš 10,17 z knihy Moudrosti: „Za dne
jim byla záštitou, NOC prozářila hvězdami.“
Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před tři-
nácti lety ve Vídni, kde také v roce 2005 probě-
hla první Noc kostelů – Lange Nacht der
Kirchen. V loňském roce se do Noci kostelů
v České republice zapojilo více než 1400 koste-
lů. Více na www.nockostelu.cz a v Jabloneckém
kalendáři.

18.00–21.00 hodin
Kostel sv. Anny, Kostelní ulice
18.00–19.00 hodin – živá varhanní hudba
Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s.

18.00–21.00 hodin 
Pravoslavný kostel ve Vrkoslavicích, ul. U Kaple
18.00-19.00 hodin – pobožnost Díkůvzdání
Pravoslavná církev v českých zemích

18.00–20.00 hodin 
Modlitebna ČCE, ulice Pod Baštou 10
19.00–20.00 hodin – zpěv mládeže
Českobratrská církev evangelická

18.00–22.00 hodin 
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Horní nám.
Místo pro ticho. Informace o historii kostela.
Římskokatolická církev

18.00–23.00 hodin
Chrám Dr. Farského, nám. Dr. Farského
18.00–23.00 hodin – Pošta do nebe (možnost za-
žehnutí svíce)
18.00–21.00 a 22.00–23.00 hodin – živá varhan-
ní hudba
21.00-22.00 hodin – Zpěvy a modlitby z Taizé
Církev československá husitská

Foto archiv Sundisk

Foto archiv Divadlo F. X. Šaldy
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S tátou to zvládneš! 
Jak řešit jednoduchá zadání bez telefonu,
počítače a mobilních sítí? Na to se soustředí
letošní Den otců, který vyzve zvláště hlavy
rodin, aby se při plnění úkolů se svými rato-

lestmi spolehli na vlastní schopnosti, paměť,
instinkt a přírodní zákony.

S tátou to zvládneš! je titul letošního Dne otců,
který na Tajvaně u přehrady v neděli 18. červ-
na od 14 do 18 hodin pořádá Jablonec nad Ni-
sou. Na jednotlivých stanovištích budou rodiče
s dětmi plnit úkoly, při nichž zvláště tatínkové
budou moci předvést, jak znají přírodu, jak se
vypořádají s logickými hádankami nebo jak
jsou kreativní. Na všechny zde čekají také spor-
tovní disciplíny, ať už ty typicky letní, jako je
ragby a nízké lanové překážky, nebo ty pro da-
né roční období neobvyklé – snowtubing či běh
na lyžích. 

Rodinné týmy tak budou poznávat listy, před-
měty či zvířata, počítat délky, odhadovat výšku
stromu či správný čas podle slunce, hledat cíl
a luštit hádanky. Úkolem však bude i zapálit

oheň pomocí lupy a opéct si buřta, projet se na
vodě, vyrobit čelenku. Na celé odpoledne je při-
pravený bohatý kulturní program, trampolína,
skákací nafukovací hrad a kreativní dílny. (jn)

JBC FEST letos na Dobré Vodě
Tři dny nadupané hudební zábavy, první
unikátní festival pro Jablonec, který ponese
tradici, mix hudebních stylů od reggae přes
rock až po punk, více než 20 interpretů na
několika stages, to je JBC FEST.

Po prvním ročníku festivalu JBC FEST, který se
těšil mezi Jablonečany velké oblibě a sklidil po-
zitivní ohlasy, jsou tu organizátoři s druhým
ročníkem. Ten se uskuteční od 29. června do
1. července ve skiareálu Dobrá Voda.

„Náš druhý samostatný JBC 4X Revelations
nám díky pravidelné hojné účasti na afterparty
ukázal, že Jablonečané jsou lační po hudebních
produkcích pod širým nebem. Žádná podobná
akce do té doby takové příležitosti neposkytova-
la. A tak jsme se rozhodli uspořádat mimo kla-
sické fourcrossové závody s masivní afterparty
JBC 4X Revelations, kde se po sportovní ani
kulturní stránce nic nemění a uskuteční se
15. 7., ryze hudební akci, kterou je právě JBC
FEST,“ vysvětluje Tomáš Slavík, jeden z orga-
nizátorů akce.

V loňském roce se hudební festival konal na
Tajvanu. Ten letošní se uskuteční na Dobré
Vodě. „Tajvan byl srdcová záležitost, avšak kvů-
li svému umístění skrýval spoustu organizač-
ních nástrah. Proto jsme se ale nerozhodli pro

změnu místa. Důvodem je větší komfort pro ná-
vštěvníky a delší hudební program. Místo má-
me vyzkoušené a věříme, že se JBC FEST na
Dobré Vodě bude líbit. Do kopce nikoho nepo-
ženeme, vše se odehraje ve spodní části areálu
a mírná svažitost nabídne perfektní přírodní
amfiteátr,“ vysvětluje důvody změny prostředí
Slavík. 

Na dvou stages se představí mnoho tuzem-
ských kapel i DJs a chybět nebudou ani zahra-
niční. Festival odstartuje několika koncerty již
ve čtvrtek 29. června, pokračovat bude až do so-
boty 1. července. Během něj zahraje více jak
20 kapel, a to jak tuzemských, tak zahraničních.
Z domácích do Jablonce zavítají festivalové stá-
lice, jakou jsou například Monkey Business,
Wohnout, Dymytry, UDG nebo De Bill Heads.
Boky rozvlní lokální Superhero Killers a o úsměv
na tváři se postará bavič Xavier Baumaxa. Na
druhé stage do kytar hrábnou například Total
Chaos, První Hoře nebo Just For Being, prostor
dostanou i kapely místní.

„Festival možná navštíví i legendární jelen
Evžen, který se loni v červenci znenadání obje-
vil na pontonu přehrady a stal se maskotem ce-
lého festivalu,“ tvrdí Slavík. 

Organizátoři doufají, že jim po loňském upla-
kaném prvním dni festivalu bude letos počasí
přát, na JBC FEST do skiareálu Dobrá Voda do-
razí o něco víc návštěvníků než loni a ve spo-
lečnosti dobré muziky společně oslaví první
prázdninový víkend.

Třídenní festivalové vstupenky za zvýhodně-
né ceny lze kupovat online nebo v kamenných
prodejnách sítě TicketPortal. Na místě pak bu-
dou také vstupenky jednodenní. (end)

Prasoloppet – největší lyžařská událost léta
Sedmnáctý ročník recesistického běhu na
klasických lyžích v zimním oblečení kolem
přehrady Prasoloppet 2017 se uskuteční v so-
botu 24. června.

„Prasův běh přitahuje lyžaře již od roku 2001,
a to zejména díky absenci dopingových kontrol.

Konečně přichází léto a světová lyžařská elita
míří do Jablonce – Mekky extrémních sportov-
ců,“ říká s jistou nadsázkou jedna z pořadatelek
Ivana Hancvenclová.

První ročník tohoto proslulého klání se konal
pod záštitou DDM Vikýř a za tropického vedra
se ho zúčastnilo šestnáct statečných borců. Od
té doby počet účastníků rostl a v loňském roce
již součet mužů a žen na startu přesáhl sedm-
desátku. Trať tříkilometrového závodu vede ko-
lem první přehrady a běžci mají možnost dů-
stojně se rozloučit se svými lyžemi na dlažbě,
písku i asfaltu.

Největší lyžařská událost léta má v podmín-
kách účasti předepsané kompletní zimní oble-
čení: kulich nebo čelenka, šátek, teplá bunda –
ideálně péřovka, dlouhé rukávy – rolák nebo
triko s dlouhým rukávem, teplé rukavice, dlou-
hé nohavice – oteplováky nebo šusťáky, pro
otrlé jégrovky, teplé ponožky pro případ vánice.
Doporučují se i lyžařské brýle a drobné na pi-
vo. „Trať je nutno absolvovat do jedné hodiny

od startu,“ upozorňuje Hancvenclová. Start zá-
vodu je v sobotu 24. června ve 14 hodin na lou-
ce u hráze přehrady, prezence závodníků tam-
též v době od 12.30 do 13.30 hodin. Přihlásit se
lze i předem, a to prostřednictvím webových
stránek www.prasoloppet.banda.cz. 

(end)

Foto archiv JBC FEST

Foto archiv Prasoloppet Foto archiv Prasoloppet

Foto Radka BaloghováFoto Radka Baloghová
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Sto jedenáct let starý příběh přehrady 
Symbolicky na Medarda se ve čtvrtek 8. červ-
na v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových
otevře slavnostní vernisáží letní výstava při-
pomínající 111 let od položení základního
kamene přehrady na Mšenském potoce.

Většina obyvatel si už bez přehrady město
Jablonec ani nedovede představit. Vnímáme ji
především jako místo pro rekreaci, zábavu
a sportovní vyžití pár kroků od zaměstnání či
domova. Dnešnímu poklidnému charakteru ale
předcházely dramatické události. Ničivé povod-
ně podnítily systematickou stavbu přehrad
v povodí Zhořelecké Nisy, ale v případě té na
Mšenském potoce narazili investoři na houžev-
natý odpor obyvatel tehdy samostatného Mše-
na. Ale i oni nakonec vzali přehradu na milost
a ta se brzy stala místem společenských udá-
lostí i sportovních klání. Historii vzniku a stav-
by přehrady představí první část výstavy v pří-
zemí domu. Díky vstřícnosti správců archiválií
– Povodí Labe, závod Jablonec nad Nisou, a Stát-
nímu okresnímu archivu v Jablonci nad Nisou
se podařilo nashromáždit unikátní obrazový
materiál. Pořadatelé se také pokusili zmapovat
spolkový život kolem přehrady. Krátce po zpro-
voznění vodní nádrže vznikly dva veslařské

kluby, jeden tehdejšího reálného gymnázia
a později i klub obchodní akademie. Po válce
byl, mimo jiné v souvislosti s příchodem no-
vých obyvatel z vnitrozemí, založen 1. vodácký
skautský oddíl. Později začaly vznikat skupiny
sportovních kanoistů, jachtařů, surfařů, v novo-
dobé historii také oddíl dračích lodí. „Výstavou

chceme ocenit nadšení všech, kteří na přehra-
dě nechali kus svého srdce,“ vysvětluje ředitel
Jabloneckého kulturního a informačního cent-
ra Petr Vobořil. „Je neuvěřitelné, kolik lidí tato
vodní plocha ovlivnila a motivovala k výjimeč-
ným výkonům. Vyrostli zde sportovci světové
úrovně. Málokdo například ví, že mezi nadšen-
ci od jablonecké přehrady jsou výrobci profe-
sionálních plachet světového renomé.“ Oblíbe-
nost přehrady je daná také jejím propojením
s přírodou. I to výstava připomene a představí
rovněž činnost jabloneckého rybářského spol-
ku. Navíc přehrada není jen o sportu, inspiro-
vala řadu umělců, dává nový rozměr kulturní-
mu dění ve městě.

„Každý návštěvník by měl pocítit pohodu
a takřka přímořskou atmosféru, kterou jablo-
necká přehrada nabízí,“ vysvětluje organizátor-
ka výstavy Petra Handlířová. „Děti se zabaví
kormidlováním ponorky a poznáváním pod-
vodního života přehrady a dospělý doprovod se
mezitím může bavit v plážovém lehátku nad fo-
tografiemi z historie dávné i nedávno minulé
nebo tajně poodhalit fenomén nudistického
koutku Slunečních lázní. Výstava Jablonecké
moře nabízí pro každého něco.“ Více na webu
www.jablonec.com. (pha)

Jablonecké archivní cimélie ’17
V pořadí již pošesté se k letošním oslavám
Mezinárodního dne archivů připojí v pátek
9. června 2017 i Státní okresní archiv Jab-
lonec nad Nisou, a to svým tradičním Dnem
otevřených dveří. 

Prezentovány budou jedinečné dokumenty tý-
kající se letošních regionálních výročí, návštěv-
níci ale nebudou ochuzeni ani o nejzajímavější
přírůstky archiválií z poslední doby.

V souvislosti s letošním 111. výročím položení
základního kamene jablonecko–mšenské pře-
hrady (1906) budou vystaveny některé (širší ve-
řejnosti dosud neznámé) dokumenty spojené
se vznikem tohoto technického díla. Zájemci se
seznámí např. s oficiálními protesty kdysi sa-
mostatných obcí Loučná a Mšeno proti záměru
stavby, či s precizními technickými výkresy
přehrady vyvedenými v barvě. 

Archiv též připomene letošní 55. výročí spo-
jení Mšena a Vrkoslavic s Jabloncem (1962). 

Stejným rokem je datován i první význam-
nější text o okresním archivu v regionálním tis-
ku. Tento pamětihodný záznam publikovaný

v někdejším týdeníku Noviny Jablonecka bude
znovu zveřejněn po více než půlstoletí trvající
přestávce. 

Z dalších výročí chceme upozornit na letošní
jubileum 425 let od dědičného povýšení členů
slavné sklářské podnikatelské rodiny Schürerů
císařem Rudolfem II. do šlechtického stavu.
Originál listiny z roku 1592 dnes již zřejmě ne-
existuje, vystaven tak bude „pouze“ vzácný opis
zmíněného privilegia. Poprvé byl notářsky ově-
řen v Žitavě v roce 1654, podruhé v západočes-
ké Teplé v roce 1655, potřetí (a naposled) pak
v České Kamenici v roce 1669.

V roce 2017 si připomínáme i 115 let od na-
rození českého překladatele, ilustrátora a hu-
debníka Karla Vačleny mladšího (1902–1986),
jehož rodina provozovala ve dvacátých až čtyři-
cátých letech 20. století na Jablonecku úspěšné
české nakladatelství a knihkupectví. I tato
osobnost bude archivem (ve spolupráci s měst-
skou knihovnou) vzpomenuta. 

Z nově získaných archiválií bude k vidění na-
př. podrobná dokumentace ke vzniku osobité
novostavby železnobrodské městské spořitelny

(1928–1938), tamního hotelu Cristal – Pallace
(1939–1946) a původní budovy jabloneckého
hotelu Merkur (1932–1939). 

Poprvé představíme i digitální kopie někte-
rých dokumentů, jejichž originály jsou zatím
uloženy mimo archiv: budou tak vystaveny do-
kumenty z pozůstalosti prvního jabloneckého
starosty Josefa Pfeiffera mladšího (1808–1869),
které do Jablonce přivezl v letošním březnu je-
ho příbuzný, pan Ulrich Schwehn z německého
Haigeru. Nově zdigitalizována byla i obrazová
dokumentace současného sídla archivu – ně-
kdejšího jabloneckého městského starobince
s chudobincem, postaveného v klidové zóně na
kraji města v letech 1908–1909. 

Zájemcům bude samozřejmě umožněna
i prohlídka archivu. Během ní jim přiblížíme
odbornou práci archivářů a budou seznámeni
s novinkami v jeho činnosti za poslední rok. 

Jablonecký archiv se nachází v Turnovské
ulici 40 a 40a. Návštěvníkům Dne otevřených
dveří slibuje opět neopakovatelné zážitky. Sraz
zájemců před hlavní budovou archivu vždy v 9,
12, 15 a 18 hodin.

www.soalitomerice.cz/content/soka-jablo-
nec-nad-nisou (jk)

SOkA Jbc, fond SbFP, sign. 678, fotografie zachycující potápěčský tým „K. u. k. Kriegsmarine“ 
při provádění kontroly hráze přehrady, červen 1915

SOkA Jbc, fond SbDN, sign. 524, momentka 
z napouštění jablonecké přehrady, 

pravděpodobně přelom let 1909/1910 

Foto archiv JKIC
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■ Z knihovny 
Antonín Langhamer: 
Legenda o českém skle
V roce 1999 vydalo nakladatelství
Tigris Zlín ucelený přehled o výrob-
ních, výtvarných a obchodních tradi-
cích českého sklářství od raného
středověku přes renesanci, baroko
i secesi až po současnost, navíc ne-
opomíná ani průmyslovou výrobu
užitkového a technického skla či čin-
nost uměleckých škol a jejich peda-
gogů. Obdivovatelům českého skla
nabízíme ve fondu knihovny i jiné
práce Antonína Langhamera, ale
o tom více již v našem katalogu.

■ Nábory
DPS Vrabčáci a Vrabčata
Dětský sbor Vrabčáci a jeho příprav-
né sbory Vrabčata a Písklata vyhlašu-
jí konkurz do všech svých oddělení.

Zvány jsou děti od šesti let. Zájemci
se mohou hlásit v pondělí 26. 6.
v 15.00 hodin ve zkušebně v ZŠ Mo-
zartova v Jablonci. „Zájemci o zpěv
v našem sboru musí projevit základ-
ní hudební cítění a připravit si dvě li-
dové písně,“ upozorňuje zpěváčky
sbormistr Pavel Žur.

Zkoušky během školního roku pro-
bíhají v pondělí a ve středu. „Nabí-
zíme začlenění do hudebního tělesa,
které letos oslaví 25 let svého trvání,
děti jsou vedeny zkušenými pedagogy
s dlouholetou sborovou zkušeností,
účastní se koncertů, soutěží a přehlí-
dek v ČR i v zahraničí,“ říká Žur.
Kontakt: Pavel Žur, tel. 603 846 440,
e-mail: pavelzur@seznam.cz.

ZUŠ Jablonec nad Nisou
Základní umělecká škola v Jablonci
pořádá zápisy do oborů, které mohou
žáci absolvovat v následujícím škol-
ním roce.

Zápisy v budově ZUŠ, Horní nám. 1,
Jablonec n. N.

Hudební obor – od pondělí 5. 6. do
pátku 9. 6. od 14.00 do 17.00 hodin.

Taneční obor – pondělí 5. 6. a úterý
6. 6. od 14.00 do 17.00 hodin.

Přípravné sbory sboru Iuventus,
gaude! a přípravka pro nejmenší (od
3 let) – pondělí 5. 6. a středa 7. 6. od
14.00 do 17.00 hodin

Výtvarný obor – úterý 6. 6. a čtvrtek
8. 6. od 14.30 do 17.00 hodin; čtvrtek
8. 6. od 14.30 do 17.00 hodin (budova
malé školy v Rychnově nad Nisou)

Zápis v budově ZUŠ, Podhorská 47a,
Jablonec n. N.

Literárně-dramatický obor – ve
středu 7. 6. a čtvrtek 8. 6. od 14.00 do
17.00 hodin.

Podmínkou zápisu je věk minimálně
5 let a předem vyplněná přihláška na
www.izus.cz.

Jeho cesta ke sklu nebyla přímočará a uhlazená.
Dlouhá léta mu jeho profesní kariéru komplikoval
nevhodný „třídní původ“. Na gymnázium nemohl.
Vyučil se tedy mezi lety 1951–1953 sklářem na
Základní odborné škole sklářské v Železném Brodě
a poté nastoupil jako foukač laboratorního skla do
n. p. Technické sklo v Držkově, kde pracoval až do
roku 1958. Teprve poté se jeho cesta začala stáčet
směrem ke sklářské teorii.

Nejprve působil jako metodik Okresního domu
osvěty v Semilech (1959–1961), pak nastoupil na
místo odborného pracovníka v jabloneckém Muzeu
skla a bižuterie (1961–1977). Jako redaktor se zde
zasloužil o prvních pět ročníků dodnes ceněného
sborníku Ars vitraria. Externě absolvoval Střední
uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Želez-
ném Brodě (1961–1964) a dálkově Fakultu sociál-
ních věd a publicistiky na pražské Karlově Univer-
zitě (1965–1970).

V roce 1977 Antonín Langhamer z jabloneckého
muzea odešel (nikoliv zcela dobrovolně) a nastoupil
jako historik umění v liberecké Oblastní galerii
(1978–1990). Posledních šest let před odchodem do
důchodu strávil jako ředitel Muzea skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou, které pod jeho vedením uspo-
řádalo řadu důležitých výstav mapujících aktuální

stav české sklářské výtvarné scény. Připravil přes tři
sta výstav obrazů, soch, skla, šperků a užitého umě-
ní, redigoval sborníky Ars vitraria, publikoval v od-
borném tisku. 

Odchodem z muzea jeho aktivní působení v obo-
ru rozhodně neskončilo. Až to s odstupem vypadá,
že se spíše obrodilo a zesílilo poté, co byl zbaven
každodenní zátěže ředitelského postu. Úzce napří-
klad spolupracoval s Galerií DETESK v Železném
Brodě, Muzeem a Pojizerskou galerií v Semilech
a časopisem Sklář a keramik. 

Byl autorem nebo spoluautorem mnoha publika-
cí, např. Kapitoly z podnikatelské historie Jablo-
necka (1997), Václav Pokorný – malíř a grafik (1999,
2004), Legenda o českém skle (1999), Vyšší odborná
škola sklářská a Střední průmyslová škola sklářská
Nový Bor (2000, 2002), Miloslav Janků. Vzpomínky
na mládí (2006), Sklo a světlo. 150 let sklářské ško-
ly v Kamenickém Šenově (2006), Jaroslav Svoboda
(2008), Vladimír Komárek (2008), Jablonecké diáře

(2009, 2019, 2011), 100% SKLO. Sklářská škola v Že-
lezném Brodě 1920–2010 (2010), Jaroslav Brychta
(2014), Alois Metelák (2015), Katalog sbírky skla
a bižuterie MMŽB (2015) aj.

V posledních letech připravil zásadní monografii
o Jaroslavu Brychtovi či publikaci Výtvarní umělci
Jablonecka a Železnobrodska 1945–2015.

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
a Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s.

Odešel významný teoretik českého skla

Antonín Langhamer

■ Osobnost Jablonecka

Ve věku osmdesáti let skonal v Jablonci nad Nisou na počátku května semilský rodák
Antonín Langhamer (* 24. 7. 1936), kurátor více než tří stovek výstav obrazů, soch, skla, šperků
i užitého umění, autor úctyhodné řady publikací (mj. monografie Legenda o českém skle)
a nesčetných odborných textů, laureát Sklářské ceny České sklářské společnosti za rok 2002
a medaile GRATIAS TIBI AGO statutárního města Jablonce nad Nisou.

Foto archiv Muzeum skla a bižuterie Jablonec n. N.

Antonín Langhamer ve čtvrtek 27. dubna v Železném Brodě uvedl výstavu Barevná chvění Blanky Brožové. Foto Jakub Kalousek

Foto archiv Muzeum skla a bižuterie Jablonec n. N.



(17)

jablonecký měsíčník červen 2017

Ve středu 14. června město udělí už podruhé
Cenu pro nadané. Symbolické jablko, jehož
autorkou je Veronika Černá, studentka
Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší
odborné školy v Jablonci nad Nisou, popu-
tuje k nadaným žákům základních a stu-
dentům středních jabloneckých škol. 

Cenu pro nadané udělilo statutární město popr-
vé v loňském roce a hned se setkala s velkým
úspěchem jak u oceněných a jejich blízkých,
tak u pedagogů. „A to bylo pro organizátora, od-
dělení školství, kultury a sportu, tou největší
pobídkou pro pořádání ročníků dalších. A záro-
veň to byla i odpověď na otázku, zda Cena pro
nadané je krok správným směrem,“ říká Lucie
Kocourková za organizátory. Ti si odpověděli,
že správný krok to je, neboť Jablonec nad Nisou
má mnoho nadaných dětí a je škoda nedat to na
vědomí i ostatním Jablonečanům. Vyhlášení le-
tošního ročníku se bude konat ve středu 14.
června od 18 hodin v městském divadle. Před
vlastním oceněním se všichni nominovaní po-
depíší do pamětní knihy.

Základ Ceny pro nadané položil v roce 2016
tehdejší náměstek pro oblast humanitní Pavel
Svoboda. Jejím cílem bylo ocenit děti a mladé
lidi, kteří jsou výjimeční v některém oboru lid-
ské činnosti – studium, umění a sport, nebo vy-
konali nějaký výjimečný čin, například zachrá-
nili lidský život nebo nezištně někomu pomoh-
li či trvale pomáhají. 

„Díky náleží všem, kteří se k organizaci Ceny
pro nadané připojili v prvním ročníku, a sice
společnosti PRECIOSA, a. s., a společnosti
iQLANDIA, která připravila odměnu ve formě
poukazu k návštěvě,“ říká Kocourková. V roce
2017 se k Ceně pro nadané připojují hned dvě
nadace, a to Nadace Jablotron, která bude pa-
tronem kategorie studium, a Nadace Preciosa,
jež zaštítí kategorie umění a zvláštní počin.
Kategorii sport si pod patronát vzala společnost
Sport Jablonec, s. r. o.

Více o Ceně pro nadané včetně fotografií
z minulého ročníku a představení letošních no-
minovaných na www.cenapronadane.cz a stej-
nojmenném FB.

(jn)

Jablonec udělí podruhé cenu nadaným

V pátek 23. června 2017 se od 22.00 hodin
uskuteční slavnostní zahájení promítání
Letního kina v Jablonci nad Nisou. Diváci se
opět dočkají dramaturgického překvapení
v podobě projekce Naslepo.

Areál otevře své brány již ve 20 hodin. „Atmo-
sféru naladí DJové Johnny Caress, Illya
a Cyper. Před filmovou projekcí bude k vidění
vystoupení jabloneckého tanečního souboru
Company DAM,“ říká Kateřina Nermuťová, kte-
rá má na starosti projekty a školní promítání
Kina Jablonec nad Nisou.

První letošní projekce bude tzv. Naslepo. „To
znamená, že znáte čas a místo představení – ale
co se bude hrát, to nevíte. Prostě přijdete, za-
sednete a necháte se překvapit, co se na plátně
vlastně objeví,“ vysvětluje Nermuťová a dodá-
vá: „Nic neriskujete. Pokud filmovým fanouš-

kům výběr filmu nesedne, nevadí. Vstupné na
akci je dobrovolné a vybírá se až při odchodu.“

Filmové zážitky pod širým nebem
Jablonecké letní kino se nachází v příjemném
prostředí lesoparku přímo v centru města. Má
tu výhodu, že můžete přijít s dítětem v kočárku
nebo se psím kamarádem, dát si ke sledování
točené pivo nebo limonádu a užívat si kouzlo
filmu pod hvězdným nebem.

Pestrý program pro každého
Červenec se ponese ve znamení filmových trhá-
ků, jako jsou Valerian a město tisíce planet, Vál-
ka o planetu opic a Spider-Man: Homecoming.
„V srpnu pro změnu zaplesá srdce obdivovatelů
díla Zdeňka a Jana Svěrákových, když se na
plátnech kin objeví jejich nový film Po strništi
bos,“ zmiňuje srpnový bonbonek Nermuťová.

Občerstvení tuto sezonu opět zajistí kavárna
Pokec a návštěvníci se mohou těšit na točené
pivo, čerstvý popcorn a na další široký sorti-
ment dobrot a laskomin. (end)

Letní kino zahájí sezonu projekcí Naslepo

Foto Ivana Mošnová

Třetí ročník festivalu Město plné tónů je za-
hájený. Otevřel ho muzikál Noc na Karl-
štejně v provedení Městského divadla Brno.
V úterý 30. května proběhla novinka festiva-
lu, ZUŠ Open. A právě hlavně ZUŠka bude
držet festivalové žezlo až do prázdnin. 

Kromě muzikálu připravilo na květen městské
divadlo ještě baletní představení Bohemia balet
souboru Taneční konzervatoře hl. města Praha
a Jablonecký hudební festival, v němž se před-
stavily domácí dětské pěvecké soubory Vrab-
čáci a Vrabčata a jejich hosté z Jablonce,
Ostravy, Frýdlantu a Maďarska. Květnovou část
pak zakončila téměř celodenním programem
v ulicích města, v kostele sv. Anny a v Klubu Na
Rampě základní umělecká škola se svým přís-
pěvkem v rámci celostátního ZUŠ Open pod zá-
štitou Magdaleny Kožené. 

Prvním červnovým programem bude v pon-
dělí 5. 6. zastavení na Mírovém náměstí s hu-
debním seskupením Fekete Seretlek. Od středy
7. června bude až do letních prázdnin Mírovému
náměstí vládnout jablonecká ZUŠ. Ta na pódium
před radnici přivede jazz, dechový orchestr
s taneční produkcí, smyčcové a žesťové soubory
se smíšeným kantorským pěveckým sborem
Myjenněkdy. Začátek je vždy v 16 hodin.

Městské divadlo nabídne 9. června od 19 ho-
din Talichův komorní orchestr, v úterý 27. červ-
na ve stejném čase Stratus Chamber Orchestra

z USA a 29. června pak pozve na vodní hladinu.
Na přehradním mole se představí hobojista
Vilém Veverka a Ensemble 18+. 

Aktuální informace ke všem pořadům jsou na
www.mestoplnetonu.cz a stejnojmenném FB.

(jn)

Červen pozve před radnici i na molo

Loňským patronem kategorie umění byl jablonecký 
rodák, zpěvák Ondřej Ruml. Foto Martin Kubišta

Foto 2 x Martin Kubišta
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Sto let – to jsou přibližně tři lidské generace.
Vybrali jsme pro vás z oblíbeného deníku
Gablonzer Tagblatt, čím žil Jablonec před
sto lety.

1. června 1917, č. 149, str. 1, 6, R a V
Rusko. Petit Parisien píše, že ruská armáda
má ještě 10 milionů mužů a 100 000 důstoj-
níků. Reorganizace armády je prý téměř do-
končena. Jejich politické přesvědčení je stejné,
jako mají sověty dělníků a vojáků.

Vídeň. Nový proces s velezrádcem Jaroslavem
Preissem, ředitelem Živnobanky, začíná 18. červ-
na před divizním soudem. 

2. června 1917, č. 150, str. 2, 4, 6, V
Vídeň. Včera pronesl císař Karel ve sněmovně
svou korunní řeč, která byla přijata s velkým
nadšením. Císař chce vybudovat nové Rakousko
a chce pracovat pro štěstí a blaho svých národů.

Mravenci jako odvšivovací prostředek. Stačí,
když umístíme zavšivené části uniformy nebo
prádla do mraveniště. Malí bojovníci si s veška-
mi poradí lépe než jakýkoliv čisticí prostředek.
Potom postačí oděv dobře vyprat ve studené vo-
dě s mýdlem.

6. června 1917, č. 154, str. 4, 6, 7, V
Konfiskace sena a slámy z veškeré úrody roku
1917 platí od 15. června. Distribuce bude prová-
děna centrálou pro krmiva. Výkupní cena a bonu-
sy budou stanoveny ministerstvem pro výživu.

Jablonec. Pokus o vraždu. Jablonecký pekař-
ský učeň Josef S. se pokusil zavraždit ženu své-
ho mistra pana Friedricha Říhy, který bydlí na
rohu Rádelské a ulice U Balvanu. Pan Říha
slouží od počátku války v armádě. V noci na
dnešek si při pracovní přestávce sedla paní Ří-
hová do pekárny a usnula. Učeň ji uchopil za
hlavu a bodl ji kapesním nožem 6x do hrdla.
Paní s ním navzdory ztrátě krve zápasila
a vytlačila ho na dvůr, kde volala o pomoc.
Sousedé jí přišli na pomoc a zavolali okresního
lékaře Dr. Metzla, který ji ošetřil. Učedník, odě-
ný pouze v pracovních kalhotách, košili a čepi-
ci, je na útěku.

Inzerát. Ve čtvrtek se bude prodávat koňské
maso a salám u řezníka Gustava Hoffmanna ve
Smržovce.

7. června 1917, č. 155, str. 4, V
Císařovna Charlotta Mexická oslaví své 77. na-
rozeniny. Provdala se v 17 letech za bratra Fran-
tiška Josefa, arciknížete Maxmiliana.Ten se stal
s francouzskou podporou císařem v Mexiku,
byl však svými poddanými svržen a 19. června
1867 v Quarétaru popraven. Od té chvíle pro-

padla Charlotta duševní nemoci a žije v osamě-
ní poblíž Bruselu na zámečku Bouchout.
Poznámka: Charlotta *1840, †1927 Belgie; Max-
milian *1832, †1867 Mexiko. Ch. P.

9. června 1917, č. 157, str. 8, V
Tragédie vojvody Putnika. „Jen aby nezemřel,
nemá právo zemřít před triumfem,“ říkali srb-
ští důstojníci. Putnik byl duší srbského vojska,
snil sen o „Velkosrbsku“, které mělo mít 12 mi-
lionů obyvatel. Narodil se v jižním Srbsku, vo-
jenské vzdělání získal v Petrohradu a ve
Francii. Zavedl do armády francouzská děla,
Mauserovu pušku a bedlivě sledoval německé
manévry. Mluvil pěti jazyky. Dlouho žil v ústra-
ní a projevil se až při balkánské krizi. Vítězil
nad Turky a Bulhary. Když vypukla Velká válka,
byl již těžce nemocen a řídil boje z lůžka ze své-
ho válečného stanu v Kragujevacu. Na svědomí
má tisíce Albánců, které nechal při dobývání
měst z etnických důvodů zabít.
Poznámka: Radomir Putnik, *1847 Kragujevac,
†17. 5. 1917 v Nice, Francie. Ch. P.

10. června 1917, č. 158, str. 1, R
Rusko. Extrémní socialisté žádají deportaci ca-
ra na Sibiř do zlatých dolů.

Petrohrad. Exploze v přístavu způsobila roz-
sáhlý požár, který postihl Něvský ostrov. Bylo
zničeno několik továren na munici a četné sou-
kromé domy, mezi nimi i palác ministerského
předsedy. Příčinou mohlo být cokoliv, pomsta,
zločin, nebo politika. Sověty a vláda zahájily vy-
šetřování.

11. června 1917, č. 159, str. 7, V
Segedin. Sovy jako válečná potravina? Protože
prodej vran na zdejším trhu měl dobrý ohlas,
objevily se tam i mladé sovy – pár za 2 K.
Policie však prodej sov zakázala.

12. června 1917, č. 160, str. 1, R
Rusko. Nikolaj II. požádal vládu o povolení
k pobytu na Krymu. Vláda odmítla – na Krymu
totiž vládne procarská nálada. Novoje vremja
píší, že na frontě teď místo kulometů pracují ro-
tačky.

Na rižské frontě vychází Okopnaja pravda,
která odmítá další prolévání krve za zájmy
francouzských a anglických kapitalistů. Z Bessa-
rabie se šíří zprávy o pogromech na Židy.

13. června 1917, č. 161, str. 6, V
Lesní požáry v Rusku. Moskevské noviny hlá-
sí, že mnoho sibiřských měst je obklopeno ob-
laky kouře. V okolí Krasnojarsku shoří každý
den 200 000 aršínů lesa. Vojákům a sedlákům je
to úplně jedno.

21. června 1917, č. 169, str. 5, 9, V
USA. Sing-Sing – republika zločinců. Toto vě-
zení bylo jedním z nejhorších na světě. Nový
systém zacházení s vězni uplatňuje velkou mí-
ru osobní svobody. Věznice leží na 8 ha plochy
u řeky Hudson, je volně přístupná. Vstupujeme:
vlevo v hale je pokoj představeného, vpravo re-
cepce. Recepčním je vězeň oděný do šedých
kalhot a svetru. Náš průvodce (také vězeň)
mluví pěti jazyky. V traktu cel se větší počet je-
jich obyvatel zabývá úklidem cel a chodeb.
Není tu žádný dozorce. Nově příchozí jsou čas-
to analfabeti, ale opouštějí ústav jako gramotní.
Každý si může zvolit, čemu se bude učit. Vězni
mají svou banku, nemocnici, prodejny. Oběd je
v 11.30, pak se smí kouřit. Systém dobře fungu-
je již tři roky.

Smrt staré jedle v Českosaském Švýcarsku.
Poté, co dožila stará jedle u Železné Rudy na
Šumavě, padla i Knížecí jedle. Dosáhla stáří
360 let, průměru kmene 1,11 m a výšky 56 m.
Obdivovalo ji tisíce poutníků.

23. června 1917, č. 171, str. 5, V
Uprchlíci v Čechách. Podle českých novin se
zde nachází 125 000 osob, největší skupinou jsou
Židé (73 000 osob). Náklady na pobyt uprchlíků
dosahují 6 miliónů korun měsíčně. 

26. června 1917, č. 174, str. 1, V
Ukrajina žádá odtržení od Ruska. Napětí mezi
Petrohradem a Kyjevem se zostřuje. Ukrajinský
lid žádá samostatnost. Hrozí občanská válka.

30. června 1917, č. 178, str. 2, R
Sarajevo. Tři roky uplynuly od osudného aten-
tátu na následníka trůnu Ferdinanda a jeho
choť Sofii. 

R – ranní vydání 
V – večerní vydání Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Pohlednice z pozice Haut-Rhin, Francie, 1917

Znáte –víte –tušíte aneb Literární Jablonec
Městská knihovna v Jablonci nad Nisou při-
pravila pro rok 2017 novou kvízovou soutěž
Znáte – víte – tušíte aneb Literární Jablonec.
V každém vydání Jabloneckého měsíčníku je
zveřejněna jedna kvízová otázka.

Na ni mohou Jablonečané odpovídat prostřed-
nictvím webových stránek knihovny v sekci
soutěží, a to vždy do poloviny měsíce (nyní do
15. 6. 2017). 

Vyhodnocení každého kola proběhne losová-
ním ze správných odpovědí. Soutěží se o drobné
ceny. 

Více info na http://knihovna.mestojablo-
nec.cz/cs/knihovna-pro-deti/pro-zabavu/sou-
tezte-s-nami/

Správná odpověď z květového kvízu: Kateřina
Havlová, ředitelka Oblastního spolku Českého
červeného kříže v Jablonci n. N., je zároveň
autorkou dvou knih. V jedné z nich zpracovává
téma alkoholismu. Gratulujeme vylosovaným
vítězům z úspěšných řešitelů: Jaroslava Drbo-
hlavová, Anna Netopilová, Alena Štolcová.

Otázka na červen
Christa Petrásková, spoluautorka knihy Osudy
Němců z Jizerských hor v letech 1945–1948,
přeložila též vzpomínky Josefa Umanna. Publi-
kace vyšla v roce 2008 pod názvem:
a) Z Jizerských hor do Brazílie
b) Z Jizerských hor do Argentiny
c) Z Jizerských hor do NěmeckaChrista Petrásková
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■ Ohlédnutí
Jablonecký škrpál je pojem
Každý senior, který se vydává na
výlety v rámci Jabloneckého škr-
pálu, měl v kalendáři červeně za-
škrtnutý pátek 21. dubna, aby byl
u slavnostního zahájení jubilejního
5. ročníku této pohybové aktivity.
Setkání škrpálníků, kteří se i letos
pokusí ujít v součtu 100 kilometrů,
proběhlo na jabloneckém vlako-
vém nádraží. Novou sérii osobně
podpořil a odstartoval primátor
Petr Beitl, byly předány dárky
a symboly a také zazněla hymna
nového ročníku. Hlavním mottem
jsou známá hesla: když nemůžeš,
tak přidej a slovo „nejde“ neexistu-
je. Škrpálníci se poté vydali do
sousedního Liberce, do vyhlídko-
vého patra krajského úřadu, kam
je pozval náměstek hejtmana
Pavel Svoboda. První trasa vedla
do Vratislavic a následně zpět do
Jablonce. Do září, kdy Škrpál
ukončí závěrečná štafeta, je v plá-
nu celkem jedenáct výletů. Jablo-
nečtí senioři se vydají například
do Heřmanic, do Kořenova a do Ji-
nolic, zavítají také do Krkonoš, Ji-
zerek, Českého Šternberka a na
tajný výlet. Jablonecký škrpál ce-
lých pět let podporuje prostřednic-
tvím Centra sociálních služeb sta-
tutární město Jablonec nad Nisou.

(bs)

■ Aktivní věk
Informace z Centra sociálních
služeb
Informace, vzdělávání, výlety, zá-
jezdy, společenské a pohybové ak-
tivity, celodenní klub a prostor pro
setkávání seniorů.

Informace k červnovým aktivi-
tám získáte u Lukáše Frydrycha,
specialisty pro volnočasové aktivi-
ty, tel.: 774 722 942, e-mail: specia-
lista.va@centrumjablonec.cz, v re-
cepci spolkového domu nebo na
www.centrumjablonec.cz sekce
Aktivity seniorů – Programy.

Od května se začali scházet hrá-
či pétanque a mölkky, tréninky
probíhají za pěkného počasí každé
pondělí od 10 hodin ve volnočaso-

vém areálu ve Mšeně, v ulici Čela-
kovského. 

Taneční skupina Šarm a senior-
ský pěvecký soubor Izerína se
představí 13. června před jablone-
ckým magistrátem v rámci pro-
gramu Dne zdravotně postižených. 

Kuželkáři z Jablonce dosáhli 
na pohár
Skvělého a zároveň historického
úspěchu si užívají jablonečtí kužel-
káři. Na dubnovém turnaji tří měst
získali vysněný pohár, na jehož pod-
stavci budou jména členů vítězného
družstva. Turnaj v kuželkách je jed-
nou z mnoha akcí, kde se potkávají
senioři z Jablonce, Liberce a Frýd-
lantu. Během června změří síly
v pétanque a také v minigolfu. (lf)

Aktivity SD ČR Jablonec n. N. 
Naše základní organizace Svazu
důchodců ČR má v současné době
154 členů. Pro své členy zajišťuje-
me pestrý celoroční program.
Pořádáme různé přednášky, bese-
dy, hudební odpoledne a také vy-
cházky po Libereckém kraji, ve

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě
KJS–Klub jabloneckých seniorů
Informace B. Svobodová – tel.: 774 722 945

6. 6. /úterý/
Sloup v Čechách – Skalní hrad,
Cikánská jeskyně; info a přihlášky
B. Svobodová

29. 6. /čtvrtek/ 15.30 hodin
Literární kavárna – malý sál CSS

Dia club senior
Informace H. Korcinová – tel.: 724 206 367

6. a 13. 6. /úterý/ 11.45 hodin
Cvičení v bazénu

22. 6. /čtvrtek/ 15.00 hodin
Setkání členů klubu – velký sál CSS

Svaz důchodců ČR
Informace L. Caránková – tel.: 723 510 256

7. 6. /středa/ 14.00 hodin
Přednáška o rozhlednách 
– O. Simm, velký sál CSS

14. 6. /středa/ 7.30 hodin
Zájezd na zámek Mnichovo
Hradiště, Loretu v Kosmonosích
a hrad Zvířetice, pouze pro
přihlášené členy

21. 6. /středa/ 14.00 hodin
Hudba k tanci i poslechu, velký
sál CSS

28. 6. /středa/ 14.00 hodin
Program na prázdniny a měření
tlaku, velký sál CSS

TJ Kardio Jablonec
Informace K. Křivánek – tel.: 728 366 951

Program naleznete 
na www.centrumjablonec.cz
v sekci Aktivity seniorů – Kluby
seniorů – Kardio Jablonec

Klub seniorek při ČSŽ Jablonec
Informace: Věra Pospíšilová tel. 778 011 311

22. 6. /čtvrtek/ 8.30 hodin
Autobusový výlet do Českého
ráje – Staré Hrady a Loučeň,
i pro nečleny, info a přihlášky
V. Pospíšilová

Foto CSS

Foto SD ČR

K. Šťovíček, A. Železná, I. Kunová, J. Kuna, M. Pech. Foto CSS

Foto CSS

kterém je stále co objevovat.
V březnu jsme byli v Muzeu Fer-
dinanda Porsche ve Vratislavicích.
Cesta do muzea vedla kolem Bílé
sovy a cukrárny, kde se nám vždy
moc líbí. Společně jsme strávili
pěkný den, a to je to, co my starší
potřebujeme. Tedy – nebýt sám,
ale ve společnosti lidí, se kterými
je nám dobře. 
Ludmila Caránková, předsedkyně

ZO SD ČR Jablonec n. N.
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Koncert Janáčka bude hudební lahůdkou
Smíšený pěvecký sbor Janáček připravil pro
příznivce klasické hudby a zpěvu hudební
lahůdku. Ve čtvrtek 15. června se od 19.00 ho-
din v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
v Jablonci nad Nisou uskuteční slavnostní
koncert.

Hosty kulturní akce jsou Dolnoslezská filhar-
monie z Jelení Gory a pěvecký sbor Rosex
z Liberce. „Na programu je symfonie C-dur
W. A. Mozarta KV551 a Mše Jana Jakuba Ryby
C-dur v podání spojených sborů Janáček
a Rosex, za doprovodu orchestru Dolnoslezské
filharmonie. Diriguje Szymon Makowski,“ říká
Ivana Kopáčková, předsedkyně SPS Janáček.
Jablonecký pěvecký sbor má i ve druhém polo-
letí letošního roku bohatý program, který zahá-

jí koncertem ke Dni české státnosti 28. září.
Poté sbor vystoupí 21. listopadu v katedrále sv.
Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě na
slavnostní mši, kde spolu s katedrálním sborem
zazpívá mši Ch. Gounoda Messe Solennelle
Sainté Cecile. 

„V sobotu 25. listopadu přivítá Janáček na
společném koncertě v Městském divadle
v Jablonci nad Nisou soubor Hradišťan & Jiřího
Pavlicu. Následuje série vánočních koncertů,
která vyvrcholí vystoupením na půlnoční mši
24. prosince v katedrále sv. Víta v Praze, kde bu-
de Janáček hostem slavnosti Narození Páně
a s katedrálním sborem zazpívá Českou mši vá-
noční J. J. Ryby,“ odtajnila program pěveckého
sboru Janáček Kopáčková.

(ik)Szymon Makowski

Rýnovice obnovují tradiční pouť
Rýnovice se chtějí zařadit zpátky mezi vy-
hlášená poutní místa Jizerských hor. Místní
lidé se rozhodli navázat na tradiční pouti,
které se v tehdy ještě samostatné obci konaly
do 60. let minulého století. „Rodiče mi vyprá-
věli, že na pouť chodili pěšky až ze Smr-
žovky,“ vzpomíná Alena Strnádková, jedna
ze spoluorganizátorů obnovené slavnosti. 

Původní pouti se podle pamětníků konaly na
svátek sv. Ducha, kterému je zasvěcený místní
kostel. Stánky a atrakce se při nich rozprostíra-
ly od kostela k dnešnímu motorestu až na ko-
nec Ladovy ulice. Při první novodobé pouti se
hlavní dění soustředí kolem hrázděného Domu
česko-německého porozumění, který je hlav-
ním pořadatelem slavnosti.

Ta se uskuteční 17. června a nabídne dětem
i dospělým tradiční pouťová lákadla, řemeslný
jarmark, zábavu, divadlo, občerstvení i večerní
muziku s tancem. Hosté se mohou těšit na moto-
káry, projížďky na poníku, cukrovou vatu nebo
airbrush. Částečně ožít by měl park na rohu
Tylovy ulice, živo bude i na hřišti SKP, kde se
otevře střelnice a odehraje turnaj v nohejbale. 

„Shromažďujeme také podklady pro výstavu
o dřívějším bohatém společenském životě
Rýnovic,“ doplňuje Jana Kocourková z Galerie
FR. Na pouť naváže o týden později, v pátek 23.
června od 17.00 hodin, ještě koncert německé
skupiny Mauke-Die Band zpívající v jablone-
ckém dialektu upravené světové hity. Součástí

večera bude i světelná projekce na zeď rýnovic-
kého kostela a vzpomínka na umělce Vratislava
Nováka, který zde žil a tvořil. Na uspořádání se
podílí i město Jablonec. (la)

Anonymní, diskrétní a bezplatné Déčko
Déčko neboli „D“ Liberec vzniklo v roce 1998
s jedním hlavním cílem – rozvíjet psychoso-
ciální služby v regionu a vzdělávat laickou
i odbornou veřejnost v krizové pomoci.
Postupem doby se začaly rozvíjet nové pro-
gramy a aktivity. V jabloneckém spolkovém
domě působí jeho Občanská poradna. 

Jablonecké pracoviště Občanské poradny Libe-
rec sídlí ve Spolkového domě v ul. E. Floriá-
nové. „Neobjednaní klienti nás mohou navštívit
každé pondělí od 10 do 16 hodin, pro objedna-
né máme vyhrazený čtvrtek od 12 do 18 hodin,“
říká vedoucí poradny Ludmila Guzýová a dodává,
že služba je anonymní, diskrétní a bezplatná.
„Pracujeme díky dotacím Ministerstva práce
a sociálních věcí, Libereckého kraje a statutár-
ního města Jablonec nad Nisou. Dluhové pora-
denství podporují dva finanční ústavy – ČSOB
a Poštovní spořitelna.“ V průběhu roku 2016 se
uskutečnilo v jablonecké poradně celkem 546
konzultací, při nichž poradkyně zodpověděla
celkem 1064 dotazy. 

„Tematicky je nejvíce dotazů zaměřených na
zadlužování, klienti se ptají na práva a povin-
ností dlužníků i věřitelů, na exekuční řízení
a insolvenci. Na ně se nabalují dotazy úzce sou-
visející - rodina a mezilidské vztahy, bydlení,
společné jmění manželů, dědictví apod.,“ jme-

nuje nejčastější problémy klientů poradny její
vedoucí. 

Na nedostatek práce si nemohou v poradně
stěžovat ani letos. „Kromě osobní konzultace se
na nás mohou klienti obrátit i telefonicky vždy
v úterý a středu od 12 do 14 hodin na čísle 485
152 070. Dále je možné službu využít e-mailem
na adrese poradna@d-os.net. Na internetové
dotazy odpovídáme nejdéle do osmi pracovních
dnů,“ připomíná Guzýová.

Velké změny čekají poradnu na začátku dru-
hého pololetí letošního roku v souvislosti s no-
velou insolvenčního zákona, a to konkrétně
v problematice oddlužení. „Toto poradenství
a případné sepsání návrhu na oddlužení budou
moci poskytovat i nadále bezplatně neziskové

organizace pouze s akreditací Ministerstva
spravedlnosti,“ komentuje změnu Guzýová
s tím, že Déčko Liberec, z. s., akreditaci plánu-
je. „Kvůli jistým nejasnostem budeme případné
zájemce o oddlužení v budoucnu informovat,
zda a za jakých podmínek službu budeme mo-
ci poskytovat,“ uzavírá vedoucí poradny Lud-
mila Guzýová.

Občanská poradna „D“ vznikla v roce 2001,
v roce 2005 pak Poradna pro oběti trestných činů
(nyní Bílý kruh bezpečí). Obě pracoviště slouží ši-
roké veřejnosti Libereckého kraje. V programech
sdružení pomáhají dobrovolníci, kterých se za
dobu jeho existence vystřídalo několik desítek,
a to jak odborných poradců (právníků, psycho-
logů), tak studentů v pozicích asistentů. (jn)

V současné době „D“ provozuje: 
• Občanská poradna Liberec: poradenství pro
občany o jejich zákonných právech a povinnos-
tech. Více http://d-os.net/poradenstvi
• Dobrovolnictví: práce dobrovolníků na pozi-
cích asistentů a poradců. Vhodné např. pro stu-
denty k odpracování povinné praxe a získání
dovedností pro práci s lidmi. 
• Vzdělávací programy pro pracovníky v sociál-
ních službách a zájemce. Více http://d-os.net/
vzdelavani
• Projekty podporované z ESF, rozpočtu ČR.

Rýnovická pouť v roce 1953. Na snímku je 
Markéta Sagnerova se svou dcerou Karin. 

Foto soukromý archiv Filipa Nováka
Hlavní dění pouti se odehraje kolem Domu 

česko-německého porozumění. Foto Milan Bajer

Foto archiv Déčko
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No(r)way 2017 – k nejsevernějšímu moři
Sedíme v autě a jsme šťastní, že už se pohy-
bujeme jinak než po vlastních nohách a ve
zcela prošlapaných botách. Benátky jsme
zdolali, ale jak už jsme předem avizovali, cí-
lem byla cesta samotná. Tak končí zápisky
nás tří Jablonečáků z expedice Mácha trail
summer 2014 – cesty z Prahy do italských
Benátek.

O něco starší s o něco hloupějším nápadem.
Tentokrát nepůjdeme k moři jižnímu, ale k Se-
vernímu, tomu nejsevernějšímu, které nám
Evropa může nabídnout. Za měsíc vyrazíme
my – tři randováci na dva a půl tisíce kilometrů
dlouhou cestu přes celé Norsko. Náš další pro-
jekt nese název No(r)way! a spočívá v absolvo-
vání polooficiální cesty Norge pa° langs, tedy pře-

chodu Norska z jeho nejjižnějšího místa, majá-
ku u města Lindesnes, až na Nordkapp –
nejsevernější bod pevninské Evropy.

Z jablečného města vyrazíme 17. června ka-
mionem směr Dánsko, přesedneme na trajekt
do Norska a tam celé dobrodružství začne. 

Společně s Jirkou Kočíbem a Márou Cónem
vyměníme na celé prázdniny pohostinnost jab-
lonecké přehrady za norské fjordy. Denně nás
čeká zhruba čtyřicet kilometrů, dvacet kilo na
zádech a spousta zážitků, které se budeme sna-
žit co nejvíce přiblížit prostřednictvím stránky
www.facebook.com/NoWay2k17. Pokud byste
tedy měli zájem sledovat naše trampoty „z prv-
ní ruky“, navštivte během okurkové sezony náš
Facebook a snad vám zpříjemníme nejedno let-
ní odpoledne. Dominik LiškaFoto Barbora Šálková

Dle ustanovení § 4a zákona 46/2000 Sb. tiskového
zákona je vydavatel periodického tisku územního
samosprávného celku mimo jiné povinen poskyt-

nout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení,
které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územ-
ního samosprávného celku, týkající se tohoto

územního samosprávného celku. Níže uvedená
sdělení jsou zveřejňována v souladu s tímto usta-
novením a vyjadřují pouze osobní názor pisatele. 

Názory zastupitelů /ZVEŘEJNĚNÉ DLE TISKOVÉHO ZÁKONA/

V květnu mělo zastupitelstvo na programu
schválení a vydání nového územního plánu
(ÚP), který stanovuje pravidla, kde a co se smí
stavět. Koncept ÚP z roku 2011 obsahoval řadu
řešení, proti kterým se vzedmula vlna nesou-
hlasu skupin občanů a občanských sdružení
a byl i jedním z hybných momentů založení
Změny pro Jablonec. Člen hnutí Změna Petr
Klápště se podílel na přípravě většiny věcně
shodných připomínek, tedy připomínek veřej-
nosti, a u některých z nich byl i zmocněncem,
který jednal o jejich zapracování. Další naši
členové se angažovali sběrem podpisů na jejich
podporu. Zrekapitulujme, čeho se věcně shod-
né připomínky týkaly a co se podařilo díky ob-
čanské angažovanosti, naší aktivitě i větší
vstřícnosti vedení města, obměněného po vol-
bách 2014, do ÚP zapracovat:

Západní tangenta – platný ÚP počítá se sil-
ničním spojením ulic Liberecká a Turnovská
podél železniční trati s tunelem před vlakovým
nádražím pro ochranu před hlukem. Cílem je
odlehčit kruhový objezd U Zeleného stromu.
Koncept 2011 navrhl novou trasu Srnčím do-
lem, kterou převzaly i krajské zásady územní-
ho rozvoje. Trasa Srnčím dolem odvede od
Zeleného stromu méně aut, jelikož je výrazně
delší, zároveň je výrazně dražší, protože musí
vést víc než půl kilometru po mostech, a navíc
zhoršuje přístup obyvatel Žižkova Vrchu k re-

kreaci. Proto začala příprava další levnější vari-
anty, která neodřezává obyvatele Žižkova
Vrchu od rekreačního zázemí, ale stále odvede
od Zeleného stromu méně aut než trasa podél
železnice. Bohužel kvůli dohánění termínu pě-
timilionové dotace na dokončení ÚP v roce
2017 se stihla zapracovat jen jako rezerva
a v ÚP zůstává jen drahá a nevhodná trasa
Srnčím dolem. Vidina okamžitých dotačních
peněz převládla nad věcným řešením.

Přestupní terminál mezi vlakem, tramvají,
dálkovými autobusy a MHD – koncept ÚP
z roku 2011 navrhoval dovést tramvaj a linky
MHD k vlakovému nádraží a přestupní termi-
nál postavit tam. To by řadě lidí ztížilo dojíždě-
ní a odvedlo z centra další část aktivit a života.
Dnes se již připravuje protažení tramvaje do
centra a vytvoření přestupního terminálu
u Dolního náměstí.

Křižovatky u přehrady na ulici Palackého –
podařilo se upravit koncept tak, že ÚP vytváří
podmínky pro jejich nové řešení, aby zde již ne-
byly zácpy.

Zastavování volné krajiny – koncept 2011
nově navrhoval zastavět mnoho soukromých
luk okolo města (hlavně na Proseči), a to i pře-
sto, že město vlastní vhodnější zastavitelné po-
zemky, které by mohlo připravit pro výstavbu,
prodat, a tím i vydělat. Zde dobře zafungovaly
orgány ochrany přírody, které nově navržené

plochy zredukovaly. I tak zůstává zastavitel-
ných ploch víc, než je dnes v územním pláno-
vání obvyklé.

Podrobnější pravidla na zastavitelných
územích – koncept 2011 neobsahoval požada-
vek na závaznou podrobnější dokumentaci –
regulační plány stanovující pravidla pro tvar
budov a plotů či parcelaci. Hrozilo tak, že
vznikne další chaotická zástavba jako nad ulicí
Pod Vodárnou v Rýnovicích nebo v Turistické
ulici na Vrkoslavicích. Nyní je pro regulační
plány vymezeno pět největších zastavitelných
lokalit včetně Proseče. Do zadání se podařilo
doplnit konkrétní podrobnosti hlídající charak-
ter zástavby či pěší cesty skrz území. Bohužel
se nepodařilo prosadit, aby regulační plány za-
dalo samo město, takže je budou zpracovávat
architekti najatí developery.

Závěrem lze konstatovat, že územní plán,
který nyní bude schvalovat zastupitelstvo, je
mnohem lepší než koncept z roku 2011, ale
kvůli spěchu, aby se stihl dotační termín, bohu-
žel zůstaly některé zásadní problémy (kromě
výše zmíněných třeba to, že regulativy umož-
ňují další obchodní centra velikosti Centralu)
i mnoho menších, na které zde není prostor.

Michaela Tejmlová 
a Jakub Macek, 

zastupitelé za Změnu pro Jablonec

Bilancování nad novým územním plánem

Stává se mi, že mi lidé říkají: „Ty vlastně pracu-
ješ na městě, že“? A já odpovídám: „Ne, jsem
,jenom‘ v zastupitelstvu.“ Proto si říkám, že by
bylo užitečné objasnit, co vlastně my zastupite-
lé děláme. 

Zastupitelstvo se skládá ze 30 zastupitelů a je
to takový místní parlament scházející se každý
měsíc. Materiály dostáváme týden dopředu, kdy
jsou také uveřejněny na webu města a často
jsou pro nás opoziční zastupitele překvapením.
Koalice je tvořena 18 zastupiteli z řad ODS,
ČSSD, Domov, TOP09 a NB. Za reálnou opozi-
ci považuji sebe, nezávislou za Změnu pro
Jablonec, a moje ostatní 2 kolegy ze Změny
a ANO se 7 zastupiteli. 

Program i materiály vychází z návrhů koalice
a většinou již dopředu tuší, že získají potřebný
počet hlasů (16), aby materiál prošel. My jako
opozice můžeme přijít s vlastními návrhy či
protinávrhy, ale většinou nezískáme potřebný
počet hlasů. Říkáte si, to je v politice normální.
Ano. Je ale škoda, že většina zastupitelů hlasu-
je pouze pro „své“ návrhy, aniž by se zamysle-
la nad meritem věci. Tedy nejde ani tak o to, co
kdo navrhuje, ale KDO to navrhuje. 

Koalice ovládá také městské organizace a má
uvolněné zastupitele, kterými je primátor a je-
ho 3 náměstci, kteří jsou dobře placeni. My
ostatní neuvolnění dostáváme přibližně 600 Kč
měsíčně a OSVČ pak ještě náhradu za ušlou

práci 130 Kč/h za dobu trvání zastupitelstva
a stravenku. Pokud jste členem nějakého výbo-
ru či komise, dostáváte navíc několik set Kč.

Jako opozice nevíme tedy o všem, co se na
městě děje a máme v podstatě vždy jen týden
načíst potřebné materiály (odhadem 200–500
stran). Nejsme bohužel ani ve všech výborech
a komisích. Proto Vás žádáme, pokud se projed-
nává něco, co se Vás týká či k čemu byste nám
rádi zaslali Váš názor, čiňte tak na naše e-maily,
které naleznete na webu města. Budu moc ráda,
pokud nám budete dávat vědět. Je to i Vaše město.

Michaela Tejmlová, 
e-mail: michaela.suchardova@seznam.cz

Změna pro Jablonec

Co tam ti zastupitelé vlastně dělají 
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OPTIK DO DOMU
Zdarma náv‰tûva optic. poradce u vás 
vám umoÏní zakoupit dioptrické br˘le 

aÏ o 50 % levnûji neÏ v kamenn˘ch optikách. 
Tel. 778 814 717, www.kvalitnibryle.com

ABC ¤EMESLA
fiemeslné práce pro byt a dÛm

rekonstrukce koupelen, panelov˘ch jader 
a bytÛ, opravy, dlaÏby, obklady, malování, 

kanalizace, vodoinstalace, topení, panelákové 
byty a chodby, stavebnû fiemeslné práce.

www.abcremesla.cz 
e-mail: abc.remesla@seznam.cz

tel.: 724 026 747

MASÁÎE MONIKA
Mobilní masáÏe pro Jablonec nad Nisou
a okolí – ãínská, havajská, regeneraãní,

aroma, tûhotenská atd. Dornova metoda.
KaÏdé úter˘ Vás teì ráda pfiivítám 
v nové provozovnû v NádraÏní ul.

Ceny od 350 Kã/hod.
Pfiijímám poukazy ·eky.cz a poskytuji

10 % slevu pro KPZ u VZP.
Kontakt: 732 733 219

POZOR – PORADENSTVÍ ZDARMA!!!
Pro velk˘ zájem roz‰ifiuji poradenské dny

pondûlí – stfieda – pátek
Máte-li jak˘koliv dotaz nebo problém související
s financemi (pojistky, hypotéky, refinancování,

úvûry, konsolidace, spofiení atd.), ráda Vás 
pozvu na kávu do kanceláfie ve stfiedu Jablonce,

kde probereme Vá‰ poÏadavek nebo 
zkontrolujeme smlouvy. Prosím, nejprve
zavolejte a domluvíme si vyhovující ãas

Moko‰ínová Monika, 604 209 202
www.fincentrum.com/cz/monika-mokosinova/

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2017
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

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

neustále na internetov˘ch stránkách
www.tanecnisvoboda.cz 

Podrobné informace o kurzech 
vám poskytneme na telefonu 603 512 887.

DVE¤E ZÁRUBNù KOVÁNÍ OKNA HYBNER
Akce: dvefie + obloÏka vãetnû 

kliky od 2 550 Kã! 
DVE¤E: PROTIPOÎÁRNÍ od 2 500 Kã, 
sleva na BEZPEâNOSTNÍ; vnitfiní bílé, 
buk, ofiech atd. od 730 Kã; posuvné, 

shrnovací; 20% sleva na vchodové dfievûné;
zamûfiení a odvoz star˘ch ZDARMA. 

Stavební POUZDRA od 4 500 Kã. 
âESKÁ OKNA: dfievo, plast, hliník SLEVA 40 %. 

PouÏité dvefie, zárubnû, v˘prodej nov˘ch obloÏek
od 500 Kã, profi v˘fiez zárubní

R¯NOVICKÁ 31, tel. 604 404 861
www.dverehybner.cz 

âMSS – STAVEBNÍ SPO¤ENÍ S LI·KOU
kompletní poradenství v oblasti spofiení,

úvûrÛ, hypoték, insolvence a draÏby.
tel.: 724 242 048

e-mail: iva.zitkova@cmss-oz.cz
MoÏná spolupráce: tipafi úvûrÛ a hypoték.

âI·TùNÍ A DEZINFEKCE PARNÍM 
âISTIâEM A OZONEM

ãi‰tûní kobercÛ i ãalounûní od alergenÛ 
a zápachu. Úklid domácností.

Ota Kánsk˘, tel.: 777 302 666, www.ok-uklid.cz

MALÍ¤SKÉ A NATùRAâSKÉ PRÁCE,
dekoraãní techniky, mramory, batiky, malba 
bytÛ, firem, ‰kol, zdravotnick˘ch zafiízení atd.

R. First, 607 886 687, 483 714 042
e-mail: first.r@centrum.cz

Firma PAÎOUT – Ïaluzie, rolety, sítû
komplet stínící technika, rekonstrukce

Prodej, montáÏ, opravy. 
Tel.: 604 980 398, www.pazoutinterier.cz

NAJLA – orientální studio s tradicí
www.studionajla.simplesite.com

NOVÉ KURZY VYPSÁNY
dívky 5–10 let, pondûlky 15 h

Ïeny 18+, ãtvrtky 17 h
více info na webu
LÉTO V ORIENTU

intenzivní taneãnû tvofiivá dílna pro Ïeny
17.–21. 7. 2017, 18–20 h

PARKOVÁNÍ V MÍSTù

KRÁSNÁ DO PLAVEK
i na matefiské splnûn˘ sen.

KaÏdé pondûlí a pátek v 10 h u pfiehrady.
Kardio, stfied tûla, posilování vlastní vahou.

Více info www.sklucian.cz 
nebo Andrea Jelínková: 777 206 635

DÁRKOV¯ OBCHOD SMETANKA
Smetanova 6 (proti spolkovému domu)

nabízí dárkové zboÏí, svíãky, v˘robky z ovãí vlny,
kofiení, ãaje bylinné, ovocné, zelené.

Pfiijìte a urãitû si vyberete.
BRA·NÁ¤STVÍ A OPRAVA OBUVI

se nachází v dárkovém obchodû Smetanova 6.
Opravujeme obuv, batohy, kabelky, ta‰ky apod.

Tel: 728 822 109 

Jan Rejsek – PODLAHY
vzorkovna RÛÏová 29, Jablonec nad Nisou

Rozhodli jste se pro zmûnu? Zaãnûte 
od podlahy! Nabízíme vám moderní vinylové 

dílce, tradiãní dfievûné podlahy, pfiíjemné 
koberce, mûkãené PVC nebo komfortní korek. 

UÏ víte, kterou podlahu si k nám pfiijdete vybrat?
Více informací na www.rejsek-podlahy.cz

e-mail: info@rejsek-podlahy.cz
mobil: 724 119 523

ÚKLIDOVÁ SPOLEâNOST REKRA, s. r. o., nabízí:
– jednorázové i pravidelné úklidy kanceláfií, 

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

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

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

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

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

více neÏ 250 odstínÛ a dekorÛ, slevy aÏ 35 %,
KUCHY≈SKÉ LINKY vãetnû dodávky spotfiebiãÛ,

3D grafické návrhy ZDARMA. 
Akce pro rok 2017:

ke kaÏdé kuchyni granitov˘ dfiez zdarma!
Vzorková prodejna v nákupním centru 

Géãko Liberec (GLOBUS)
mobil: 734 723 734, prodejna@skrine-liberec.cz
www.skrine-liberec.cz, www.vyroba-kuchyni.cz

STUDIO MARKETA nabízí:
kosmetické sluÏby + IPL trvalé odstranûní 

chloupkÛ, vrásek, Ïilek a pigmentov˘ch skvrn.
Pologen, vacupress – zajistí krásnou postavu

do plavek bez celulitidy a faldíkÛ.
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu

Jablonec n. N., R˘novická 996/4
Tel. 602 459 613, 721 276 694

NÁTùRY ST¤ECH A KOVOV¯CH KONSTRUKCÍ
dfievûné konstrukce, nátûry fasád, 

v˘malby hal, bytÛ atd. 
VYSOKOTLAKÉ âI·TùNÍ

stfie‰ních krytin, fasád, betonu, dlaÏby
odstranûní graffiti (chemie, pískování)

Tel.: 778 750 187, 
e-mail: josefrac@seznam.cz

O¤Í·EK - STUDIO PRO DùTI
Léto 2017 - pfiímûstské tábory

10.–14. 7., Anglicko-cestovatelsk˘
17.–21. 7., Hudební instrumentální

14.–18. 8., Taneãní tábor
Závûreãné koncerty Hudební ‰koly Yamaha

pátek 9. 6. od 15.00, 16.30 a 17.30 Hotel Praha
Mortimer angliãtina od 2 let

hledáme dal‰í lektorku(a) angliãtiny
www.studioorisek.cz

EFT – terapie emoãní svobody
emocionální verze akupunktury, vztahové
problémy, psychosomatická onemocnûní. 

tel. 777 110 708,
www.feng-‰uej-reiki.cz

OPùT P¤ICHÁZÍ LÉTO, 
tak do nûj vkroãme s upraven˘mi chodidly

i zevnûj‰kem. NABÍZÍM kosmetiku, pedikúru,
manikúru, prodluÏování fias a jiné.
AKCE na ãerven – k pedikúfie nebo 

Manikúfie lakování zdarma
a ke kosmetice denní líãení zdarma.

Tû‰ím se na Va‰i náv‰tûvu na ÎiÏkovû Vrchu, 
Skfiivánãí 49, (200 m od koneãné autobusu).

Po–pá od 10 hod. dle objednávek. 
Tel: 605 313 881. 

BROKEN MOUSE – IT sluÏby
Moderní a kompletní IT.

Správa sítí, servis PC a notebookÛ, 
tvorba webov˘ch stránek.

Marketingová, technická a strategická 
podpora va‰eho podnikání.

Firemní i individuální spolupráce.
Ml˘nská 24/350; tel. 773 090 552

www.broken-mouse.cz

JABLONECKÉ PÒJâKY
banka vám nepÛjãí? MY ANO!

Palackého 3145/41, Jablonec n. N.
777 34 36 11

www.jabloneckepujcky.cz
staãí poslat sms nebo prozvonit.

Zprostfiedkovatel pracuje pro jednoho vûfiitele.

MASO A LAHÒDKY PraÏská 112 
kfiiÏovatka ulic PraÏská a Revoluãní

Otevfieno: po–pá 6–17 hod
PRODEJ LAHÒDEK VLASTNÍ V¯ROBY
Nabízíme dennû ãerstvé: chlebíãky, 

obloÏené housky, bagety, vejce, saláty, 
smaÏenky; uzeniny, s˘ry; teplé obãerstvení

– polévky, fiízky, peãené kufie. Rozvoz svaãin
a studené kuchynû. Zajistíme catering 

na spoleãenské události, firemní akci, oslavu.
Pfiipravíme obloÏené mísy, jedno i dvouhubky, 
fiízeãky, kufiecí kfiídla, paliãky, masové rolády.

Osobní domluva v prodejnû,
tel. 792 308 950, 727 957 095

Z m ě n a  t ř í d ě n í  o d p a d u !

Žlutý kontejner
už není jen 
na PET lahve!

PET lahve + směsný plast
+ nápojový karton

Podrobnější informace www.mestojablonec.cz nebo Magistrát města
Jablonec n. N. oddělení správy veřejné zeleně

Využijte žlutý kontejner místo 
oranžových a žlutých pytlů.

od 1. dubna 2017

Pivovar Rezek
468 25 Zásada 154
www.pivovarrezek.cz

fb: Pivovar Rezek
tel.: 602 439 889

Otevfieno kaÏd˘ den

Zdarma prohlídky pivovaru
spojené s ochutnávkou piv
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JAKOB, s. r. o . 

• BALENÍ ZBOÎÍ
• TEPELNÉ SMR·TùNÍ DO FOLIE
• KOMPLETACE ZBOÎÍ
• CELNÍ SLUÎBY (v˘vozní celní dekladrace)

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

Podhorská 48, Jablonec nad Nisou

Regionální

zastoupení
Hledáte spolehlivého partnera 

pro spolupráci při prodeji Vaší nemovitosti? 

– Nabízíme Vám komplexní realitní služby, právní, finanční
a daňový servis

– Prezentace na všech významných realitních portálech, vlastní
časopis a databáze

– Certifikovaní makléři Vás provedou celým procesem prodeje
– Bezplatné poradenství, odborné stanovení ceny, zajištění

úvěru, refinancování

Obraťte se na nás.

PRO KONKRÉTNÍ ZÁJEMCE Z NAŠÍ DATABÁZE HLEDÁME BYTY,

DOMY, POZEMKY A KOMERČNÍ NEMOVITOSTI.

Do našeho týmu hledáme 
SPECIALISTY PRODEJE NEMOVITOSTÍ. 
Staňte se součástí unikátní realitní sítě 
se silným zázemím České spořitelny.

Realitní kancelář CENTRUM s. r. o. 
Mírové náměstí 490/12
466 01 Jablonec nad Nisou
www.rscs.cz/rkcentrum

S námi 

prodáte dříve, 

s jistotou a za 

více peněz 

Volejte 

zdarma

800 100 105

■ OBKLADY A DLAŽBY
■ NOVÉ KOLEKCE 2016 (mj. obklady 35x100 cm)
■ VELKÉ FORMÁTY (od 40x80 a 45x90 přes 90x90
až po 120x120) 
■ VELMI ŠIROKÁ NABÍDKA IMITACÍ DŘEVA
(15x60, 20x80, 15x90, 16,5x100, 20x120, 30x120, 60x180)

■ PRŮBĚŽNÉ VÝPRODEJE OBKLADŮ 
A DLAŽEB ZE SKLADU od 145 Kč
■ VÝPRODEJE VZORKŮ od 45 Kč

vzorkovna NA VRŠKU 6 
(objekt Albert na ul. Budovatelů
u tramvajové trati), Jablonec n. N. 
otvírací doba: Po 13–17, St a Pá 9–12,
jinak kdykoli po sjednání schůzky 
na 603 861 862.

RÁZOVÁ VLNA
A LASER

Rychlá a efektivní pomoc od bolesti, 
bez potfieby lékÛ a vedlej‰ích úãinkÛ

Vhodné na:
> zánûty ramene    > tenisov˘ loket

> patní ostruhy
> zánûty ‰lach, vãetnû Achillovy

> poãínající artrózu
a podobné potíÏe pohybového aparátu

4 + 1 aplikace zdarma
1 aplikace: 390,– 300,– Kã
apl. na 2 místa: 680,– 500,– KãAKCE

BliÏ‰í informace na Rehabilitaci na Poliklinice I
v Jablonci n. N., tel. 483 341 275

www.medsix.cz


