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Léto budiž pochváleno…
Slovo LÉTO vyvolává v každém z nás řadu
představ – slunce, koupání, letní lásky, pose-
zení s přáteli, cesty za poznáním... Někteří za
svými zážitky vyrážejí za hranice, jiní zůstá-
vají doma. Naše republika nabízí celou řadu
zajímavých míst, která stojí za zhlédnutí. Jako
patriot mezi ně řadím i Jablonec a jeho okolí,
a to nejen díky jeho podmínkám pro různé
druhy sportů, ale i kulturní nabídce každoroč-
ně připravované na letní měsíce. 

Letošní širokou škálu akcí odstartuje svým
druhým ročníkem hudební festival JBC FEST.
Křehká krása 2017 a Mezinárodní trienále skla
a bižuterie JABLONEC 2017 připravovanou
nabídkou uspokojí příznivce jabloneckého
skla, bižuterie, šperkařství a mincovnictví. Já
osobně si nenechám ujít JBC 4X Revelations,
závod seriálu světové série ve fourcrossu, kdy
budu držet palce jabloneckému Tomáši Sla-
víkovi. Milovníci hudby se mohou těšit na již
tradiční projekt Město plné tónů, který svým

bohatým programem rozezní různé části na-
šeho města. Jablonecké pivní slavnosti na
sklonku prázdnin potěší nejen příznivce zlata-
vého moku, ale nabídnou doprovodný pro-
gram pro celé rodiny. Již nyní mohu prozradit,
že pro návštěvníky je připraveno v rámci pro-
gramu malé překvapení.

Ti, co se nedostanou k moři, nemusí litovat,
protože i my máme naše „Jablonecké moře“,
o čemž se mohou přesvědčit návštěvníci stej-
nojmenné výstavy věnované jablonecké pře-
hradě. 

Nabídek na aktivně strávený volný čas je
mnoho a z vlastní zkušenosti vím, že není až
tak důležité, kde svůj čas strávím, ale s kým
ho strávím. Proto přeji všem čtenářům, aby
využili všech možností, které léto nabízí,
a hlavně, aby během svých cest a pobytů pot-
kávali pouze příjemné a milé lidi.

Petr Beitl, 
primátor

Léto na přehradě, foto Radka Baloghová

Více o roznosu na str. 1
0. 

Napište nám!
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Příprava této významné stavby začala v roce
2007, probíhala přes tři volební období, během
kterých se vystřídaly tři politické reprezentace
města. Pět let po přelomu tisíciletí vyrůstala
v okolních městech obchodní centra jak houby
po dešti a i jablonečtí občané toužili po svém
„obchoďáku“. Je nutné si uvědomit, že v našem
městě neexistovalo v té době žádné ze stávají-
cích obchodních center. Byla tedy velká poptáv-
ka. K tomu velká proluka v centru s pozemky

patřícími městu a staré, prakticky vybydlené,
obchodní centrum Jabloň patřící soukromé fir-
mě. Zastupitelé proto v listopadu 2007 schváli-
lo záměr revitalizace a dostavby centra města
a stanovilo v něm podmínky, které musí re-
spektovat budoucí investor. Mimo jiné projed-
nání s památkovým ústavem, respektování
městské památkové zóny a respektování archi-
tektonické struktury městského centra.

Firma Crestyl, vítěz výběrového řízení, doda-
la v únoru roku 2008 návrh, který počítal se zá-
stavbou celého území. Museli tedy vykoupit
všechny potřebné pozemky, dílem od města, dí-
lem od soukromé firmy. K úspěšnému návrhu
se pozitivně vyjádřila hodnotící komise i po-
radní sbor architektů. Ten ovšem projektu mi-

mo jiné vytýkal předimenzovanou hmotu, do-
poručul upřednostnit vertikální členění fasády
a oživit parter ulic Generála Mrázka a Komen-
ského výlohami či vstupy. 

V dubnu 2008 zastupitelé schválili smlouvu
o prodeji městských pozemků. Cena byla stano-
vena na 7,8 mil. Kč, investice firmy Crestyl mě-
la dosáhnout 1 miliardy Kč.

V důvodové zprávě tohoto materiálu se píše,
že ohledně architektonického řešení projektu
probíhají jednání s orgánem památkové péče,
které mohou ovlivnit vzhled objektu. Investor
Crestyl se zavázal s těmito orgány (především
s Národním památkovým ústavem Liberec)
spolupracovat. V jednom odstavci smlouvy se
objevila pasáž, že město s těmito změnami do-
předu souhlasí.

Crestyl vykoupil starou Jabloň a připravil
projekt. Do plánovaného termínu realizace
v roce 2013 však zasáhly dvě okolnosti. Jednou
byla nedostatečná kapacita elektrické sítě. Dru-
hou, tou horší, byla ekonomická krize. Investor
s ohledem na krizi změnil celkový objem ob-
jektu včetně snížení počtu parkovacích míst.

Cílem optimalizace, tj. snížení nákladů na
stavbu, mělo být vytvoření lepších cenových
podmínek pro budoucí nájemce. Původní am-

biciózní architektonické řešení se změnilo na
dnešní, lidovou mluvou řečeno, „krabiciózní“.
Tato změna projektu byla schválena zastupitel-
stvem 30. září 2010, mimochodem měsíc před
tehdejšími komunálními volbami.

A co se dělo dál? Investor získal všechna po-
třebná povolení včetně nezbytného vyjádření
památkářů a 3. října 2011 získal stavební povo-
lení. Po vybudování nové trafostanice se do cent-
ra dostala i kapacita elektrického proudu. Když
odezněla ekonomická krize, podařilo se inves-
torovi uzavřít potřebný počet smluv s budoucí-
mi nájemci a v letech 2015 až 2017 byla stavba
realizována a obchodní centrum otevřeno.

Uvědomuji si, že mnozí z vás se teď ptají, kde
se stala chyba? Kam se poděla stanoviska ar-
chitektů a památkářská ochrana?

Podle informací, které mám k dispozici, pa-
mátkáři celou dobu řešili pouze celkovou hmo-
tu objektu v centru města. Z tohoto pohledu jim
zmenšení projektu v roce 2010 mohlo připadat
dokonce prospěšné.

Zdá se, že dopad na okolí či souznění se stá-
vajícími objekty pouze v památkové zóně řešen
nebyl. Pokud řešen byl, pak se souhlasným sta-
noviskem. Dokonce se neřešil ani finální ven-
kovní vzhled objektu, a to s argumentem, že se
jedná o novou stavbu, která není v gesci pa-
mátkářů. Pokud vám to všechno připadá zvlášt-
ní, jsem na vaší straně.

Z dnešního pohledu bylo jedinou šancí při
uzavírání smlouvy o prodeji městských pozem-
ků v roce 2008 ze strany města tvrdě zakotvit
požadavky poradní skupiny architektů i defini-
ci finálního vzhledu objektu. Bohužel k tomu
v té době nedošlo a navíc odstavec o odsouhla-
sení budoucích změn vzal příští politické re-
prezentaci šanci účinně ovlivnit konečný
vzhled stavby v průběhu stavebního řízení. Za-
stavit rozjetý vlak už poté nebylo bez fatálních
právních následků možné. 

Co říci na závěr? Stojím si za tím, že provoz
Centralu je pro život v centru města prospěšný.

Příběh obchodního
centra Central
Téma nového obchodního centra už několik měsíců hýbe jabloneckou veřejností.
Projekt má své pragmatické zastánce (zastánkyně) – ti už v centru rádi nakupují
– i odpůrce, kteří se projevují různými způsoby, především na sociálních sítích.
I já jsem byl osloven, abych se vyjádřil k tomu, jak celý proces probíhal a jaké
byly možnosti radnice, pod mým vedením od roku 2010, ovlivňovat závěrečné
fáze výstavby. Pokládal jsem za vhodné nechat Centralu alespoň těch symbolických
100 dní, aby se ukázalo, jak zapadne do života města. Nyní je tedy vhodná chvíle
na rekapitulaci a zamyšlení.

Podmínky pro investora, schválené zastu-
pitelstvem v záměru revitalizace a dostavby
centra města v listopadu 2007
– předkládaný záměr investor projedná s národním

památkovým ústavem (NPÚ) – respektování
městské památkové zóny

– řešení musí respektovat základní architektonic-
kou strukturu městského centra

– musí být zachována minimálně stávající parko-
vací kapacita

Připomínky poradního sboru architektů
v r. 2008: 
– nároží ulice Gen. Mrázka je navrženo v předi-

menzované hmotě
– je nutné upřednostnit vertikální členění obvo-

dového pláště, a to za účelem rozbití jednotné
horizontální linie, která se vymyká měřítku
zástavby v městské památkové zóně

– oživit parter ulic Gen. Mrázka a Komenského
výlohami či vstupy

Článek 2.7. smlouva o prodeji městských
pozemků z roku 2008: 
… strany si uvědomují, že v průběhu realizace
projektu bude docházet k určitým změnám
projektu vyplývajícím z jednání budoucího
kupujícího s dotčenými orgány veřejné správy
a ke změnám vnitřních dispozic Projektu
v důsledku jednání Budoucího kupujícího s jeho
zákazníky, a Budoucí prodávající pro odstranění
pochybností prohlašuje, že takové výše uvedené
změny, nepředstavují odchylky od Projektu
a souhlasí s nimi. 

Jedna z původních studií

Foto Ota Mrákota
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Jablonecká energetická: První zimav novém
Jablonecká energetická má za sebou první
zimu bez páry. Ta letošní, poměrně tuhá, no-
vou tepelnou soustavu dokonale prověřila. 

„Dodávky tepla i teplé vody byly po celou zimu
naprosto bezproblémové, výkon byl stabilní
a nedošlo ani k žádným výpadkům či jiným
komplikacím,“ zhodnotil první zimu Miloš
Vele, předseda představenstva společnosti Jab-
lonecká energetická, a. s.

Všichni zákazníci Jablonecké energetické
platí za teplo výrazně méně než v předchozích
letech, a to 510–579 Kč za gigajoule v závislosti
na délce smlouvy a množství odebraného tepla.
Domácnosti tak šetří až 8 000 Kč ročně. Cena
jim klesla právě díky revitalizaci centrálního

zásobování teplem, která zvýšila účinnost sou-
stavy a minimalizovala ztráty v rozvodné síti. 

Z provozních bilancí navíc vyplývá, že sou-
stava je ještě o tři procenta účinnější, než se
předpokládalo. Oproti zvýšení o 5 % procent
jsme dosáhli 8% nárůstu. O 50 % klesly také ná-
klady na údržbu rozvodné sítě.

„Jednou z velkých výhod nového způsobu vy-
tápění je také modernizovaný nepřetržitý onli-
ne dispečink. Jakmile dojde k jakékoliv kom-
plikaci či závadě, systém okamžitě automaticky
problém nahlásí a technici situaci zpravidla vy-
řeší tak, že většinou zákazník ani problém v do-
dávce tepla nebo teplé vody nezaznamená,“ po-
pisuje Petr Roubíček, ředitel Jablonecké ener-
getické.

Parovody postupně zmizí
Zhruba 15 kilometrů parovodního potrubí se
roky vine prakticky celým naším městem. Díky
revitalizaci mohou nevzhledné trubky konečně
zmizet. „První demontáže, v akutních přípa-
dech, probíhají již nyní, a to zejména na sou-
kromých pozemcích firem. Další části budou li-
kvidovány postupně,“ vysvětluje Petr Roubíček.

Připojíme i nové zákazníky
V minulých letech čelila jablonecká teplárna
poměrně masivní vlně odpojování zákazníků.
To se ale nyní mění. Nejenom, že odpojování
výrazně ustává, ale objevují se také zájemci
o znovupřipojení nebo úplně noví zákazníci.
V projektu revitalizace společnost s touto situa-
cí počítala a volné kapacity jsou tak pro nové
zákazníky k dispozici. „Domovní kotelny těch,
kteří se odpojovali mezi prvními, jsou již na
hranici životnosti a mnozí tak budou řešit nut-
nou investici dosahující až k milionu korun.
Zákazníci Jablonecké energetické přitom vlast-
ní kotelny nepotřebují. Majiteli a provozovateli
tepelných zdrojů, na které jsou napojeni, jsme
my, řešíme také všechny opravy a údržbu na
naše náklady. Zákazníkům odpadají nejenom
investice, ale také starosti,“ vysvětluje Petr Rou-
bíček hlavní důvody nových zájemců. 

Odpadové hospodářství na Brandlu?
Momentem dokončení revitalizace došlo také
k odstavení výtopny Brandl. Dlouho by ale areál
nevyužitý zůstat neměl. Záměrem města je vy-
užít Brandl pro odpadové hospodářství. „Areál
je dostatečně vzdálen od města, a přitom velmi
dobře dostupný. Nechali jsme proto zpracovat
studii na posouzení tohoto záměru, která je již
před dokončením,“ uzavírá Miloš Vele. (lv)
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Oprava lázní přesáhla 800 000 korun
Městské lázně v ulici Budovatelů jsou urba-
nisticky cenným územím v Jablonci nad
Nisou. Pocházejí ze začátku 20. století a jsou
prohlášeny nemovitou kulturní památkou.
Secesní objekt lázní sloužil více jak 60 let
k poskytování lázeňských služeb a výuce
plavání. 

Od vybudování nového a moderního bazénu
v osmdesátých letech 20. století přestávali lidé
lázně využívat a v 90. letech už byl jejich pro-
voz natolik nevýhodný, že došlo k úplnému
uzavření. V posledních letech využilo lázně
sdružení ArtproProstor k uspořádání několika
kulturních akcí.

V zimě zateklo v půdním prostoru. „Po od-
krytí sololitových desek z krovu jsme zjistili zá-
važné napadení krovů hnilobou a dřevokazný-
mi houbami. Po zpracování statického posudku
jsme uvolnili finance z městského rozpočtu na
jejich opravu,“ říká Miloš Vele, náměstek pri-
mátora.

Před opravou úzce spolupracoval stavební
úřad a památkáři, protože objekt je vedený jako
kulturní památka. „Po dohodě zúčastněných
a vydání závazných stanovisek jsme oslovili od-
bornou firmu s dlouholetými zkušenosti s opra-
vami podobného typu,“ vysvětluje Vele.

Při opravách krovů byla z nezbytné části roz-
kryta střecha a následně opravena. Z větší čás-

ti taškami, takzvanými bobrovkami, a z menší
části bonskými šindeli, na některá místa byly
doplněny i střešní plechy z mědi. „Postavené le-
šení jsme kromě opravy krovů využili i na
opravu římsy. Uvolněnou omítku pracovníci
stavební firmy otloukli a doplnili novou, hru-
bou, zatočenou,“ vysvětluje Vele. Při opravách
krovů se práce rozšířily i na ty další napadené
u stěny sousedící s Nisou. „Protože se jednalo
o počátek napadení nosných krovů, bylo se
zkušenou tesařskou firmou dohodnuto, že tato
část opravy se obejde bez lešení, čímž město
ušetřilo nemalý finanční obnos. Přesto celková
oprava včetně DPH přišla město na 830 tisíc ko-
run,“ říká Vele. (end)

Člověk ale nemusí být vystudovaný architekt,
aby viděl, že šance na souznění s okolními ob-
jekty byla z větší části promarněna. 

Zástupci města si v budoucnu musí u podob-
ných projektů uvědomovat, kdy se láme chleba,
na nikoho se nespoléhat a tvrdě trvat na svých
podmínkách. Tyto podmínky musí být ovšem
nastaveny tak, aby budoucí investoři raději ne-
přemístili své investice jinam. 

Pokud jde o budoucí městské stavby, mohu
všechny občany ujistit, že všechny dohledné
projekty, například stavba nového dopravního
terminálu, jsou připravovány v souladu s těmi-
to principy.

Vzhledem k objemu informací nebylo v článku
možné uvést např. přesné citace dokumentů ani
mnohá další data. Pokud vás tato problematika
zajímá, podívejte se na www.petrbeitl.cz

Petr Beitl, primátor města Současný stav
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Letošní etapa přijde na 14 milionů
Fasáda jablonecké radnice včetně věže se
opravuje a vrací do původního okrového
odstínu už druhý rok. Od května se dokon-
čuje věž, v červnu se k ní připojila také ob-
nova jižní a východní strany fasády. Praco-
vat se bude až do října. Městskou kasu vyjde
letos stavba na téměř 14 milionů korun.

V loňském roce zahájilo město opravu západní
strany fasády radnice včetně věže. Zatímco jedna
strana budovy je hotová, věž se musela zazimo-
vat a práce se znovu rozeběhly v květnu letoš-
ního roku. „Loni nás zbrzdily předpokládané
komplikace v nosné železobetonové konstrukci
a ve zdivu věže. Odhalily je testy, které jsme
preventivně nechali provést,“ říká náměstek
primátora Lukáš Pleticha. 

Preventivní posudky potvrdily, že skelet
je v pořádku
„Obávali jsme se vysokého obsahu hlinitanů
v cementu, který se přidával při stavbě radnice
do betonu, a jeho možných destruktivních ná-
sledků,“ konstatuje Petr Mikulášek z oddělení
investiční výstavby. Jeden ze tří oslovených,
Ústav stavebního zkušebnictví při Stavební fa-
kultě Vysokého učení technického v Brně, který
má nejmodernější vybavení na rozbory betono-
vých konstrukcí v republice, sice potvrdil hlini-
tanové stopy ve směsích, ale vyloučil sníženou
pevnost železobetonového skeletu. „K poničení
věže svým dílem přispívalo nepříznivé počasí,
jež degradovalo keramické výplňové zdivo na
západní straně věže,“ vysvětluje Lukáš Pleticha
s tím, že řešení statiky město svěřilo renomova-
nému odborníkovi Janu Chaloupskému z Trut-
nova. 

„A právě ten na základě závěrů rozboru ske-
letu a zdiva navrhl výměnu narušeného kera-
mického zdiva a jeho ukotvení pomocí kovové
sítě k nosnému skeletu. Takto ošetřená kon-
strukce se opatří jádrovou omítkou a nanese se
finální břízolitová probarvená omítka dle pů-
vodního návrhu,“ popisuje postup Mikulášek.
Opravu statických poruch konstrukce věže vy-

jde město na 3,7 mil. Kč včetně DPH a pracovat
se bude do října tohoto roku.

Loňská oprava fasády radnice tak letos po-
kračuje jižní a východní stranou, které už mají
ve všech patrech obnovená nebo repasovaná
okna. Další okna se opravují na straně severní.
„Nejprve bylo opět nutné sejmout současné ne-
vhodné povrchové úpravy včetně nesoudrž-
ných jádrových omítek, které nahradí nové. Ty
sjednotí nová probarvená vrstva břízolitové
škrábané omítky v odstínu tmavý okr až tera-
kota,“ pokračuje Pleticha. Nutným ošetřením
projdou také kamenné pilastry a prvky zábradlí
včetně obnovy hydroizolace na balkoně v 1. pat-
ře. Za tyto stavební práce radnice zaplatí
8,1 mil. korun včetně DPH.

Příští rok je na řadě severní strana
Od května se opravuje věž, v průběhu června
začaly práce na jižní a východní straně radnice.
Stavební ruch potrvá do letošního října podle
klimatických podmínek. Pokračuje se také s re-

pasí oken, tentokrát v 1. 3. a 4. patře severní
strany radnice. Na celkem 30 oken získal ma-
gistrát dotaci ministerstva kultury z Programu
regenerace městských památkových zón ve vý-
ši 400 tis. korun, celkově okna přijdou na 1,8
mil. korun včetně DPH. S opravou severní stra-
ny radniční fasády se počítá v roce 2018. 

První byla dubová okna
Práce na radnici začaly v roce 2011, a to repa-
semi dubových oken v zasedacích místnostech
a v některých kancelářích ve 2. patře. S pouhý-
mi opravami oken, které už byly v dezolátním
stavu, se pokračovalo až do roku 2016, kdy se
k nim přidala také oprava západní radniční fa-
sády včetně věže. Jen na věži bylo třeba loni
opravit celkem 48 oken, z nichž 15 nahradily
repliky. „Příští rok by se tak jablonecká radnice
měla celkově navrátit k barevnosti z doby své-
ho vzniku,“ připomíná náměstek Pleticha. 

(jn)

Jste vlastníkem historického domu, chcete jej
opravit a rádi byste požádali o nějaký druh
dotace, ale nevíte, která je ta správná? Mož-
ností máte hned několik, záleží na tom, zda
váš dům je, nebo není kulturní památkou
a kde se nachází. 

Program obnovy městské památkové zóny 
Až do konce října 2017 přijímá oddělení dotací
žádosti do Programu obnovy městské památko-
vé zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2017.
Určený je pouze majitelům objektů v městské
památkové zóně. Protože však jejich domy ne-

jsou kulturními památkami, nemohou žádat
o dotace z Ministerstva kultury. „Pro rok 2017
byla v městském rozpočtu alokovaná částka 1,5
milionu korun, přičemž je možné žádat o 50%
dotaci, maximálně však 100 tis. Kč na jeden ro-
dinný či bytový dům,“ říká vedoucí oddělení
dotací Iveta Habadová. 

Dotace musí majitelé domů použít na obnovu
autentických prvků a konstrukcí. „To znamená,
že dotaci město přizná na opravu střechy, vý-
měnu oken nebo obnovu fasády. Oprava pak
musí být hotová do konce října roku 2018,“
upozorňuje náměstek primátora Lukáš Pleticha.

Ministerské programy
Další možností je Program regenerace měst-
ských památkových rezervací a městských pa-
mátkových zón na rok 2017. „V rámci tohoto
programu Ministerstva kultury lze získat fi-
nanční prostředky na obnovu kulturních pa-
mátek v městské památkové zóně,“ konstatuje
Pleticha a dodává, že k příspěvkům z rozpočtu
ministerstva musí město doložit 10 % z vlastní
pokladny. Letos tak na čtyři žádosti vyplatí spo-
luúčast ve výši 190 346 korun. „Vlastníci kul-
turní památky tak mohou dosáhnout na 50%
dotaci z ministerstva, 10 % mohou získat
z městské pokladny a 40 % musí mít připrave-

ných vlastních,“ říká Habadová. Ta připomíná,
že letos příjem žádostí na oddělení dotací skon-
čí 27. září v 17 hodin a obnova kulturní památ-
ky se musí realizovat během příštího roku. 

Vlastníci kulturní památky mimo městskou
památkovou zónu mohou o dotaci na opravu
svého domu žádat z programu Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s roz-
šířenou působností. „Finance z programu Mi-
nisterstva kultury cílí na zachování a obnovu
nemovitých kulturních památek, které se nalé-
zají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou
národními kulturními památkami a nejsou ve
vlastnictví České republiky,“ vysvětluje podsta-
tu určení příspěvků z programu MK náměstek
Pleticha s tím, že vlastník kulturní památky,
který požádá o dotaci, se musí vypořádat se
státním rozpočtem v příslušném kalendářním
roce. 

„Zájemce požádá ministerstvo prostřednictvím
našeho oddělení životního prostředí a památ-
kové péče,“ informuje Jakub Šrýtr z magistrátu
a dodává, že pro letošní rok je už příjem žádo-
stí uzavřený. 

Bližší informace ke všem zmíněným progra-
mům a ke způsobu podávání žádostí najdete na
webu města v části Magistrát, sekce Životní si-
tuace – Památková péče. (jn)

Dotace na obnovu historických domů

Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler
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Magistrát města Jablonec nad Nisou upo-
zorňuje občany, že s nástupem letních prázd-
nin, resp. od pátku 30. 6. do neděle 9. 7. 2017,
bude probíhat plánovaná rekonstrukce ves-
tibulu a malování chodeb i schodiště budo-
vy v Komenského ulici 8. Proto bude po tři
dny kompletně uzavřený provoz všech oddě-
lení odboru správního, sídlícího v této bu-
dově (občanské průkazy, pasy, řidičské prů-
kazy, přihlašování a odhlašování vozidel,
matrika, živnostenský úřad).

„V souvislosti s přerušením provozu nebude
možné v uvedeném termínu provádět žádné ú-
řední úkony, tedy ani např. přijímat žádosti
o vydání osobních dokladů či je již hotové vy-
dávat. Občané, kteří nestihnou učinit svá podá-
ní do čtvrtka 29. června, budou muset odložit
návštěvu úřadu v uvedených záležitostech na
pondělí 10. července,“ upozorňuje Petr Kar-
lovský, vedoucí správního odboru. Magistrát se
omlouvá občanům za případné komplikace.

Zároveň připomíná, že v současné době lze po-
žádat o vydání nového cestovního dokladu i ob-
čanského průkazu či nahlásit ztrátu dokladu na
kterémkoliv jiném úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností, tedy například také v Tanvaldu, Že-
lezném Brodě či Liberci. Totéž platí u změn
v registru vozidel a agendy živnostenského ú-
řadu. 

Naopak, přihlášení a další úkony ohlašovny
spojené s trvalým pobytem, stejně tak jednání
s matrikou spojené např. s vydáním rodného,
oddacího, popřípadě úmrtního listu bude mož-
né vyřídit až ve druhém červencovém týdnu.
Obdobně je tomu u evidence řidičů (řidičské
průkazy), které musí probíhat na místně pří-
slušném úřadě dle trvalého pobytu klienta. Ve
výjimečně naléhavém případě a v kriticky ne-
odkladné situaci (např. urgentní vyzvednutí ho-
tového dokladu kvůli cestě do zahraničí) bude
pouze po dobu přerušeného provozu, tedy po
tři dny prvního prázdninového týdne, možné
kontaktovat vedoucí příslušných oddělení: 

• obč. průkazy a cestovní doklady – tel. 602 477 879,
• matrika – tel. 728 958 293, 
• řidičské průkazy – tel. 775 138 980, 
• vedoucí odboru – tel. 602 411 304.

„V letních měsících zároveň kvůli čerpání do-
volených úředníků dochází k obvyklé drobné
provozní úpravě letní úřední doby. Jedinou
změnou pro klienty na přepážkách bude zave-
dení polední přestávky od 11.30 do 12.30 hodin,
pouze však v tzv. dlouhé úřední dny, tedy
v pondělí a ve středu. V ostatní dny v týdnu zů-
stává provozní doba beze změn,“ upozorňuje
Karlovský:

Pondělí a středa 8.00–11.30, 12.30–17.00 hod.
Úterý, čtvrtek, pátek 8.00–14.00 hod.
PÁTEK 30. 6. – NEDĚLE 9. 7. ZAVŘENO
SANITÁRNÍ PÁTEK 4. 8. ZAVŘENO
Úřední sobota 5. 8. 8.00–12.00 hod.
(pouze občanské průkazy, cestovní doklady, evi-
dence obyvatel, evidence řidičů a registr vozidel)

Magistrát v Komenského 8 bude uzavřen

Čilý stavební ruch na školních zařízeních
v majetku statutárního města slibují prázd-
ninové měsíce. V řadě objektů dojde k opra-
vám, na které v průběhu školního roku není
prostor nebo je nelze uskutečnit, neboť by
stavební práce rušily výuku.

Město ze svého rozpočtu uvolnilo částku takřka
deset milionů korun, která bude využita pro
letní opravy budov mateřských a základních
škol v majetku města. „Za tuto částku budou
provedeny různé práce, jako jsou výměny oken,
úprava sociálního zařízení apod.,“ říká náměs-
tek primátora Miloš Vele.

„O prázdninách proběhnou práce ve škol-
ských zařízeních, které provozuje město, ale
i v budovách, jež pouze vlastní a školy provo-
zuje kraj,“ dodává Václav Kotek, vedoucí oddě-
lení správy objektů, jenž má opravy na starosti.

Opravy během léta
ZŠ 5. května, budova Sokolí – rekolaudace,
změna užívání školnického bytu, ze kterého
bude zřízena nová učebna, 1 300 000 Kč.
ZŠ Pivovarská – dokončuje se rekonstrukce
hřiště za částku 1 051 000 Kč, oprava jižní stra-

ny střechy, kde původní šindel nahradí nový,
336 000 Kč.
ZŠ Arbesova – úprava prostor pro vybavení
šatními skříněmi (úprava dlažeb, malířské prá-
ce), 200 000 Kč.
ZŠ Liberecká – oprava určených sociální zaří-
zení dívek, 230 000 Kč, oprava vnitřního roz-
hlasu, 310 000 Kč. 
ZŠ Mozartova – oprava sociálního zařízení
u tělocvičen, 1 917 000 Kč, oprava světlíku nad
tělocvičnou 300 000 Kč.

ZŠ Pasířská – oprava sociální zařízení (1. stu-
peň), 2 miliony korun.
ZŠ Janáčkova – výměna oken, 1 315 000 Kč.
ZŠ speciální, J. Hory – výměna oken a mezi-
okenních vložek, 1 500 000 Kč.
SUPŠ+VOŠ – dokončení nadstavby, 2 mil. korun.
MŠ Dolní – změna užívání školnického bytu
pro potřeby školky, 800 000 Kč.
MŠ Jugoslávská, MŠ Husova, MŠ Střelecká –
úprava kuchyňských prostor pro umístění kon-
vektomatu, celkem 500 000 Kč.
MŠ Lovecká - výměna oken, 1 200 000 Kč.

Plány
Kromě oprav školských zařízení je naplánová-
na demolice budov na Proseči, tzv. jízdárny.
Objekty jsou staré a zůstane po nich prázdný
pozemek. Tyto práce vyjdou na 350 000 Kč. 

„Dále chystáme opravu stropu v ZŠ Rych-
novská 215, na kterou jsme vyčlenili částku dva
a půl milionu korun. Připravujeme rekonstruk-
ci obvodového pláště bazénu a zastřešení tera-
sy a také výměnu oken na střední umělecké
škole, a to společně s jejím provozovatelem
Libereckým krajem,“ nastiňuje plány na příští
rok Kotek. (end)

Opravy školských zařízení o prázdninách

Foto Jiří Endler

Stavba přechodů by 
způsobila kolaps
Obyvatelé Proseče, kteří žádali kvůli vyšší
bezpečnosti zřízení přechodů pro chodce, se
jich letos nedočkají. 

„Dopravní inspektorát Policie ČR, Ředitelství
silnic a dálnic ani Liberecký kraj je v současné
době nepovolí. Silníce Prosečská je až do květ-
na 2018 objízdnou trasou pro budovanou spoj-
nici z Kunratic do Jablonce,“ konstatuje Zuzana
Bencová z oddělení investiční výstavby magist-
rátu s tím, že uzavírky by způsobily kolaps do-
pravy stejně, jako je tomu v sousedním Liberci.
„Chtěli jsme občanům vyhovět a jeden přechod
na ulici Prosečská obnovit a dva vybudovat.
Hotové projekty jsme před vyhlášením výběro-
vých řízení konzultovali s nadřízenými orgány,
které vydaly zamítavé stanovisko. S realizací
všech tří přechodů však počítáme příští rok,“
vysvětluje náměstek primátora pro rozvoj měs-
ta Lukáš Pleticha. Konkrétně se jedná o tři pře-

chody na křižovatkách ulice Prosečské s ulice-
mi Nad Školou, U Sokolovny a Na Palouku. 

Pomozte vytáhnout město 
z odpadků!
Jablonec intenzivně hledá nové řešení, jak
zajistit pořádek ve městě. Původně dobře na-
stavený systém odevzdávání tříděného a ko-
munálního odpadu během posledních měsí-
ců a let postupně naráží na potíže s černými
skládkami. 

Ty vznikají prakticky u 30 z 257 kontejnerových
stání na separovaný odpad. Ačkoli mají občané
možnost odevzdat na sběrném dvoře až 200 kg
odpadu a libovolné množství bioodpadu zdarma,
je pro ně zřejmě jednodušší, odložit svůj odpad
u kontejnerů i jinde. O úklid se nestarají.

„Po zavedení nového systému třídění se na
řadě míst žluté kontejnery rychleji zaplňují,
z toho důvodu jsme na 20 stanovištích přidali
nové žluté kontejnery a na 21 jsme zvýšili čet-

nost vývozu. V místech, kde byla situace nej-
horší, vyvážíme kontejnery 2x týdně,“ říká
Barbora Šnytrová ze správy veřejné zeleně. 

Stanoviště jsou monitorována, aktuálně bu-
dou kontejnery přidány či častěji vyváženy.
„S monitoringem pomohou přes léto brigádní-
ci,“ tvrdí Šnytrová. Nový systém třídění, který
město zavedlo, se osvědčil. Ve žlutých kontejne-
rech je vidět stále více plastů z domácností i ná-
pojových kartonů (tetrapaků). „Na jedenácti
místech jsme zrušili ohrádky původně určené
na pytle, místo nich jsme přidali žluté kontej-
nery,“ informuje Šnytrová.

Problémem je i fakt, že lidé odkládají na sta-
novištích kontejnerů odpad, který tam nepatří.
Často jim také nestačí objem nádoby, ale větší
si neobjednají. „Na záznamech z fotopastí vidí-
me, že lidé většinou odpad přivezou v autě. Je
tedy nepochopitelné, proč nedojedou o kousek
dál do sběrného dvora. Zaznamenané přestup-
ky následně řešíme v přestupkovém řízení
a pokutami,“ varuje Šnytrová.

■ Dění ve městě
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V době letních prázdnin od 1. 7. do 3. 9. 2017
dochází k omezení provozu na některých
linkách MHD v Jablonci nad Nisou v po-
dobném rozsahu jako v roce 2016.

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

Linka č. 110 – zrušení spojů v pracovní dny
úseku Pražská – Rýnovice v 13.27 (nahrazena
linkou č. 112), Kokonín – AN (autobusové nád-
raží) v 15.01, spoj s odjezdem v 16.15 z Ko-
konína bude končit v 16.30 na AN, kde je za-
bezpečen přestup na linku č. 112 do Rýnovic.
Zruší se spoje v úseku Rýnovice – AN s odjez-
dem v 13.17 a v 13.47, začínat budou v 13.30

a 14.00 na AN (z Rýnovic je možno využít linku
č. 112). Spoje jedoucí z AN do Kokonína v 9.45,
12.15, 14.30, 15.30 a 16.30 pojedou přes Malé
Vrkoslavice a budou končit v zastávce Kokonín,
pošta. Z této zastávky budou pokračovat v 9.59,
12.29, 14.46, 15.46 a 16.46 směr AN přes Malé
Vrkoslavice. Spoj s odjezdem v 5.45 z AN poje-
de přes Malé Vrkoslavice a v 5.55 bude ukončen
v zastávce Janáčkova.

Linka č. 112 - zrušení spojů v sobotu a v ne-
děli v úseku AN – Rýnovice – AN. Odjezd spojů
v 13.05 a 16.05 v pracovní dny ze Žižkova Vrchu
bude posunut na 13.20 a 16.20 hod.

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

Linka č. 114 – zrušení spojů v pracovní dny
v úseku AN – Březová a zpět v 14.06, 14.36,
15.06, 15.36, 16.06, 16.36 a 17.06 hod. (možno
využít spoje linky č. 104). Spoj s odjezdem
v 7.02 ze Sídliště Šumava bude začínat v 7.10 na
AN. 

Linka č. 119 – zrušení spoje v pracovní dny
v úseku AN – Žižkův Vrch v 16.30 hod. a v úse-
ku Žižkův Vrch – AN v 13.20 a v 16.20 (ze Žiž-
kova Vrchu je možno využít linku č. 112)

Linka č. 122 – bude v provozu víkendová re-
kreační linka po trase z Jabloneckých Pasek do
oblasti Břízek. Spoje od Nádraží Jablonecké
Paseky pojedou v 12.08, 14.08, 15.08 a 16.28
hod, zpět z Břízek pojedou v 12.45, 14.17, 15.20
a 16.37 hodin.

Tradiční letní omezení městské dopravy

Letní provoz v nemocnici
Období léta využívá každoročně nemocnice
k rekonstrukcím oddělení. Z důvodu moder-
nizace bude po celé léto uzavřeno lůžkové
oddělení ortopedie. 

Od 3. do 21. 7. bude uzavřena také ortopedic-
ká ambulance, zástup je v případě neodkladné
potřeby domluven s Alenou Drobníkovou
a Stanislavem Němečkem na poliklinice
v Poštovní ulici. 

„S ohledem na stavební úpravy v pavilonu
A bude třeba uzavřít lůžkovou část ORL od 3.
do 24. 7. Provoz ambulance bude zajištěn v ná-
hradních prostorách,“ informovala tisková
mluvčí Petra Hybnerová. 

Výše uvedené stavební práce ovlivní vchod do
pavilonu A, ve kterém se nachází právě odděle-
ní ortopedie a ORL a pacienti zde přechází do
pavilonu onkologie. „Je třeba počítat s tím, že
bude tento vchod v letním období na určitou
dobu zcela uzavřen a pro vstup do nemocnice
bude třeba využít ostatních vchodů,“ doplnil in-
formace vedoucí provozního odboru Daniel
Maděra. 

Během léta bude omezen z důvodu čerpání
letních dovolených provoz některých ambulan-
cí. Konkrétní informace jsou průběžně zveřej-
ňovány na webu nemocnice. Standardně je
v nemocnici v provozu pohotovostní služba pro
dospělé i děti a nemocniční lékárna.

Pokladna je od července do konce srpna otev-
řena ve všední dny od 7.00 do 14.30 hodin. Další
aktuální informace k letnímu provozu najde
veřejnost na webu www.nemjbc.cz. 

Nový parkovací systém 
v nemocnici
Od konce června funguje v areálu nemocni-
ce, který uzavírají závory, nový parkovací
systém. Podrobné informace byly zveřejněny

v červnovém vydání měsíčníku. Návštěvníci
nemocnice najdou pravidla k parkování na
webových stránkách nemocnice. 

„Vysvětlení parkovacího systému je také sou-
částí video aktualit vysílaných v regionální tele-
vizi a zveřejněných na webu nemocnice v sek-
ci INFO pro pacienty a návštěvníky,“ informo-
vala tisková mluvčí Petra Hybnerová. Parkování
do 30 minut je bezplatné, poté uhradí návštěv-
ník 10 Kč za každou započatou hodinu. Celo-
denní parkování stojí 50 Kč a počítá se od páté
započaté hodiny. Provozní doba je nepřetržitá,
systém je funkční také o víkendech a svátcích.
„Zaváděným opatřením regulujeme a usměr-
ňujeme parkovací systém v areálu nemocnice,“
vysvětlil ředitel nemocnice Vít Němeček.

S rehabilitací do Krkonoš
Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny
jablonecké nemocnice zve všechny zájemce
o zdraví na již tradiční podzimní seminář
v Krkonoších s pestrým programem (před-
nášky o zdraví, jak udržet harmonii těla
a ducha, cvičení, procházky krkonošskou
přírodou a další).

Termín je 5.–8. 10. 2017. Bližší informace
o akci včetně způsobu přihlášení jsou zveřejně-
ny na stránkách nemocnice www.nemjbc.cz
nebo svarovska@nemjbc.cz, tel. 483 345 811.

První pamětní mince pro Jablonec

■ Jablonecká nemocnice informuje

Jablonec nad Nisou se může od roku 1993
pyšnit přívlastkem mincovní město. Tradice
ražby mincí se k nám přestěhovala po roz-
padu federace ze slovenské Kremnice. 

Od té doby chrlí oběžné lisy České mincovny
kovové koruny rychlostí třináct kusů za vteřinu
a Jablonečáci čas od času potkávají blikající do-
dávky bankovní policie, kterak kličkují ulicemi
města směrem k přehradě. Mincovní tradici re-
prezentuje ještě jedna významná instituce. Tou
je jablonecká SUPŠ a VOŠ, kde se studenti učí
navrhovat pamětní medaile a mince.

Jablonec a mince spolu žijí skoro čtvrt století
v synergii. Česká mincovna „své“ město něko-
likrát zvěčnila do ryzího kovu. Vždy se však jed-
nalo o pamětní medaile. Pravda, ta poslední stá-
la za to – vážila rovný kilogram ryzího stříbra.

Mince vychází až nyní, zato však hned zlatá.
Zobrazuje jablonecký kostel Povýšení svatého

Kříže, který je chráněnou kulturní památkou
a patří k významným stavbám české secese.
Mince v sobě nese regionální stopu i díky oso-
bě autorky. Tou je talentovaná medailérka Petra
Brodská, absolventka zmíněné medailérské
školy. Mincovna první jabloneckou minci zařa-
dila do volného cyklu, který má pozoruhodný
formát. 

„Památky vybrané napříč Českem vycházejí
na miniaturních zlatých mincích o průměru
11 milimetrů. Balením je booklet s reprodukcí
dobové pohlednice. Díky malému průměru
mohou být za velmi dostupnou cenu 1 250 Kč,“
říká tiskový mluvčí České mincovny Lukáš Jokl
s tím, že jabloneckých mincí vznikne rovná ti-
sícovka. „Že to není zas tak velký náklad, vás
přesvědčíme. Předchozí emise s Pražským hra-
dem je zcela vyprodána. Pokud tedy chcete mít
kousek zlatého Jablonce doma, neváhejte,“
uzavírá Lukáš Jokl. (lj)

Foto Petra Hybnerová
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■ Jubilea 
Zlaté svatby
Manželé Věra a Jindřich Jirán-
kovi oslavili 3. června zlatou svat-
bu. Do dalších společných let ve
zdraví jim vše nejlepší přeje syn
s rodinou.

Jana a Jaroslav Hamplovi
oslaví 16. července padesát let
společného žití. K výročí zlaté
svatby, mnoho lásky, štěstí, rados-
ti a zdraví přejí dcery s rodinami.

■ Dárci krve
Primátor ocenil dárce
Ve středu 7. června převzali na rad-
nici dobrovolní dárci krve zlaté
medaile Dr. Janského za 40 bez-
platných odběrů a zlaté kříže 3.
třídy za 80 bezplatných odběrů.
Dárce krve ocenil primátor Petr
Beitl spolu s ředitelkou jablonec-
kého spolku Českého červeného
kříže Kateřinou Havlovou.

Zlatá medaile (za 40 bezplat-
ných odběrů): Martin Kosík, Sta-
nislav Pilbauer, Patrik Trneček.

Zlatý kříž 3. třídy (za 80 bez-
platných odběrů): Jan Lochman,
Lukáš Zemánek, Libuše Šrajbro-
vá, Tomáš Lajdar, Josef Švejda,
Jan Chládek.

Významné ocenění
Zlatými kříži 1. třídy oceňuje ČČK
hluboce humánní přístup těch
bezpříspěvkových dárců krve, kte-
ří darovali svou krev či její složku
již 160krát. Na slavnostním shro-
máždění 2. června v prostorách
barokního Kaiserštejnského palá-
ce v Praze se ocenění dárci, mezi
kterými byli i občané Jablonce
Petr Černý a Hana Dohelská, zařa-
dili do rodiny 2 196 nositelů toho-
to ocenění v ČR od jeho vzniku. 

Poděkovat dárcům krve spolu
s prezidentem ČČK Markem Juk-
lem, přišli Josef Konečný, ředitel
Úřadu ČČK, a Petr Turek, předse-
da Národní transfúzní komise MZ
ČR a zástupce Společnosti trans-
fúzního lékařství ČLS JEP. Pří-
jemnou atmosféru vytvořilo vy-
stoupení Daniely Šinkorové.

Podsedáky 
k zapůjčení
Pro lepší komfort posluchačů kon-
certů na Mírovém náměstí připra-
vil magistrát podsedáky k sezení
na radničních schodech. Ty jsou
k zapůjčení v informačním centru
proti záloze 50 korun. 

Volejbalový kemp
TJ Bižuterie Jablonec pořádá ve
dnech 24. 7.–28. 7. volejbalový kemp
minivolejbal – volejbal. Akce je ur-
čena dětem ročníku narození
2002–2010 a koná se v prostorách
Gymnázia Dr. Randy. Více na webu
www.volejbal.eu nebo telefonním
čísle 777 052 008. 

Chytře na cestu
První informace a dotazníky k plá-
nu městské mobility (SUMF), kte-

rý zpracovává Liberec a Jablonec
nad Nisou nejprve pro veřejnou
a cyklistickou dopravu, jsou zve-
řejněné na www.chytrenacestu.cz
a FB. Každý vyplněný dotazník po-
máhá s tvorbou plánu, který je
nutný pro čerpaní evropských do-
tací v letech 2014–2020. 

Na louku za třicet
Během prázdnin bude opět platit
rodinné vstupné na sluneční lou-
ku za městským bazénem. To zna-
mená, že místo běžných padesáti
zaplatí dospělí s dítětem do 120 cm
výšky pouhých 30 Kč. 

Dětské dopravní 
hřiště
Stejně jako v minulých letech
i o letošních prázdninách mohou
zájemci využít nabídky jablone-
ckého Dětského dopravního hřiště
v ulici Podskalí, a to každý všední
den od 8 do 12 a od 13 do 15 hodin.
Návštěvníci si mohou zapůjčit
jízdní kola různých velikostí, odrá-
žedla a koloběžky. Nabídka je do-
plněna i o házecí stěnu s pěnovými
oštěpy, křídy na malování, překáž-
kovou dráhou či o ruské venkovní
kuželky. Pro nejmenší účastníky
jsou k dispozici házecí kroužky.

Pivní slavnosti
Společnost Sundisk Jablonec pořá-
dá v sobout 26. srpna druhý ročník
Pivních slavností. Program začíná
ve 14 hodin na Mírovém náměstí
a průběhu odpoledne vystoupí
Mladá dechovka, Martin Ketner
Band, Ve Vyvoji, Švihadlo, Demian
Band (Argentina). Současně probí-
hající program na letní scéně
Eurocentra nabídne kapely DNA
Brothers, Makule, VLADIMÍR 518,
Abraxas a BUTY. Na Dolním ná-
městí budou v době od 13 do 19
hodin k vidění divadélka, bubno-
vání, workshopy a soutěže pro dě-
ti. Více informací www.sundisk.cz
a www.mestojablonec.cz.

Jízdní řády vlaků
Na webu Korid LK jsou umístěny
navrhované jízdní řády železniční
dopravy pro období od 10. 12. 2017
do 8. 12. 2018. Náměty a připomín-
ky k nim můžete zasílat do 14. čer-
vence 2017. http://www.iidol.cz/
navrhovane-jizdni-rady.html

Jizerské louky
Správa CHKO Jizerské hory, Agen-
tura ochrany přírody a krajiny
České republiky, Regionální pra-
coviště Liberecko srdečně zve
příznivce Jizerských hor na Slav-
nosti jizerských luk 2017, které se
budou konat v sobotu 15. července
na Malé Straně v Horním Maxově
mezi 10. a 16. hodinou (křižovatka
k Bramberku). Připraveny jsou
ukázky péče o louky, stezka s luč-
ními úkoly, botanická vycházka,
drobné občerstvení. 

Bližší informace na webových
stránkách www.jizerskehory.ochra-
naprirody.cz.

Zápis do hudební 
kytarové školy
Hudební kytarová škola Dalibora
a Zuzany Cidlinských připravuje
zápis zájemců o výuku na kytaru
v oboru folk, country, blues, folk-
rocku a příbuzných žánrů. Ten se
uskuteční 13. 9. ve spolkovém do-
mě v ulici E. Floriánové v Jablonci
od 14 do 17 hodin. Více informací
na tel. čísle 737 637 211, e-mail:
cidlinsky@centrum.cz.

Hlasujte pro 
prosečský kříž
Třímetrový pískovcový kříž
v Proseči stojí pod staletými
lipami u odbočky na Horní
Proseč už od roku 1775 a je
nejstarší kamenickou pa-
mátkou v okolí. Restauro-
vání kříže s reliéfy Panny
Marie s Ježíškem, Antonína
Paduánského, Jana z Nepo-
muku a Máří Magdalény se
ujal Martin Wagner. Hlaso-
vat pro prosečský kříž
můžete na webové stránce
www.cestamipromen.cz.

V pátek 15. června se konalo zahájení
Slavností řeky Nisy. Víla Nisa na koni v do-
provodu mažoretek a bubeníků předala po-
selství primátorovi Petru Beitlovi. Foto Jiří
Endler

V úterý 13. června jablonecký klub Asociace
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
pořádal na Mírovém náměstí každoroční
Den zdravotně postižených. Foto Radka
Baloghová

Den otců aneb S tátou to zvládneš proběhl
v neděli 18. června na Tajvanu u přehrady.
Odpoledne plné zábavy pro malé i velké
kluky a holky přilákalo řadu návštěvníků.
Foto Martin Bauer

Oceněný Petr Černý uprostřed. 
Foto archiv ČČK

Foto Radka Baloghová

Foto archiv MMJN

Foto Karla Hackelová
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■ Personální inzerce

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Ni-
sou vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

REFERENT ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOT-
NICTVÍ (sociální pracovník), 10. platová třída

Kvalifikační předpoklady: VŠ nebo vyšší od-
borné vzdělání dle zák. č. 108/2006 Sb.; orien-
tační znalost legislativy v oblasti soc. práce; zku-
šenosti z obdobné pozice výhodou; absolvování
ZOZ výhodou; organizační, komunikační schop-
nosti, aktivní přístup k řešení problémů; pra-
covní a časová flexibilita, schopnost samostatné
tvůrčí práce, koncepční myšlení, odolnost vůči
stresu; schopnost pružně rozhodovat a přijímat
za svá rozhodnutí odpovědnost; uživatelská zna-
lost práce s PC; řidičský průkaz sk. B výhodou

Popis vykonávané práce: úkoly na úseku soc.
práce s klienty a rodinami ohroženými soc. vylou-
čením ve správním obvodu ORP, a to dle pří-
slušné legislativy (zejm. zák. o pomoci v hmotné
nouzi, o sociálních službách, o právech přísluš-
níků národnostních menšin, občanského záko-
níku a dalších). Dále pak provádění preventivní
a poradenské činnosti, spolupráce s orgány v ob-
lasti soc. zabezpečení, soc. a zdravot. službami,
nezisk. organizacemi a státními institucemi.

Přihlášky do 31. 8. 2017 do 12 hod.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-

pem ihned nebo dle vzájemné dohody

REFERENT ODBORU EKONOMIKY (referent odděle-
ní majetkoprávního), 9. platová třída

Kvalifikační předpoklady: min. středošk.
vzdělání s maturitou, výhodou znalost práce
v oblasti s nakládáním s nemovit. věcmi; zna-
lost zák.č. 128/2000 Sb., o obcích z hlediska na-
kládání s nemovit. majetkem; znalost legislati-
vy upravující smluvní vztahy – občanský záko-
ník; základní orientace v právních vztazích
k nemovitostem; znalost Jablonce nad Nisou
z hlediska místopisu výhodou; organizační
a komunikační schopnosti, pečlivost, aktivní
přístup k řešení problémů; časová flexibilita;
uživatelská znalost práce s PC;

Popis vykonávané práce: Pracovník vyhoto-
vuje smlouvy ve vztahu k nemovitým věcem ve

vlastnictví města (smlouvy kupní, nájemní, vý-
půjčky, pachty apod.) podle schválených usne-
sení RM a ZM, dále samostatně dojednává pod-
mínky těchto smluv v souladu se zák. o obcích
a usnesení RM a ZM. Zajišťuje veškerou agen-
du spojenou s vyhotovováním smluv a uzavírá-
ním smluvních vztahů k nemovit. majetku ve
vlastnictví města.

Přihlášky do 14. 7. 2017 do 12 hod.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-

pem cca IV. Q 2017 nebo dle vzájemné dohody

REFERENT ODBORU ÚZEMNÍHO A HOSPODÁŘSKÉHO
ROZVOJE (agenda územní plánování na odděle-
ní územního plánování), 10. platová třída

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání se
stavebním zaměřením; znalost stavebního zá-
kona a správního řádu, vč. souvisejících práv-
ních předpisů výhodou; osvědčení ZOZ výho-
dou; praxe v oblasti státní správy – pořizování
územ. plánu výhodou; komunikační a organi-
zační schopnosti; aktivní přístup k řešení pro-
blémů, pracovní flexibilita; schopnost samo-
statné tvůrčí práce a dalšího vzdělávání v oboru,
koncepční myšlení; znalost práce s výpočetní
technikou a orientace v místopisu města a okolí.

Popis vykonávané práce: Pořizování územ-
ně plánovacích podkladů a územně plánovací
dokumentace pro město a obce ve správním
obvodu ORP, a to dle požadavků zák. č.
183/2006 Sb., stavební zákon. 

Přihlášky do 31. 7. 2017 do 12 hod.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-

pem ihned nebo dle vzájemné dohody

REFERENT ODBORU ÚZEMNÍHO A HOSPODÁŘSKÉHO
ROZVOJE (referent oddělení investiční výstavby),
9. platová třída

Kvalifikační předpoklady: min. vyšší odbor-
né nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
stavebního směru; dobrá orientace v prostředí
výkonu státní správy nebo samosprávy výho-
dou; výborné komunikační a vyjednávací schop-
nosti, aktivní přístup k řešení problémů; flexi-
bilita, loajalita, samostatnost a zodpovědnost;
uživatelská znalost práce s PC;

Popis vykonávané práce: Zajištění realizace
staveb zařazených do rozpočtu města, zajištění
zpracování projekční přípravy u plánovaných
invest. akcí města, zpracování podnětů a zámě-
rů na invest. akce města, kontrola čerpání fi-
nančních prostředků jednotlivých staveb, inže-
nýrská činnost investora, zajištění stavebního
dozoru, kontrola plnění smluv, odsouhlasování
faktur za provedené práce, předkládání mate-
riálů pro jednání RM a ZM, příprava podkladů
pro vyúčtování dotací a spolupráce při tvorbě
podkladů pro zadávání veřejných zakázek.

Přihlášky do 10. 7. 2017 do 12 hod.
Pracovní poměr: na dobu určitou do cca 2023

s nástupem ihned popř. dle vzájemné dohody

REFERENT ODBORU HUMANITNÍHO (sociální pra-
covník – agenda SPOD), 10. platová třída

Kvalifikační předpoklady: VŠ nebo vyšší od-
borné vzdělání dle zák. č. 108/2006 Sb.; orien-
tační znalost legislativy na úseku SPOD; zkuše-
nosti z obdobné pozice výhodou; absolvování
ZOZ výhodou; organizační, komunikační schop-
nosti, aktivní přístup k řešení problémů; pra-
covní a časová flexibilita, schopnost samostatné
tvůrčí práce, koncepční myšlení, odolnost vůči
stresu; schopnost pružně rozhodovat a přijímat
za svá rozhodnutí odpovědnost; uživatelská
znalost práce s PC; řidičský průkaz sk. B

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťuje
úkoly na úseku SPOD dle příslušné legislativy
(zejm. zák. o SPOD, občanský zákoník, trestní
zákon) na úseku práce s dětmi a jejich rodina-
mi; dále pak kolizní opatrovnictví při zastupo-
vání nezl. dětí, preventivní a poradenská čin-
nost, spolupráce se soudy, orgány činnými
v trestním řízení, ústavními zařízeními, škola-
mi, nezisk. organizacemi a institucemi, které se
na výkonu SPOD podílejí.

Přihlášky do 24. 7. 2017 do 12 hod.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-

pem ihned popř. dle vzájemné dohody

Úplná znění inzerátů vč. dalších pokynů na-
jdete na www.mestojablonec.cz, Magistrát,
Volná místa.

Blíží se doba prázdnin a dovolených, proto
buďte obezřetní a opatrní jak k sobě, tak i ke
svému okolí. Vyhlášky se mají dodržovat
a neznalost zákona neomlouvá.

Vyhláška o volném pohybu psů platí pro maji-
tele jak při venčení na veřejném prostranství,
tak při zabezpečení proti úniku. Každý majitel
by si měl svého pejska co nejlépe zajistit, a to
tak, aby ho měl stále v dohledu a pod kontro-
lou. Volně pobíhající pes bez dozoru může
ohrožovat ostatní obyvatele města, psi se ne-
musí vždy šťastně vrátit k majiteli. 

Volný pohyb psů ve městě řeší OZV 2014/1 –
pravidla pohybu psů a zvířat. Plné znění této
OZV můžete najít na webu.

Koupání psů 
Koupání psů vyhláška umožňuje v několika lo-
kalitách – I., II. a III. vodní plocha nádrže pře-
hrady Mšeno a část vodní plochy novoveské ná-
drže. První přehrada je vodní plochou určenou
k rekreaci a podle Pravidel využívání vodní
plochy obecně závazné vyhlášky je koupání
psů časově omezeno. V této části vodní nádrže
je povoleno pouze koupání psů, nikoliv jiných
zvířat, a to jen v období od 1. září do 30. dubna
běžného kalendářního roku. Pravidla užívání

vodní plochy jsou instalována na sedmi mís-
tech kolem přehrady. Co se týká druhé a třetí
přehrady, tam je možné psy zchladit celoročně
a i v této lokalitě je třeba dbát na podmínky da-
né OZV 2014/1.

Koupání psů v novoveské nádrži je částečně
povoleno, a to za betonovým předělem v části
s ostrůvkem.

Na území města není plocha, která by byla
určena primárně ke koupání psů. U vody do-
chází ke kontaktu různých zájmových skupin,
proto je nutné, aby majitelé měli svého psa ne-
ustále pod dohledem. 

Odchyt zvířat
Odchyt a následná péče o ztracená, zaběhnutá či
opuštěná zvířata odchycená na území města za-
jišťuje útulek Dášenka.

Vlastní odchyty probíhají ve vzájemné spolu-
práci mezi útulkem Dášenka a městskou poli-
cií. Praxe je taková, že zvíře odchytne buď sa-
motný útulek a dopraví ho do svého zařízení,
nebo městská policie, která jej odveze do zá-
chytného kotce, jenž je umístěn u veterinární
ošetřovny doktora Baudyše.

Pokud se vám zvíře ztratí, hledejte ho napří-
klad ve výše uvedeném útulku se sídlem Luča-
ny nad Nisou 627, nebo na webových stránkách
www.dasenka-utulek.cz. (jv)

Důležité kontakty:
• Městská policie: tísňová linka: 156, operační:

483 357 871.
• Útulek Dášenka – mob. kontakt: 606 472 619,

e-mail: lozutulekdasenka@seznam.cz.
• Záchytné kotce pro MP: Jaromír Baudyš – vete-

rinární ošetřovna se sídlem Ještědská 2409/9,
Jablonec nad Nisou, telefon: 483 320 132.

Jana Veselá, 
pejskař a členka Komise životního prostředí

Jablonec nad Nisou

Psí vyhlášky je nutné dodržovat

Foto Jana Veselá



(9)

jablonecký měsíčník červenec–srpen 2017

Od září 2014 podporuje Jablonec rodiny
s dětmi od dvou do sedmi let, které nebylo
možné umístit do městských mateřských
škol. Podporu dle přísných pravidel posky-
tuje město jako příspěvek na školné v sou-
kromých zařízeních ve výši 1000 Kč na měsíc
a dítě. Jablonečtí radní schválili její posky-
tování i v dalším roce a navýšili ji na 1 500
korun pro děti, které k 1. 9. 2017 dovrší 2,5
roku. Podmínkou však zůstává, že nebyly
přijaty do MŠ.

Příspěvek pomáhá při umísťování dětí mladších
tří let, které kvůli kapacitě nepřijaly školky zři-
zované městem, nebo i starších dětí, jež se na-
př. přistěhovaly v průběhu roku do Jablonce,
a dětí se zdravotním omezením. Podpora rodin
od města zároveň pomáhá soukromým subjek-
tům provozujícím předškolní zařízení. 

Jablonci se dlouhodobě daří umísťovat do
mateřských škol všechny děti, které přijdou
k zápisu a k začátku školního roku dovrší tři
roky. Každoročně také jablonecké školky po-
jmou téměř stovku dětí mladších tří let. Letos
přišlo k zápisu 639 dětí včetně těch, které jsou
nově povinné absolvovat předškolní ročník.
„Dorazila také poměrně velká skupina dětí
mladších 3 let. Do městských školek bylo cel-

kem přijatých 522 dětí,“ říká Zdeňka Květová,
vedoucí oddělení školství.

„Kapacity jabloneckých školek zatím dosta-
čují. V souvislosti s novým zákonným opatře-
ním, které ukládá 5letým dětem povinnost ab-
solvovat předškolní vzdělávání, se ale obáváme,
že děti, kterým budou tři roky v průběhu příští-
ho roku, budeme umisťovat obtížněji,“ konsta-
tuje Květová. V této souvislosti rada města
schválila navýšení příspěvku na 1500 korun ja-
ko příspěvek na školné v registrovaném sou-
kromém školském zařízení pro děti, které
k 1. září 2017 dovrší 2,5 let věku a nepodařilo se
je umístit do mateřské školy zřizované městem.
Zvýšený příspěvek by rodiče mohli čerpat ma-
ximálně po dobu jednoho roku, poté se předpo-
kládá, že místo ve školce pro své dítě získají. 

„Každoročně je na tyto příspěvky vyčleněna
částka 284 tisíc korun, ta by měla bez problémů
vystačit i po navýšení příspěvku 2,5letým dě-
tem,“ konstatuje náměstek primátora pro ob-
last humanitní Miloš Zahradník.

Proces poskytování příspěvku na školné zů-
stává ve stejném režimu jako v minulých le-
tech, tzn. prostřednictvím zaregistrovaného
a prověřeného soukromého subjektu, který ro-
dičům sníží poplatek za své služby o příspěvek
města, přičemž soukromé zařízení musí zajiš-

ťovat výchovně vzdělávací služby dle stanove-
ných standardů. (mh)

Výzva k registraci subjektů
O zařazení do seznamu registrovaných po-
skytovatelů výchovně vzdělávacích služeb je
možné požádat v rámci aktuální výzvy nej-
později do 25. července 2017. Každý zájemce
o registraci k žádosti doloží patřičné doku-
menty (živnostenské oprávnění, stanovy, za-
kládací či zřizovací listinu), platný výpis
z rejstříku trestů, vlastní provozní řád a ce-
ník služeb. Žádat o registraci je možné pro-
střednictvím formuláře umístěného na webu
města v sekci dokumenty (úvodní strana –
magistrát – dokumenty) nebo si jej vyzved-
nout na oddělení školství ve 4. patře radnice.
Vyplněný formulář je třeba doručit nejpo-
zději do 25. 7. 2017, do 12 hodin, na podatel-
nu magistrátu nebo na adresu: statutární
město Jablonec nad Nisou, Ing. Zuzana
Brodská, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec
nad Nisou v obálce s označením Soukromé
subjekty 2017. Bližší informace – Zuzana
Brodská, tel. 483 357 315, brodska@mesto-
jablonec.cz

Jablonec přispívá na soukromé školky

Šestatřicet jablíček, z toho tři zlatá v katego-
rii mimořádný počin, putovalo k letošním
držitelům Cen pro nadané, žákům a studen-
tům základních a středních jabloneckých
škol. Jablonec pořádal druhý ročník udělo-
vání cen těm, kteří jsou úspěšní ve svém oboru. 

Jablka vytištěná na 3D tiskárně, jejichž autor-
kou je Veronika Černá, se předávala ve čtyřech
kategoriích – sport, studium, umění a mimo-
řádný počin. Do kterékoliv z prvních tří může
každá jablonecká základní a střední škola včet-
ně Vikýře a základní umělecké školy nomino-
vat dva zástupce. V kategorie mimořádný po-
čin, jak název napovídá, jablko přebírají ti, kdo
někomu nezištně pomohli, pomáhají, nebo do-
konce zachránili lidský život. 

Každá kategorie má svého patrona, a tak letos
tím sportovním byla bývalá akrobatická lyžař-
ka Nikola Matějcová Sudová, patronem studia
majitel firmy Jablotron Dalibor Dědek a cenu
v kategorii umění předával zpěvák a moderátor
Jakub Děkan. O kulturní program se velmi zda-
řile postarali bubeníci ze skupiny Junior
Battery a hiphopoví tanečníci Angel Breakers,
neviditelný svět speciální kamerou, již vyvíjí
Jablotron s ČVUT, ukázal student Kryštof Žu-
cha, vlastní hudební tvorbu představila kapela
Sarkazz Farkazz a zmíněný Jakub Děkan. 

Letošní ročník měl ještě další rozměr, a to
charitativní. Každý z oceněných dostal malého
andílka, jenž je součástí projektu Nadace
Preciosa Křišťálové tvoření pomáhá. „Měl jsem
za to, že je velmi pěkné darovat dětem něco, co
ještě přináší pomoc dalšímu dítěti,“ řekl náměs-
tek Miloš Zahradník, který nad projektem Cen
pro nadané měl záštitu. Po udílení ocenění moh-
li zájemci anděla koupit za 50 korun v předsálí
divadla. „V rámci veřejné sbírky jsme společný-
mi silami vybrali na malého Matýska z Kokoní-
na trpícího cystickou fibrózou 6 450 Kč, které
přidáme k částce na přístroj, jenž mu ulehčí dý-
chání,“ konstatovala Andrea Kroupová, ředitel-
ka nadace. 

Cenu pro nadané udělilo statutární město popr-
vé v loňském roce. Jejím cílem je ocenit děti
a mladé lidi, kteří jsou výjimeční v některém obo-
ru – studium, umění a sport, nebo se jim povedl
nějaký výjimečný čin, například zachránili lidský
život nebo nezištně někomu pomohli či trvale po-
máhají. Partnery letošního ročníku byly Nadace
Preciosa, Nadace Jablotron a Sport Jablonec, s. r. o.

Více o Ceně pro nadané včetně fotografií a záz-
namu večera na www.cenapronadane.cz. (jn)

Držitelé letošní Ceny pro nadané:
Sport: Kristian Čárný (ZŠ Liberecká 31), Matěj
Fadrhons (ZŠ Arbesova), Denisa Folková (ZŠ

Rychnovská – Kokonín), Matouš Fuchs (ZŠ Pi-
vovarská), Vojtěch Janata (ZŠ Na Šumavě), Va-
nesa Klápšťová (ZŠ 5. května), Veronika Míková
(ZŠ Liberecká 31), Jan Sejkora (ZŠ Ant. Bratr-
šovského), Jáchym Štancl (ZŠ Pasířská), Bar-
bora Tarabcová (ZŠ Mozartova), Richard Zacho-
val (ZŠ Liberecká 26), Josef Egrt (Gymnázium
Dr. Ant. Randy), Filip Vejdělek (SPŠ technická).

Studium: Tereza Čmejrková (ZŠ Arbesova),
Adéla Dolenská (ZŠ 5. května), Filip Hejna
(Svobodná základní škola), Jakub Ježek (ZŠ
Pod Vodárnou), Klára Kieseweterová (ZŠ Na
Šumavě), Zuzana Vélová (ZŠ Pivovarská), Beata
Vrajíková (ZŠ Ant. Bratršovského), Zuzana
Hanajová (Gymnázium U Balvanu), Karolína
Hovorková (Gymnázium Dr. Ant. Randy),
Daniel Klápště (SPŠ technická), Michal Řehoř
(Gymnázium U Balvanu), Adéla Vojtěchová
(SUPŠ a VOŠ).

Umění: Natálie Jebavá (ZŠ Mozartova), Ondra
Lelek (SVČ Vikýř), Denisa Ulrychová (ZŠ Pasíř-
ská), Andrea Bělíková (ZUŠ), Eva Černá (SUPŠ
a VOŠ), Tereza Glosová (ZUŠ), Terezie Hanz-
lová (OA a VOŠ), Klára Mašínová (SVČ Vikýř).

Mimořádný počin: Lucie Jelínková (ZŠ Libe-
recká 26), Andrea Bendíková (OA a VOŠ), Anna
Loudová (Gymnáziu Dr. Ant. Randy).

Ocenění přinesla i příspěvek na charitu

Foto Martin Kubišta
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Jablonec nabídne příští rok občanům 
kompostéry
Město Jablonec získalo dotaci z Operačního pro-
gramu životní prostředí na 1200 domácích kom-
postérů.

„V současné době se připravuje výběrové řízení na
dodavatele kompostérů a předpokládáme, že na jaře
roku 2018 spustíme proces jejich zápůjček jablone-
ckým občanům,“ říká Barbora Šnytrová z odd. veřej-
né zeleně. O podrobnostech budou občané včas in-
formováni. 

Z Mládí vyjedete do Palackého
Letos se dle plánu propojí ulice Mládí a Palackého
ve Mšeně. 

Výjezd z ulice Mládí do ulice Palackého odlehčí
a usnadní dopravu v sídlišti Mšeno, zejména v uli-
cích Arbesova a U Kostela. Zjednoduší se také zimní
údržba v této oblasti. Doprava v ulici Mládí bude o-
bousměrná, při výjezdu na Palackého bude ale mož-
né odbočit pouze doprava. Propojení ulic bylo jedním
z požadavků osadního výboru Mšeno. Stavební práce
za 1,6 mil. Kč kompletně uhradí město. 

Tři dotace na domy v památkové zóně
Zastupitelé schválili první tři dotace z Programu
obnovy městské památkové zóny Jablonec nad
Nisou pro rok 2017. 

Alokace v letošním rozpočtu byla 1,5 mil. Kč, při-
čemž dotace může být 50%, maximálně však 100 tis.
Kč na jeden rodinný či bytový dům. Shodnou stotisí-
covou dotaci na výměnu oken tak získal bytový dům
v Opletalově ulici a evangelická fara v ulici Pod
Baštou a na opravu své části dům v ulici 28. října.
Více o dotačních programech na opravy historických
objektů na str. 4 tohoto čísla. 

Připravené projekty do IPRÚ
Jablonec připravil projekty ve dvou oblastech pro
žádosti prostřednictvím Integrovaného plánu roz-
voje území (IPRÚ). 

Pokud je schválí také Řídicí výbor IPRÚ, pak Jablo-
nec předloží své žádosti do jednotlivých výzev. Na
projekty v rámci IPRÚ z vymezeného území aglome-
race Liberec – Jablonec nad Nisou bude možné v le-
tech 2016–2023 čerpat z evropských fondů až 2,6
mld. korun. 

Modernější učebny ve školách
Jablonec chce požádat o dotaci na modernizaci
dvou základních škol, a to v Liberecké a Mozarto-
vě ulici. 

„Hlavním cílem v obou školách je vylepšit pod-
mínky pro výuku přírodních věd, technických oborů

a práce s digitálními technologiemi a prostřednic-
tvím stavebních úprav dosáhnout bezbariérovosti ob-
jektů,“ popisuje náměstek primátora Lukáš Pleticha.
Podle přidělení dotace jsou realizace plánované na
letní prázdniny v roce 2018. Náklady na obě školy
jsou spočítané na 18,4 mil. Kč s tím, že dotace z EU
by činila 85 % (13,8 mil. Kč), ze státní pokladny 5 %
(813 tis. Kč) a město by se podílelo částkou 3,8 mil. Kč.

Kruháč s novými službami
Výzvu pro předkládání žádostí o dotace na sociál-
ní infrastrukturu plánuje Liberec vyhlásit v prů-
běhu léta. 

„Do ní Jablonec podá žádost o dotaci na Nízko-
prahové zařízení Kruháč, které tak rozšíří nabídku
svých sociálních služeb pro děti, rodiny, seniory
i zdravotně postižené,“ říká Iveta Habadová, vedoucí
oddělení dotací a dodává, že na celém projektu měs-
to spolupracuje s Diakonií ČCE. Rozšíření služeb
podmiňuje kvalitní zázemí pro klienty i poskytovate-
le, proto je nutná rekonstrukce celé současné budovy
Kruháče včetně dosud nepoužívaných dvou pater.
V případě přidělení dotace se bude stavět od května
do září 2018. Celkové náklady se rovnají 12 mil. Kč,
dotace EU 9,4 mil. Kč, ČR 0,6 mil. Kč a město by se
podílelo částkou 2,1 mil. Kč. 

Čtyři miliony pro sociální služby 
Město v rámci dotačního programu na sociální
služby rozdělilo částku 4,4 mil. Kč poskytovatelům
registrovaných sociálních služeb pro jablonecké
občany. 

Žádost do programu podalo celkem 17 organizací,
které žádaly o dotace na 32 druhů sociálních služeb
v celkovém objemu 6 728 tis. Kč. „Zastupitelé rozdě-
lili dotace v celkové výši 4 373 000 korun mezi 32 žá-
dostí od 17 organizací,“ konstatuje náměstek primá-
tora Miloš Zahradník. 

Dotace pro kulturu, vzdělávání a sport
V lednu zastupitelé schválili městské dotační pro-
gramy pro výchovné a vzdělávací aktivity, celo-
roční kulturní činnost či jednotlivé akce a cykly,
pro celoroční činnost sportovní a tělovýchovnou
a na sportovní akce. V červnu pak jednali o rozdě-
lení alokovaných 4 milionů.

Žádosti o dotace magistrát přijímal do 13. března.
Na počátku června rada města rozhodla o dotacích
do 50 tis. korun, zastupitelé pak rozhodli o těch pře-
sahujících tuto hranici. Na všechny dotační progra-
my byly v městském rozpočtu vyčleněné 4 miliony
korun. Magistrát přijal 139 žádostí v hodnotě 6,5 mil.
korun, z nichž 123 podpořil. Z alokované částky zů-
stalo nerozdělených 210 tisíc. (mh/jn)

■ Co říkáte novému
systému distribuce
měsíčníku?
Od června jsme Jablonecký měsíč-
ník začali zkušebně roznášet do
všech domácností ve městě pro-
střednictvím magistrátu. Ohlasy od
vás, čtenářů, jsou zatím ve velké
většině pozitivní. Roznos je rychlej-
ší a účinnější než v minulosti. Stává
se nám dokonce, že se měsíčník do-
stává i do schránek, do kterých ni-
kdy nepřišel, a to je dobře. Nový
způsob roznosu vyhodnotíme na
konci kalendářního roku.

Měsíčník se roznáší v systému
volebních okrsků, každý má na sta-
rost konkrétní roznašeč a jeho e-mai-
lový kontakt je uvedený na webu
města. Okrsky jsou v přehledu na
webu města v sekci Jablonecký mě-
síčník rozdělené do ulic a konkrét-
ních čísel orientačních (příp. popis-
ných či evidenčních). V závorce
u každého čísla je uvedený počet
výtisků, který je na danou adresu
doručován. Každý čtenář si tedy
může dohledat, kdo mu další číslo
Jabloneckého měsíčníku přinese,
případně svého roznašeče kontak-
tovat. 

Měsíčníky se roznáší postupně,
cca po dobu jednoho týdne, vždy až
do konce kalendářního měsíce.
Pokud připadne poslední den v mě-
síci na pátek, může se roznášet ješ-
tě do konce víkendu. Připomínáme,
že podmínkou doručení zůstává
přístupná, označená a funkční
schránka na dopisy.

Pokud měsíčník nechcete, 
napište nám to
Může se stát, že měsíčník dostávat
nechcete, nebo naopak máte na do-
mě jednu schránku pro dvě rodiny
a rádi byste dostávali výtisky dva.
Tyto požadavky, případně další při-
pomínky k novému systému rozno-
su, prosím, směřujte na paní Šárku
Rašínovou, která má distribuci na
starosti. Její e-mailová adresa je:
rasinova@mestojablonec.cz. V pří-
padě potřeby můžete využít i tele-
fon 605 110 637.

Foto Karla Hackelová

Foto Jiří Endler



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

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
Na podzimní semestr 2017 vyhla-
šujeme nové téma virtuální uni-
verzity třetího věku:
ČESKÉ DĚJINY A JEJICH
SOUVISLOSTI
Studia se může zúčastnit každá
osoba se statutem důchodce
(i invalidního). První hodina pro-
běhne v úterý 26. září od 14 hodin.
Bližší informace na: 
https://e-senior.czu.cz

VÝSTAVA

PŘÁTELSTVÍ ZBLÍZKA I NA
DÁLKU
V prostoru schodiště vám předsta-
vujeme nejlepší práce z devátého
ročníku fotografické soutěže. 

VŠEHOCHUŤ PETRY
ŽĎÁRSKÉ
Výstava na chodbě k multimediál-
nímu oddělení. Jablonecká autor-
ka představuje své práce, které se
skládají z mnoha uměleckých žán-
rů za použití různých uměleckých
technik.

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

Letní provoz knihovny 2017
Hlavní budova
V období od 10. 7. do 31. 8. otevřeno
v úterý a ve čtvrtek, avšak od 31. 7.
do 9. 8. bude budova uzavřena
úplně.
půjčovna pro dospělé: 9.00–18.00

studovna, čítárna: 8.00–18.00
multimediální oddělení:
8.00–18.00
oddělení pro děti a mládež:
9.00–12.00 a 12.30–17.00
Pobočky
Janovská – naposledy: 25. červen-
ce – znovu otevřeno: 15. srpna
Kokonín – naposledy: 26. červen-
ce – znovu otevřeno: 6. září
Mšeno – naposledy: 27. června –
znovu otevřeno: 5. září
Šumava – naposledy: 29. června –
znovu otevřeno: 7. září

■ DDM Vikýř
Podhorská, tel. 483 711 725,
www.vikyr.cz, info@vikyr.cz.
Tábory s volnými místy, podrob-
nější informace na webových
stránkách.

POBYTOVÉ
1.-8. 7.
RAKOUSKO – PRUGGERN
Rodinný tábor v údolí řeky Enns,
informace M. Šípková 

16.–26. 8.
MAŽOREŤÁCKÝ TÁBOR
Pobytový tábor na Benecku pro
stávající i budoucí mažoretky,
informace S. Příhonská.

16.–26. 8.
HUDEBNÍ TÁBOR
Pobytový tábor na Benecku pro
stávající i nové zájemce,
informace S. Příhonská.

PŘÍMĚSTSKÉ
10.–21. 7.
PŘÍMĚSTSKÝ PRO NEJMENŠÍ
Pro předškolní děti od 3 let 
s indiánskou tématikou, informace
S. Příhonská.

24.–28. 7. nebo 14.–18. 8.
JAZYKOVÝ S ANGLIČTINOU
Pro děti od 7 let, informace
S. Příhonská.

21.–25. 8.
U KONÍ
Bedřichov, péče a jízda na koních,
pro děti od 10 let, informace
S. Příhonská.

21.-25. 8.
HOLKY A KLUCI V AKCI
HAKVA EXTREME
Pro děti od 10 do 18 let, informace
M. Šípková.

28. 8.- 1. 9.
KONEC PRÁZDNIN S VIKÝŘEM
Tábor s výletem a zábavou pro
děti školou povinné, informace
S. Příhonská. 

Od 1. 7. je spuštěno elektronické
přihlašování na kroužky, zájmové
vzdělávání pro školní rok
2017/2018. 
Zápis zájemců u jednotlivých 
pracovníků Vikýře se uskuteční
4.–6. 9. od 10 do 12 hodin a od 14
do 17 hodin.

■ Jablíčko
– centrum pro rodinu

www.centrumjablicko.cz, tel. 773
270 271, info@centrumjablicko.cz.

3. 7.–31. 8. /každý všední den/
9.00–12.00 hodin
KLUB JABLÍČKO
Hravé dopoledne bez programu,
pro děti od 3 měsíců.

/každé úterý/ 18.15–19.30 hodin
JÓGA

2. 7.–8. 7. /neděle–sobota/
LETNÍ RODINNÝ TÁBOR
Cestování časem – stavění unikát-

ního stroje času, podle starověkého
návodu a cestování v něm.

3. 7. /pondělí/ 10.00–18.00
VÝLET DO PARKU 
MIRAKULUM
Celodenní výlet minibusem pro
rodiče s dětmi.

10.–14. 7., 17.–21. 7. 
a 24.–28. 7.
/pondělí–pátek/ 7.00–15.45 hodin
MINI PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
V JABLÍČKU
Pro děti od 3 do 7 let. 

12. 7. a 17. 8. /středa/ 
10.00–11.00 hodin
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
Preventivní program a zábava. 
Pro děti od 3 do 10 let.

23. 7. /neděle/ 14.00 hodin
KLUB DVOJČAT
Sraz dvojčat na hřišti
ve Vratislavicíh.

28. 7. /pátek/ 
start 20.30–21.30 hodin
STEZKA ODVAHY 
Pochod kolem druhé přehrady
plné strašidel.

14.–18. 8. a 21.–25. 8. 
/pondělí–pátek/ 7.00–15.45 hodin
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Bohatý program.

20. 8. /neděle/ od 14.00 hodin
KLUB PAVOUČCI
Výlet do ZOO Liberec.

27. 8. /neděle/ 15.00–18.00 hodin
CESTA ZA POKLADEM
Stopovaná v Srnčím dole se 
zábavně-naučným programem.

Od 28. 8. /pondělí/
ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH
KROUŽKŮ
Zájmové kroužky pro každou
generaci.
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V audiovizuálním sále knihov-
ny proběhlo vyhlášení vítězů již
9. ročníku fotografické soutěže,
tentokrát na téma Přátelství
zblízka i na dálku.

Soutěž byla vyhlášena Městskou
knihovnou v Jablonci nad Nisou
a garantem byl fotoklub Balvan,
ceny do soutěže věnovala firma
Foto Laccer. „Vyhlášeny byly opět
dvě kategorie, a to do 16 let a nad

16 let. Každý soutěžící mohl při-
hlásit až tři fotografie, čehož větši-
na z 37 účastníků využila,“ říká
Dana Foltýnová z jablonecké
knihovny.

Odborná porota vybírala z cel-
kového počtu 87 fotografií, které
byly zaslány ze všech koutů České
republiky a letos i ze Slovenska. Ty
nejvydařenější jsou vystaveny na
schodech staré radnice. Výstava
potrvá do konce měsíce srpna.

„Na slavnostní předání cen vítě-
zům byli pozvání nejlepší fotogra-
fové. Vítězem kategorie do 16 let se
stal Jan Bernat se snímkem nazva-
ným Ježdíkování, druhou katego-
rii ovládl Radek Štrupl s fotografií
nazvanou Psaní,“ prozrazuje jmé-
na nejlepších Foltýnová.

Součástí vyhlášení byla i pro-
hlídka výstavy. Pro zpestření slav-
nostního odpoledne bylo připrave-
no vystoupení kytarové skupiny

Eurydika ze Základní umělecké
školy v Jablonci.

Výherci 
Nad 16 let: 1. Radek Štrupl – Psaní,
2. Marek Barták – Vzpomínka na
mládí, 3. Jan Stránský – bez názvu.

Do 16 let: 1. Jan Bernat – Ježdí-
kování, 2. Klára Mašínová – Niko-
mu tě nedám, 3. Kryštof Paroulek –
Kamarádi. (df)

Přátelství zblízka i na dálku

Ježdíkování, foto Jan Bernat

Ředitel městské knihovny Zbyněk Duda 
oceňuje jednoho z výherců.
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Městská hala
MH je pouze poskytovatelem sportoviště.
O případných změnách zápasů a jiných
akcích rozhoduje pořadatel. 
Podrobné informace na webu
www.sportjablonec.cz.

FLORBAL
22. 7. /sobota/ 9.00 hodin
SVIJANY CHALLENGE CUP 2017.
Florbalový turnaj, centrkurt.

TÁBOR
17. 7.-21. 7. a 24. 7.-28. 7. /pondělí–pátek/
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pořádá Veselá věda.

VOLEJBAL
1. 7. – 31. 8.
ČR VOLEJBAL TEAM

Během měsíce července soustředění
mužské a ženské volejbalové repre-
zentace.

Stadion Střelnice
Atletický stadion
www.atletikajbc.cz

29. 7. /sobota/ 9.00 hodin
JUNIOR NORTH CUP
XVII. ročník turnaje mladších žáků
U13. Pořádá FK Jablonec.

22. 8. /úterý/ 17.00 hodin
MLADÁ EVROPA
31. ročník mezinárodních závodů
juniorů do 23 let pořádá TJ LIAZ.
Jablonec. O start na tomto mítinku
mají zájem již tradičně závodníci

z Polska a je přislíbena také účast
výprav z Německa.

26. 8. /sobota/ 10.00 hodin
I. LIGA MUŽŮ A ŽEN
4. kolo, pořádá TJ LIAZ Jablonec. 

Fotbalový stadion
ww.fkjablonec.cz
Termín utkání se vzhledem 
k TV přenosům může změnit.

5. 8. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC – FC VIKTORIE
PLZEŇ
2. kolo HET ligy

19. 8. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC – FC DUKLA PRAHA
4. kolo HET ligy

26. 8. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC – FC ZLÍN
5. kolo HET ligy

Sportovní areál Mšeno
Mozartova ulice, Jablonec n. N.,
www.fkjablonec.cz

29. 7. /sobota/ 9.00 hodin
JUNIOR NORTH CUP
XVII. ročník turnaje starších U15 žáků.
Pořádá FK Jablonec.

14.–18. 8. a 21.–25. 8. /pondělí–pátek/
SPORTOVNÍ FOTBALOVÁ
AKADEMIE
Fotbalová škola – příměstský tábor.
Pořádá FK Jablonec ve Mšeně.

Nabídka sportovních pořadů

Jubilejní 5. ročník JBC 4X Reve-
lations se uskuteční 15. července
v JBC bikeparku na Dobré Vodě.
Když v roce 2013 organizátoři
chystali první ročník světového
poháru horských kol s názvem
JBC 4X Revelations, možná by je
ani ve snu nenapadlo, že ho bu-
dou pořádat i popáté a pro tolik
tisíc diváků. 

„JBC 4X Revelations v Jablonci
zdomácnělo a stalo se jednou z o-
čekávaných událostí léta, čehož si
moc vážíme a celá organizace nás
o to víc baví! Snažíme se lidem ne-
jen ukázat tenhle super extrémní
sport, ale také je v rámci dopro-
vodného programu dobře poba-
vit,“ svěřil se Tomáš Slavík, orga-
nizátor závodu, stavitel tratě a ně-
kolikanásobný vítěz.

Na jubilejní 5. ročník si organi-
zátoři přichystali spoustu novinek.
Nepřijdete samozřejmě o ostré
fourcrossové souboje loket na lo-
ket, nebezpečné předjížděcí ma-
névry ani obrovské skoky, a to
letos v podání špiček nejen fourc-
rossové světové horské cyklistiky,
přičemž někteří navštíví Českou
republiku v rámci závodění vůbec

poprvé. Poprvé se můžete těšit také
na Freestyle contest, kvůli které-
mu byl na trati na jaře vybudován
speciální skok. Celá akce je, jak je
již zvykem, doprovázena bohatým
kulturním programem. Ve středu
12. 7. je možné se setkat s jezdci na
jablonecké přehradě, čtvrtek 13. 7.
pak přinese oficiální zahájení akce
na letní scéně, přičemž kino
Junior uvede českou premiéru bi-
kového filmu DEATHGRIP, který
představí samotný autor Brendan
Fairclough. V pátek pak závodníky
čeká kvalifikace a následná warm-
up party. Hlavní program následu-

je v sobotu 15. 7., kdy se uskuteční
samotný závod a oficiální afterpar-
ty, kde vystoupí plno zvučných
jmen, kapel i DJs.

Součástí sobotního programu
bude také akrobatické vystoupení
Martina Šonky, pilota světové série
Red Bull Air Race, mistra Evropy
a vicemistra světa. 

„Protože nám loni souhrou špat-
ných okolností nevyšlo vystoupení
Martina Šonky na naší druhé akci
JBC FEST, rozhodli jsme se to di-
vákům vynahradit a podařilo se
nám s Martinem domluvit, že při-
letí nad hlavy diváků na JBC

4X Revelations letos. Jsme moc rá-
di a moc se těšíme,“ řekla spoluor-
ganizátorka akce Hedvika Mike-
šová. 

Dokáže si Tomáš Slavík, domácí
jezdec, stavitel tratě a čtyřnásobný
vítěz JBC 4X Revelations, obhájit
své čtyři úspěchy a udržet tak ví-
těznou šňůru? Pokoříme loňskou
rekordní účast? Dokáže Kazma
Kazmič sjet nejtěžší fourcrossovou
trať na světě? Chcete znát odpo-
věď? Přijďte se 15. července 2017
podívat na JBC 4X Revelations do
JBC bikeparku na Dobré Vodě
v Jablonci nad Nisou a uvidíte sa-
mi. Do té doby sledujte náš web
a online kanály (FB + Instagram:
jbc4xrevelations) a neuteče vám
žádná žhavá novinka. 

Předběžný program:
Čtvrtek 13. 7.: registrace, tréninky,
beseda na letní scéně Eurocentra
a oficiální zahájení JBC
4X Revelations. 

Pátek 14. 7.: tréninky a kvalifika-
ce, warm-up party. 

Sobota 15. 7.: tréninky, zahajovací
ceremoniál a závod, oficiální 
afterparty. 

JBC 4X Revelations letos již popáté

Člověkem napořád!
Ať se nám to líbí nebo nelíbí, žijí
mezi námi lidé, kteří ne vždy svojí
vinou skončí na dně lidské společ-
nosti. Zdůrazňuji, že zde hovořím
o lidech, kteří nikoli svou vinou
přijdou o všechno, co je pro ně
drahé – o rodinu, o bydlení, o ma-
jetek, o přátele… Lze si dosadit
mnoho dalších skutečností, které
vycházejí z vlastního žebříčku
hodnot. My v Naději se snažíme
těmto lidem pomáhat dle nejlepší-
ho svědomí a možností. Jsme pro-
to moc rádi, když se najde někdo,
kdo nám jenom ze své přirozené
lidskosti nezištně pomáhá. Kon-
krétně se jedná o ředitele Městs-
kého divadla v Jablonci nad Nisou,
pana Pavla Žura, který přišel s ná-
padem pokusit se navrátit našim

klientům lidskou důstojnost ces-
tou jemu blízkou, tedy přes kultu-
ru. Umožnil nám návštěvu několi-
ka zajímavých kulturních akcí,
které se konaly v městském diva-
dle, a to zdarma. Přes počáteční
rozpaky byl výsledek přímo fan-
tastický. Klienti přistoupili k ná-
vštěvě divadelního představení
zodpovědně, po několika chvílích
se připravili tak, že by nikdo nevě-
řil, že se jedná o bezdomovce. Po
kulturním prožitku z divadla řada
z nich přehodnotila svůj životní
osud a upřímně se rozhodla ho
změnit. Prostě nádhera, všichni
máme pocit dobře odvedené práce
a ubezpečení, o kterém většina po-
pulace není přesvědčena, že je
opodstatněné, že naše snažení má
smysl. Vždyť odsoudit člověka je
tak snadné!

Proto velký dík Pavlu Žurovi
a všem, kteří nám jsou ochotni
jakkoliv pomáhat a vědí, že člově-
kem jsme napořád. Jiří Hána, 

sociální pracovník

Básnička o létě
Červenec konečně objal nás,
volání dálek slyším hlas,
blíží se voňavý volný čas,
tajemné in vino veritas.
Kam jenom vyrazit,
kde ještě nebyl jsem?
Pár peněz utratit,
miláčkům splnit sen.
Svět se nám zmenšuje,
Země jak na dlani,
to se to cestuje,
dávno pryč formani.
Všude dobře, tak co doma,

vtipálci nám občas hlásí,
nepřesadíš snadno stroma, 
domů se rád každý vrací.
Všude dobře, doma nejlíp
to je pravda pravdoucí,
kde prožijem nejvíc času,
tam je náš ráj kvetoucí.
Co však naplat, dálky zvou,
zvědavost je odvěká,
Kolumbus by dneska zíral
na možnosti člověka.
Pyramidy, mrakodrapy,
pláže, moře, oceán,
díla skvostná až nad mraky,
kdo je toho všeho pán?
Po cestách šťastných pro rodinu,
blaženě u grilu spočinu,
a v mysli zatoužím po činu,
něco si postavit a trumfnout Čínu.
Na světě je všude krásně,
lidé zděte a čtěte básně. 

JaS 

■ Došlo do redakce



(13)

jablonecký měsíčník červenec–srpen 2017

Udílení titulu Jablonecká pečovatelka se už
v Jablonci nad Nisou stalo tradicí. Potvrzuje
to letošní pátý ročník, kdy si ocenění převza-
lo dalších sedm pečovatelek a osobních asis-
tentek, které ze svého středu vybralo sedm
organizací poskytujících na Jablonecku so-
ciální služby. Titul si odnesly nejen za práci
s klienty, ale i za své další profesní a osobní
kvality. 

Ocenění Jablonecká pečovatelka jako výraz úcty
a poděkování pro lidi pracující v sociálních
službách uděluje statutární město Jablonec nad
Nisou ve spolupráci s jabloneckou Diakonií.
V polovině května se všechny nominované ženy
setkaly s primátorem Petrem Beitlem, náměst-
kem Milošem Zahradníkem a ředitelkou Dia-
konie ČCE Michaelou Albrechtovou, kteří je
pozvali k malému občerstvení na radnici.
Hovořilo se o všem možném. O potížích, s ni-
miž se potkávají zdravotně postižení či méně
pohybliví lidé a senioři v jabloneckých ulicích
a prostředcích MHD, o minimálním provázání
zdravotních a sociálních služeb, o financování
v sociálním sektoru obecně i o mzdách. Žádná
si na výši platu nestěžovala, většina z žen ko-
lem stolu ale přiznala, že bez druhého zaměst-
nání či opory v manželovi by práci pečovatelky
či osobní asistentky vykonávat nemohly. 

„Neziskové organizace jsou nezbytnou sou-
částí systému sociální péče a je velmi alarmují-
cí, že právě tento systém neumožňuje, aby lidé
v nich pracující byli adekvátně odměňováni.
Výše hrubé mzdy kolem 13 tisíc je šokující, ale
podle stávajících tarifních tabulek a objemu
státní dotace nemohou být pečovatelky lépe od-
měňovány. Musíme o tom hovořit nahlas, pro-
tože nedostatek personálu v pečovatelských do-
mech a terénní péči začíná být kritický. Jako
město se ze svého rozpočtu systémově snažíme
sociální služby podporovat, ten hlavní úkol ale
leží na bedrech státu,“ řekl primátor Petr Beitl. 

Titul Jablonecká pečovatelka 2017 obdržely:

Lenka Konvičková – Centrum pro zdravotně
postižené Libereckého kraje, o. p. s. 
• Práci osobní asistentky vykonává 11 let. Na ti-
tul ji nominovaly kolegyně. Je velmi oblíbená
u klientů seniorského věku, které navštěvuje
nejraději. Učí se od svých klientů a z jejich zku-
šeností čerpá sílu překonávat překážky a jít dál. 

Lenka Kocourková – Centrum sociálních
služeb Jablonec nad Nisou, p. o.
• Jako pečovatelka pracuje 9 a půl roku. Je zku-
šenou pečovatelkou s profesionálním, ale lid-

ským přístupem. Je nekonfliktní, ale přímá v ko-
munikaci, ohleduplná a umí naslouchat. V sou-
časné době pracuje v odlehčovací službě a váží
si spolupráce s fungujícími rodinami klientů. 

Pavla Motejlková – Diakonie CČE,
Jablonec nad Nisou
• V Diakonii pracuje 4 roky. Je všímavá k potře-
bám klientů, motivuje je a podporuje. Dokáže
si poradit v krizových situacích. Je trpělivá
a vstřícná nejen ve vztahu ke klientům, ale i ke
svým kolegyním. Práce pečovatelky je pro ni
srdeční záležitostí.
Diana Nováčková – Domov důchodců
Jablonecké Paseky, p. o.
• Jako pečovatelka pracuje 7 a půl roku. Šíří ko-
lem sebe pozitivní energii, ráda ukazuje klien-
tům, že příchodem do domova důchodců život
nekončí. Dokáže povzbudit nejen klienty, ale

i své kolegyně. Přichází také s návrhy a pomocí
při řešení provozních záležitostí. 

Martina Viktorínová – Domov pro seniory
u přehrady
• V domově pracuje 2 roky, její praxe v sociál-
ních službách je ale už pětiletá. Baví ji rozma-
nitost osobností uživatelů domova, k nimž při-
stupuje nenásilně a s maximální vstřícností.
Přichází s nápady, které posilují dobré jméno
domova. Smysl své práce vidí v návratu sebe-
úcty a pocitu důstojného postavení klientů. 

Romana Hamplová– Hospic sv. Zdislavy, o. p. s.
• V terénní hospicové péči pracuje 4 roky. Své
práci dává více než definuje její pracovní náplň
a své nadšení přenáší i na ostatní kolegy. Práce
s umírajícími lidmi a jejich rodinami jí dává
jiný náhled na život a vede k přeskupení žeb-
říčku hodnot. 

Eva Tesařová – Rodina 24
• Práci osobní asistentky vykonává 3 roky. Pra-
cuje převážně s lidmi s demencí trpícími poru-
chami paměti a orientace. Je velmi empatická
a komunikativní. Klienti se v její přítomnosti
cítí klidní a v bezpečí. Přesně ví, kdy a o čem je
vhodné s nimi mluvit, plně respektuje jejich
přání a zachovává jejich důstojnost.

Jablonecká pečovatelka 2017

Zadní řada zleva: Miloš Zahradník, Diana Nováčková, Lenka Kocourková, Eva Tesařová, Martina Viktorínová,
Romana Hamplová, Petr Beitl

Přední řada zleva: Michaela Albrechtová, Lenka Konvičková, Pavla Motejlková. Foto Markéta Hozová

Všechny držitelky ocenění 
Jablonecká pečovatelka 2017 

se shodly na tom, že své povolání 
berou jako poslání. 

Jsou zodpovědné, empatické, 
ochotné pomáhat a mají velké srdce. 

Člověk s demencí musí mít stálý dohled, ne-
může být sám ani část dne, natož stále.
Takto o životě člověka s demencí ve vlastním
bytě uvažuje většina lidí. Laicky řečeno, de-
mence znemožňuje procesy myšlení. Dotyčný
zapomene, co znal, a nepamatuje si nové
návyky. Z absence procesů myšlení vyplýva-
jí rizika samostatného života doma. Může
tedy žít sám?

Rodina24 se na následujících řádcích podělí
o vlastní zkušenosti s péči o podobně postiže-
ného člověka. Podle nich je život ve vlastním
bytě i člověka s demencí možný, funkční a pro-
spěšný. Za sedm let, kdy poskytují osobní asis-
tenci, měli mnoho klientů s touto nemocí, kteří
žili doma sami nebo společně s někým z rodiny.

„Jednou klientkou je 91letá žena, které pomá-
háme od roku 2013. Tehdy přišly k nám do kan-
celáře dcery vyděšené ze zprávy lékařů, že ma-
minka už nemůže být sama doma. Ony se o ni
ale plně starat nemohou a dát ji do domova ne-
chtějí. Mluvili jsme o rizicích. O tom, že rozhod-
nutí je na nich, a také o jejich odvaze, o tom, zda
si troufnou. Troufly si! Díky tomu jejich mamin-
ka stále žije doma, spokojená a ve svém prostře-
dí. Byla zvyklá žít sama, proto pomoc asistentek
přijímala zpočátku s nedůvěrou. Časem si řekla,
s čím potřebuje pomoci. Hlavně s koupáním,
protože se bála pádu. S radostí přijímala, když jí
asistentky četly nebo naslouchaly jejímu vyprá-
vění. Na začátku byla paní plně pohyblivá, dnes
je převážně na lůžku. Průběžně sledujeme rizika
a předcházíme jim. Například jsme odpojili spo-

rák, jelikož v době, kdy paní ještě chodila, jej ne-
chala zapnutý. Riziku pádu plně předejít nelze.
V době, kdy paní chodila, občas upadla a asi-
stentka jí po příchodu pomohla vstát. Děsíte se?
Upadnout může každý. Kdekoliv, i doma. 

Ano, tato paní žije i s pokročilou demencí do-
ma. Docházíme k ní na osobní asistenci každý
den: ráno, v poledne i večer. A dle svých mož-
ností ji navštěvuje rodina. Při osobní asistenci
klademe důraz na osobní zkušenosti klienta, na
jeho zvyky a rituály. V maximální míře mu ne-
cháváme podíl na všem, co se ho týká. Náš
klient je ten jediný odborník na svůj život a to
žádná nemoc, ani demence neubírá.

Takže odpověď na úvodní otázku: žít doma
s pokročilou demencí, zní: v Rodině24 víme, že
to jde. (red)

O životě s pokročilou demencí
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Čas dovolených a odpočinku
Letní příloha Jabloneckého měsíčníku

Křehká krása 2017
Svaz výrobců skla a bižuterie spolu s part-
nery připravuje již šestý ročník prezentačně-
prodejní výstavy skla a bižuterie Křehká
krása 2017. 

V areálu jabloneckého Eurocentra se ve dnech
10.–13. srpna představí a nabídnou své nové ko-
lekce čtyři desítky výrobců skla a bižuterie.

Akce se letos prolne také s Mezinárodním tri-
enále skla a bižuterie, které pořádá Muzeum
skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou od 24.
června až do konce října. „Na čtyřech místech
v centru města bude k vidění 89 výrobních
značek, 25 sklářských výtvarníků – pedagogů
a práce studentů 20 odborných škol, celkem
bude zastoupeno 12 zemí,“ upozorňuje Pavel
Kopáček, předseda Svazu výrobců skla a bižu-
terie. V době konání Křehké krásy 2017 bude
tedy Jablonec bezesporu reprezentativní pře-
hlídkou českého skla a bižuterie.

Křehká krása již tradičně nabídne také roz-
sáhlý program předvádění vybraných technik
zpracování skla a bižuterie, jemuž dominují
mobilní sklářská huť a tvůrčí dílny určené ze-
jména dětem. Z bohaté nabídky doprovodného
programu se největší oblibě každoročně těší
svazová módní přehlídka Made in Jablonec 2017,

letos s podtitulem Glamorous Day. Vrcholem
programu bude koncert 11. srpna, kdy od 18
hodin v amfiteátru Eurocentra vystoupí oblíbe-
ný skladatel a zpěvák Jaroslav Uhlíř. 

„Křehká krása je již nedílnou součástí prázd-
ninového kulturního a turistického programu
Jablonce nad Nisou. Návštěvníkům nabízíme
čtyři dny plné zážitků v krásném výstavním
areálu. Chceme podpořit tradiční bižuterní
a sklářský průmysl a představit ho v plné kráse.
Přejeme si, aby se návštěvníci výstavy a Mezi-
národního trienále skla a bižuterie přesvědčili
o kreativitě a umění českých sklářů a výrobců
bižuterie,“ uvádí předseda Svazu výrobců skla
a bižuterie Pavel Kopáček.

Vstupné na Křehkou krásu činí pouhých
50 Kč. Vstupenka přitom platí po celou dobu vý-
stavy, včetně všech výstav muzejního trienále
a pátečního koncertu Jaroslava Uhlíře. Děti do
15 let mohou přijít v doprovodu rodičů zdarma. 

Partnery výstavy jsou:
Ministerstvo kultury, Česká centrála cestovní-
ho ruchu CzechTourism, Liberecký kraj, statu-
tární město Jablonec nad Nisou, Muzeum skla
a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Preciosa, a. s.,
Jablonecké kulturní a informační centrum,
Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o., Powiat
Jelenogorski a Texo Plus, s. r. o. (end)

Město plné skla a bižuterie

Parčík u Nisy a přilehlé prostory jablonecké-
ho autobusového nádraží v srpnu ožijí.
Nový život mu vdechnou Tatrhy, což jsou
moderní městské trhy, kam si jdete odpoči-
nout. Podobné akce jsou hojně pořádány
v Berlíně, kde se těší velké oblibě nejen ta-
mějších obyvatel.

První Tatrhy se uskuteční 23. července v Li-
berci, jablonecký termín bude ještě upřesněn.
„Putujeme mezi městy a zveme si lidi, kteří do-
káží vykouzlit skvělé jídlo, objevujeme nové
designery a umělce. Na jeden víkendový den
chceme, aby vaše jediná starost byla, jestli vy-
drží počasí,“ shrnuje myšlenku Tatrhů Vero-
nika Iblová, jedna z organizátorek akce.

Tatrhy návštěvníkům nabídnou pestrou směs
všeho možného. „Skládají se ze tří hlavních
části. Blešího trhu – kdokoliv může přijít a pro-
dávat věci, které už nepotřebuje. Design mar-
ketu – stánky s novým zbožím a výrobky a food
marketu se stánky s jídlem a pitím, ať už hoto-
vým nebo surovinami,“ vysvětluje dále Iblová.

Doprovodný program počítá s hudbou, divad-
lem, přednáškami a workshopy většinou v režii
lidí, kteří na trzích prodávají.

„Bleší trhy jsou středověkou tradicí, kdy
šlechta věnovala poddaným nepotřebné obleče-
ní a ti ho pak mohli dále prodávat (odtud ty ble-
chy). V současnosti blech ubylo, za to blešáků je

všude dost. No a zatím co u nás je blešák pořád
hlavně burza, ve zbytku Evropy se postupně
proměnily na něco úplně nového. K lidem
s věcmi z půdy se přidali mladí designéři a ře-
meslníci. Moderní kavárny, foodtrucky a bist-
ra,“ objasňuje původ a vývoj Iblová.

Kladem Tatrhů je, že si jejich návštěvníci mo-
hou lehnout do trávy a sledovat šrumec či si za-
jít na workshop nebo přednášku. Mohou si ta-

ké užít prohrabávání na blešákové části. Nebo
se nechají okouzlovat lidmi, kteří prodávají
vlastní výrobky a nápady.

Pilotní projekt Tatrhů podpořila Nadace Via
a Nadace Jablotron v programu Živá komunita.
Zájemci, kteří chtějí na trzích prodávat, nebo
pomoci s pořádáním či být součástí Tatrhů se
mohou informovat na e-mailu: ahoj@tatrhy.cz
nebo u Veroniky Iblové, tel. 605 214 995.

Tatrhy nabídnou berlínskou atmosféru
Foto Václav Novotný

Pořadatelky Tatrhů, foto archiv
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Cyklus Jablonecké kostely otevřeny vstupuje
do jubilejní desáté sezony. Jeho smyslem je
zpřístupnit sakrální památky i mimo boho-
služby a nabídnout veřejnosti možnost klid-
né prohlídky interiéru, tiché meditace nebo
hudebního zážitku.

V letní sezoně mezi 11. 7.–29. 8. 2017 se
v Jablonci otevřou vždy na jeden den v týdnu
čtyři sakrální stavby. Zpřístupněné budou kos-
tely Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Dr. Farského,
kostel Nejsvětější Trojice ve Mšeně. Kvůli re-
konstrukci je nepřístupný kostel Povýšení sv.
Kříže na náměstí B. Němcové. Výše uvedené
chrámy otevřou vždy v úterý od 10 do 17 hodin.
Kostel sv. Anny je přístupný 10–12 a 13–17 ho-
din. V rámci Mezinárodního trienále skla a bi-
žuterie se zde koná výstava českého ateliérového
skla NO LIMITS. Vstup zpoplatněn (netýká se
koncertů). Více na www.msb-jablonec.cz.

Oblíbenou součástí cyklu jsou podvečerní
koncerty v jednom z kostelů vždy od 17 hodin,
letos jsou tematicky zaměřené na varhanní
hudbu z různých zemí. Posluchači mohou po-
rovnat díla německých, francouzských i čes-
kých mistrů a posoudit širokou výrazovou šká-
lu jabloneckých varhan.

Desáté jubilem cyklu Jablonecké kostely
otevřeny oslaví koncert k poctě svaté Anny ko-
naný jako součást cyklu v kostele sv. Anny
v úterý 25. 7. V jeho rámci bude představeno CD
Jablonecké varhany, které bude v prodeji po
koncertě a v turistickém infocentru.

Podrobný program bude uveřejněn na webu
www.jablonec.com, plakátech a letácích. Pořa-
datelem je JKIC, o. p. s., za finanční podpory
statutárního města Jablonec nad Nisou. Kon-
taktní osoba: Petra Handlířová, tel.: 775 585 047,
e-mail: handlirova@jablonec.com. (peh)

Program:
11. 7. – kostel Nejsvětější Trojice /Mšeno/
Italský večer, Jiřina Dvořáková Marešová (var-
hany), Irena Troupová (soprán)

18. 7. – kostel Dr. Farského /nám. Dr. Farského/
Německý večer

25. 7. – kostel sv. Anny /Kostelní ulice/
Koncert ke cti sv. Anny, Michal Novenko (var-
hany), Aleš Tvrdík (klarinet), Karolína Grebe-
níčková (zpěv)

1. 8. – kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
/Horní nám./
Francouzský večer, Přemysl Kšica (varhany),
Anna Veverková (housle)

8. 8. – kostel Nejsvětější Trojice /Mšeno/
Český večer, Jiřina Dvořáková Marešová (var-
hany), Jiří Bachtík (trubka)

15. 8. – kostel Dr. Farského 
/nám. Dr. Farského/
Rakouský večer, Marie Zahrádková (varhany),
Eva-Maria Tockner (Rakousko,flétna)

22. 8. – kostel sv. Anny /Kostelní ulice/
Moravský večer, Jan Gottwald (varhany), Jan
Žďánský (violoncello)

29. 8. – kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
/Horním nám./
Holandský večer, Táňa Gricová a Drahoslav
Gric (varhany)

Jablonecké kostely otevřeny /11. 7.–29. 8. 2017/

Jablonecké kulturní a informační centrum,
o. p. s., (JKIC) připravilo pro návštěvníky a ob-
čany města řadu zajímavých akcí a novinek.

Jedním z nejoblíbenějších míst v Jablonci a ši-
rokém okolí je přehrada. S trochou nadsázky je
nazývána jabloneckým mořem. Právě tato
údolní přehrada, jež skýtá skvělé rekreační zá-
zemí, letos slaví 111. výročí od položení základ-
ního kamene. K této příležitosti JKIC v Domě
Scheybalových připravilo nejen interaktivní vý-
stavu pod názvem Jablonecké moře, ale také
sérii tematických suvenýrů. 

S motivy Miloslava Jágra, významného malí-
ře, grafika, kreslíře a ilustrátora, který měl blíz-
ký vztah k našemu regionu, jsou to hrníčky za
130 Kč (cena vč. dárkového balení), outdoorové
rychle schnoucí ručníky v obalu za 310 Kč, jed-
nobarevná trička za 180 Kč, trička námořnická
za 365 korun.

Akademický sochař Jiří Dostál je autorem
ústředního motivu Jabloneckého měsíčníku.
Pro informační centrum již zhotovil návrh jab-
loneckých věží na deštníky a hrnky. Nyní navr-
hl speciálně pro jabloneckou přehradu další lo-
go na hrníčky, které včetně dárkového balení

nabízí turistické centrum za 130 korun. „Origi-
nálním dárkem z Jablonce jsou skleněné zátky
do lahví v dárkovém balení s erbem města Jablo-
nec od firmy Preciosa za 95 korun,“ vyzdvihuje
jeden ze suvenýrů Petra Handlířová z JKIC.

V červenci a srpnu je turistické infocentrum
v Domě Scheybalových otevřeno od pondělí do
pátku od 9 do 17 hodin a v sobotu a neděli od
9 do 13 hodin. V letních měsících můžete na-
vštívit i detašované kontaktní turistické místo
v přízemí budovy radnice, a to každý den od
7.30, v pondělí a ve středu do 17 hodin, v úterý
a čtvrtek do 16 hodin a v pátek do 15 hodin. (peh)

Letní novinky v turistickém centru

Městské informační centrum Liberec, Jablo-
necké kulturní a informační centrum (JKIC)
a Technická univerzita v Liberci vydaly již
třetí unikátní mapu Directon. Ta mapuje
místa zajímavá pro dospělé návštěvníky – tu-
risty, o kterých rozhodli občané obou měst.

Mapa Direction, jak anglický výraz napovídá,
nabízí směr, kam vyrazit. „Informací je v dneš-
ní době hodně, možná až příliš. Někdy je těžké
se v krátké době zorientovat a vybrat to nejlepší.
Každý, kdo cestuje, ví, že lepší než rada z ofi-
ciálního průvodce je dobrý tip od místních
obyvatel. A právě to je smyslem série map Di-
rection – zprostředkovat turistům osobní zku-
šenosti a zážitky nebo jim pomoci objevit mís-
ta, o kterých se nikde ani nepíše. Navíc tipy jsou
autentické a o obsahu map rozhodují sami oby-

vatelé, kteří doporučují našim hostům místa
a akce hodné jejich pozornosti. V tom je mapa
výjimečná,“ říká Petr Vobořil, ředitel JKIC.

Jde v pořadí již o třetí produkt ze série
Direction. Jako první vyšla mapa zaměřená na
studenty. Druhý a velmi úspěšný díl je určený
rodinám s dětmi. „Teď je na řadě další katego-
rie - lidé v aktivním věku, kteří u nás chtějí na-
jít jak odpočinek, tak zábavu,“ tvrdí Vobořil.

Mapa je určena těm, kteří se nebojí nových
zkušeností. „Někteří chtějí sportovat, vidět mu-
zeum či galerii nebo zajímavá místa našich
měst – ať již přírodní, kulturní, architektonická
nebo průmyslová. Zajímají se o regionální pro-
dukty, stejně jako o jedinečnost a neopakova-
telnou atmosféru našeho regionu. To vše nabízí
nová mapa Direction,“ nastiňuje v kostce obsah
Petra Handlířová z JKIC.

Třetí díl mapy je zdarma k dostání ve dvou ja-
zykových mutacích – v češtině a angličtině v Jab-
loneckém kulturním a informačním centru
v Domě Scheybalových v Kostelní ulici a v Měst-
ském informačním centru v Liberci. (peh)

Nová mapa pro zvídavé návštěvníky

Foto archiv JKIC

Foto archiv JKIC
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■ Z knihovny 
Petr David – Petr Ludvík,
Vladimír Soukup: Nejkrásnější
výlety na pevnosti a opevnění
V edici Universum vydalo nakladatel-
ství Euromedia Group zajímavou
publikaci, kde najdete ve čtyřiceti ka-
pitolách náměty na pěkné vycházky
či výlety. „Objekty opevnění jsou a-
traktivním turistickým cílem a zvláš-
tě v posledních desetiletích byla zpří-
stupněna celá řada někdejších pohra-
ničních pevností a bunkrů. V každé
kapitole je uvedena také kilometráž,
praktické informace (otevírací doba,
parkování) i další blízké cíle,“ nasti-
ňuje obsah knihy Zbyněk Duda, ředi-
tel Městské knihovny Jablonec nad
Nisou.

Začíst se či si knihou jen prolistovat
lze každý všední den ve studovně
v přízemí knihovny od osmé do osm-
nácté hodiny.

■ Nábory
Volejbalový oddíl láká zájemce
Tělovýchovná jednota Bižuterie – od-
díl volejbalu pořádá nábor dětí do žá-
kovských družstev ve věku od 6 do 14
let. Více informací podá Jaroslav
Novák, tel. 777 052 008, e-mail: jaro-
slav.novak@texoplus.cz, www.volej-
bal.eu.

Taneční studio Magdaléna
Zápis nových žáků na školní rok
2017–2018 do přípravné taneční vý-
chovy dětí ve věku 4 a 5 let se skuteč-
ní 6. a 7. září v Eurocentru. „Kromě
taneční výchovy přijímáme zájemce
i do oborů tanec a pohybové divadlo,
pantomima a dramatická výchova,“
říká Ludmila Rellichová, ředitelka
Tanečního a pohybového studia
Magdalena, z. s. Obory jsou určeny
pro žáky ve věku od 6 do 18 let
(u starších je potřeba pohybová prů-
prava na určité úrovni). 

Zápisy proběhnou 6. a 7. září od 16
do 18.00 hodin v tanečním sále
Eurocentra (vchod z Jiráskovy ulice).
e-mail: taps.magdalena@gmail.com,
tel.: 602 963 574, www.taps.magdale-
na.com.

■ Poděkování
Mé poděkovaní patří panu Kvapilovi,
jehož firma pracovala na zateplení
balkonů u našeho domu v ulici
Boženy Němcové. Lidé pod jeho ve-
dením byli pracovití, ochotní a svoji
práci odvedli dobře. 

Zdena Daňková

Proč jste si vybral zrovna tyčku?
Nebyl jsem právě nejrychlejší v bězích, ale byl jsem
poměrně mrštný. Tyčka se mi líbila, i když je podle
mého nejnáročnější, nejvšestrannější a nejsložitější
disciplína. Člověk musí být trochu sprinter, dálkař
a gymnasta. 

Bylo těžké se ji naučit?
Bylo, tehdy jsme na trénincích neměli takové mož-
nosti jako dnes. Neexistovala klasická doskočiště,
byla písková a my s kamarádem jsme si jedno tako-
vé udělali doma na zahradě. Vytvořili jsme hromadu
písku, do pytlů nacpali seno, sehnali nějaké matra-
ce a trénovali. Technika je těžká, ale my skákali
denně. Člověk nesmí mít zábrany a být svým způso-
bem „opičák“, aby vše dokonale zvládl.

I tyče byly původně asi hodně odlišné od těch
současných?
Nejprve jsme skákali na kovových, poté bambuso-
vých, novodurových až po ty současné laminátové.
S těmi ohebnými začala nová éra skoku a výkony se
hodně posunuly.

Jak dlouho trvá samotný skok?
S rozběhem, kdy se musím trefit do těžiště, vystou-
pat nahoru, převrátit osu je to cca 3,5 vteřiny.

Měl jste své vzory?
Vzorem mi je stále český tyčkař Rudolf Tomášek, bý-
valý atlet a vicemistr Evropy z roku 1962, který zá-
vodil ještě v 77 letech před dvěma lety. Hodně mě
v mé kariéře inspiroval. Z těch zahraničních je to
Američan Robert Bob Seagren, který kdysi skočil
světový rekord 563 cm, Sergej Bubka, světový re-
kordman. Z těch současných si vážím francouzské-

ho tyčkaře Renauda Lavillenie, jenž zavítal i na ha-
lový mítink do Jablonce, kde skočil 603 cm.

Kolik máte osobní rekord?
Můj nejlepší výkon je 520 centimetrů, což je z doby,
kdy jsem reprezentoval Českou republiku na mezi-
národních utkáních, kterých jsem v národním dresu
absolvoval třináct. 

Jakých úspěchů jste dosáhl?
Kromě reprezentace jsem byl čtyřikrát mistr ČR
v hale a dvakrát venku, v kategorii veteránů jsem
byl dvakrát mistr světa ve skoku o tyči, a to v roce
1997 v Jihoafrické republice, v roce 2007 v Itálii. Le-
tos na OHV na Nové Zélandu jsem vyhrál i závod ve
skoku dalekém. Jsem i patnáctinásobný veteránský
mistr ČR v hale i venku. 

Na letošním OHV jste vyhrál, jaké byly závody?
Bylo to v Auklandu a jednalo se spíš o takovou atle-
tickou olympiádu. Češi bojovali ve 28 disciplínách,
z Jablonce jsem byl jediný. Podařilo se mi oba závo-
dy vyhrát, i když výkony nejsou jako za mlada.
Intenzita radosti a spokojenosti ze zisku medailí je
stále vysoká a euforická nálada přetrvává na delší

dobu. Podobné akce jsou i společenskou událostí,
kde se potkáváme s atlety z celého světa, pohovoří-
me a zavzpomínáme.

Jak se udržujete v kondici?
Je to určitý styl života, dodržuji životosprávu, mu-
sím se denně protahovat, chodím běhat, cvičím na
hrazdě, jezdím na kole, plavu. Ve zralém věku je
složitější zmobilizovat síly a naplánovat veškerou
činnost tak, aby především zdravotní, fyzické a psy-
chické vyladění bylo správně načasováno na závody.
Bez tréninku by se mi to podařilo stěží, a když se to
podaří, je to silnější a intenzivnější prožitek.
Významný podíl na mých úspěších má manželka
Barbara, která má pochopení pro mé časově nároč-
né sportovní aktivity.

Trénujete své nástupce?
Ano, již řadu let se věnuji trénování. Vedl jsem de-
sítky tyčkařů a těší mě, že sedm z nich získalo titul
mistrů republiky. Byli to Kateřina Hybnerová, Míra
Telecký, který dokonce skočil krásných 541 cm, dá-
le Jarda Voves, Pavel Kuba, Klára Zemanová, Karo-
lína Hovorková a Dan Bárta a další medailisty a re-
prezentanty (David Fišer, Martin Machura, Jan
Dobeš, Ondřej Sobota, Lucie Petrželková, Daniela
Žuchová a Jáchym Štancl). Kromě trénování dělám
i atletického rozhodčího.

Co byste vzkázal vrstevníkům?
Pro přínos pozitivních věcí bych všem doporučil,
aby se přiměřeně hýbali, cíleně sportovali, a tím se
udržovali v optimální fyzické a psychické formě
a dobré náladě. 

Jiří Endler

Antonín Hadinger 
Sport přispívá k optimální fyzické a psychické formě 

■ Osobnost Jablonecka

Antonín Hadinger se narodil v roce 1951 v Jablonci. Atletický veterán se sportu věnuje
dlouhých 52 let. K prvnímu seznámení se skokem o tyči došlo při atletickém tréninku Jana
Krause v tělocvičně na Žižkově Vrchu. Od 1966 trénoval pod vedením Zdeňka Kysely, okolo
něhož vznikla velká tyčkařská skupina. Později přešel do Liazu a vojnu absolvoval v pražské
Dukle, kde jeho výkonnost stoupala. Jeho osudovou disciplínou se stala tyčka, ve které
dosáhl řady významných úspěchů. Ty poslední na nedávných Olympijských hrách veteránů
(OHV) na Novém Zélandě, kde získal titul ve skoku o tyči i skoku dalekém. Navázal tak
na zlaté medaile z MS veteránů v letech 1997 a 2007.

Foto Jiří Endler
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Národní poklady lákají návštěvníky
Prázdniny, to jsou volné dny, koupání, lenošení, grilování, ale také výlety za zábavou i poznáním. Jedním z cílů mohou být národní
poklady – hrady a zámky. Ty lákají nejenom na prohlídky starobylých interiérů, ale také na zkrácené prohlídky pro děti, šermířská
vystoupení, koncerty a další doprovodné akce.

Bezděz 
(www.hrad-bezdez.eu)
Gotický hrad se během prázdnin několikrát
stane cílem, ale i útočištěm šermířů. 16. čer-
vence se zde můžete setkat se známým spiso-
vatelem Vlastimilem Vondruškou a nechat si
podepsat jeho napínavé romány. Každou prázd-
ninovou sobotu je hrad zpřístupněn až do půl
šesté. 
5.–9. 7.: Pět dní ve středověku. Šermířské dny. Po
vystoupení si můžete prohlédnout a vyzkoušet
středověké zbraně! 
25.–30. 7.: Šermířské oživení. Šermířské dny.
5.–6. 8.: Šermířské rozvernosti. 
12.–13. 8.: Bezděz – Rytíři a manové. 

Frýdlant 
(www.zamek-frydlant.cz)
Hrad a zámek nabízí kromě klasické také zkrá-
cenou dětskou prohlídku, kdy se děti mohou
vyfotit na trůnu a vyzkoušet si korunovační
klenoty.
13. 7. a 10. 8.: Audience Albrechta z Valdštejna. 
22.–23. 8.: Mimořádné zpřístupnění hradní věže. 
16. 8: Velký jazzový koncert. 
26. 8.: Hradozámecká noc – Příběhy ze života
Clam-Gallasů. 

Grabštejn 
(www.hrad-grabstejn.cz)
Na hradě Grabštejn vás čeká hned několik pro-
hlídkových tras, možnost samostatné prohlídky

věže a pro děti prohlídky se svatou Barborou,
která dává dětem úkoly a hádanky.
1.–2. 7: Letohrátky. Dobová řemesla, jarmark,
kostýmované prohlídky aj. 
15. a 22. 7.: Večerní prohlídky se sv. Barborou. 
5.–6. 8.: Řemeslný jarmark 
26. 8.: Hradozámecká noc na Grabštejně aneb
Je třeba zabít Valdštejna! Noční kostýmované
prohlídky.

Hrubý Rohozec 
(www.hruby-rohozec.eu)
Na Hrubém Rohozci u Turnova jsou v nabídce
tři prohlídkové trasy včetně zámeckého sklepe-
ní a možnost zkrácené (nekostýmované) pro-
hlídky pro děti. 
5.–6. 7.: Móda sedmi staletí. Kostýmované pro-
hlídky.
5.–6. 8.: Od Mikuláše k Mikuláši. Hrané kostý-
mované prohlídky. 
26. 8.: Hradozámecká noc na Hrubém Rohozci
aneb „Vzhůru do oblak“. Noční hrané prohlídky.

Lemberk 
(www.zamek-lemberk.cz)
Zámek je známý z pohádek Tajemství staré
bambitky, Čert ví proč a dalších, nabízí tři pro-
hlídkové trasy, z toho jednu samostatnou, bez
průvodce a prázdninové zpřístupnění středově-
ké věže. 
1.–9. 7.: Zpřístupnění věže. 
5.–13. 8.: Zpřístupnění věže. 

Sychrov 
(www.zamek-sychrov.cz)
Je otevřen denně, včetně pondělí a jsou zde
realizovány zkrácené prohlídky pro děti, které
vede princezna. Kromě klasické prohlídky si
můžete atmosféru starých časů vychutnat při
procházce parkem či při posezení v zámecké
oranžerii.
1. 7.–31. 8.: Šlechtická sídla ve stínu prezident-
ských dekretů. Výstava.
1. 7.: Kris Kristofferson – koncert.
21. 7.: Spirituál kvintet – koncert.
19. 8.: Skotské hry. 

Trosky 
(www.hrad-trosky.eu)
Dominanta Českého ráje je o prázdninách zpří-
stupněna denně. Všechny prázdninové čtvrtky
jsou Trosky přístupné i ve večerních hodinách
za stejné vstupné (19–22 hodin), všechny
prázdninové pondělky s doprovodným nočním
programem. 
1.–2. 7.: Lanochodci. Mladí nadšenci se pokusí
přejít 50 metrů nad zemí po laně mezi oběma
věžemi vzdálenost 100 metrů. 
5.–6. 7.: Cyrilometodějské slavnosti. Příchod vě-
rozvěstů, výuka Cyrilice. 
22.–23. 7.: Vyplenění hradu švédským vojskem. 
5.–6. 8.: Čerti na troskách. 
26. 8.: Benefiční koncert. 

Zákupy 
(www.zamek-zakupy.cz)
Na rezidenci Habsburků si letos připomínají
300 let od narození císařovny Marie Terezie.
Nabízí dva prohlídkové okruhy, a prázdnino-
vou prohlídku s princeznou a dětskou trasu
s panenkami a autíčky, zpřístupněno je i skle-
pení s princeznami. 
15. 7.: Zámecké perličky – Sen noci svatojánské.
Noční prohlídky. 
23. 7.: O příliš velkém klobouku. Hraná pohád-
ka pro děti.
13. 8.: Výstava ohařů. 
20. 8.: státní zámek Zákupy – O princi, který ža-
loval. Hraná pohádka pro děti. 
26. 8.: Hradozámecká noc. Noční prohlídky
s programem.

Foto 8x archiv NPÚ, ÚPS na Sychrově
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Letní program Města plného tónů je doslova
nabitý všemi hudebními žánry. Koncertovat
se bude na letní scéně Eurocentra, pod stro-
my Tyršova parku, v kamenných zdech di-
vadla či kostelů, ale i ve vyhřátých Sluneč-
ních lázních. Vybere si určitě každý. 

Je již tradicí, že každé prázdninové úterý se ote-
vírají jablonecké kostely a zpestřením jsou
koncerty, které pořádá Jablonecké kulturní
a informační centrum. Středeční hudební hodi-
ny před radnicí na Mírovém náměstí bude or-
ganizovat městské divadlo. To nabídne také vel-
ká představení na svém jevišti. „Například 10.
srpna přestavíme v divadle Operní gala v pro-
vedení Severočeské filharmonie Teplice pod
taktovkou Norberta Baxy a se sólistkou praž-
ského Národního divadla Helenou Kaupovou.
Na programu bude hudba Mozarta či Smetany,“
zve ředitel divadla Pavel Žur s tím, že do hle-
diště pozve o prázdninách diváky ještě na kon-

certy klavíristy Ivo Kahánka nebo vokálního
kvarteta Bohemia Voice, oba kocerty se konají
v srpnu. 

Fanoušci kapely Sto zvířat o její vystoupení
nepřijdou ani letos. Jen si za ní musí zajít do
Slunečních lázní, kde bude jejím předskoka-

nem mostecká rocková kapela Kola dokola. Ti,
kdo si zvykli na čtvrteční koncerty na letní scé-
ně Eurocentra, také nebudou zklamaní. „I letos
jsme přichystali velmi bohatý program, který
do města přiveze muzikanty takřka z celého
světa. A ti, co nebudou na letní scéně, se před-
staví v neděli v Tyršově parku,“ slibuje jedna-
telka Eurocentra Marta Procházková. Pravou
lázeňskou atmosféru počátku minulého století
určitě v Tyršově parku navodí Melody Boys,
kteří zde vystoupí 23. července. „Hrát rozhodně
nebudeme pouze v době prodejní výstavy
Křehké krásy od 9. do 13. srpna,“ upozorňuje
Procházková. 

Na své si přijdou také milovníci operety nebo
divadla. Jen je třeba sledovat plakáty nebo
www.mestoplnetonu.cz či FB. Vstupné na pořa-
dy kostelů, letní scény a Tyršova parku se ne-
platí, programy v divadle a na Slunečních láz-
ních jsou zpoplatněné. Informace o koupi vstu-
penek jsou na www.divadlojablonec.cz. (jn)

Hudba zní ze všech koutů

Rádi byste na krátký výlet, ale okolí Jab-
lonce už znáte jako své boty? Zajeďte se tedy
podívat k našim sousedům – tak jako každý
rok přinášíme tipy na zajímavé výlety a ak-
ce, které se o prázdninách konají v našich
nejbližších partnerských městech. 

Powiat Jeleniogórski
Hned za hranicemi začíná Powiat Jeleniogórski
(jelenohorský okres), který se táhne až k úpatí
Sněžky. V centru Szklarské Poręby je muzeum
Tajemství Krkonoš. (www.karkonoskietajem-
nice.pl, 10.00–18.00, vstupné 19 zł). V blízkosti
Szklarské Poręby jsou území národního parku
dva vodopády, vstupní poplatrk 6 zł. Nepře-
hlédnutelnou dominantou kraje je zřícenina
hradu Chojnik u Sobieszówa (www.chojnik.pl,
10.00–18.00, vstupné 6 zł, parking fee 10 zł).
V Karpaczi je kostelík Wang z 12. století, který
byl převezen z norské vesnice Vang.

Festival dell’Arte se koná od 13. do 19. 8. 2017.
(www.festivaldellarte.eu/pl). Všechny architek-
tonické skvosty a dominanty regionu lze vidět
v Parku miniatur v Kowarech (www.park-mi-
niatur.com).

Polská strana Krkonoš je malebný kraj, ale
nejen oko si zde přijde na své – Vaše chuťové
buňky budou rovněž potěšeny. Neuděláte chy-
bu, ať už vyzkoušíte tradiční polévku žurek,
hříbkové pirohy, oblíbené gofry s lesním ovo-
cem anebo čerstvého pstruha upraveného ve
smazialně ryb s vlastním rybníčkem. Jedlíkům
doporučujeme navštívit festival chutí Liczyrze-
pa, který se koná odpoledne 2. července v Kar-
paczi v restauraci Dwór Liczyrzepy, vstup je
zdarma (www.festiwal-smakow.pl).

Za zmínku stojí také festival autorských písní
Gitarą. (14. a 15. 7. Borowica (Podgórzyn)
www.gitaraipiorem.pl/, vstup zdarma).

Jelenia Góra
S Jelenia Góra oslaví Jablonec letos 10 let part-
nerství. 1. a 2. 7. se koná tradiční dvou denní
česko-polský Art & Glass Festiwal, na kterém
mimo jiné vystoupí i polská hudební hvězda
Ania Dąbrowska (vstup zdarma). V druhé polo-
vině července (21.–23. 7.) se zde koná 35. Fes-
tiwal Teatrów Ulicznych (vstup zdarma). Další
zajímavou akcí je Country pod Śeniżką (12. 8.) 

Bautzen
V Sasku se nachází dvě partnerská města. Tím
prvním je Budyšín, jedno z nejmalebnějších
středověkých měst Německa vůbec. Jeho 17 vě-
ží a bašt láká k prohlídce historického centra
města, kde mnohé překvapí dvoujazyčný popis
ulic či názvů restaurací. V Horní Lužici žije kolem
4 tis. lužických Srbů. V bývalé solnici hradu
Ortenburg sídlí Srbské museum, kde se o lužic-
kých Srbech a jejich kultuře dozvíte asi nejvíce.

Od 10. srpna až do poloviny září se v Budyšíně
koná již 12. ročník festivalu budyšínské hořčice.

Zwickau
Zwickau oslaví příští rok 900 let od svého vzni-
ku. Čtvrté největší město Saska se chlubí hned
dvěma atributy: nejslavnějším hudebním rodá-
kem, skladatelem Robertem Schumannem
a automobilismem včele se slavným trabantem.
17. a 18. 8. hostí Zwickau Sachsen Classic 2017,
spanilou jízdu veteránských vozů, za návštěvu
stojí i August Horch Museum (www.horch-mu-
seum.de, 9.30–17.00, vstupné cca 7 EUR).

Kaufbeuren
Malebné středověké městečko láká svými do-
minantami k prohlídce – zvláště městské hrad-
by nebo zákoutí klášterních teras jsou opravdu
romantická místa. Vedle čerstvě přestěhova-
ného muzea pojednávajícího o historii města
(www.stadtmuseum-kaufbeuren.de), zde na-
leznete i muzeum loutek (www.puppenspielve-
rein.de) nebo nově otevřené Hasičské muzeum
(www.fwm-kf-oal.de). 

Pro našince však bude nejzajímavější Jizersko-
horské muzeum (www.isergebirgs-museum.de),
které pojednává nejen o sklářském a bižuter-
ním řemesle, ale i o osudech rodin jablonec-
kých Němců, kteří našli v Kaufbeurenu, po vál-
ce nový domov. Nenechte si ujít ani tzv. páté
roční období Kaufbeurenu – Tänzelfest, slav-
nost s několikasetletou tradicí, která se koná
vždy druhý víkend v červenci. Středověké měs-
tečko osvětlené jen loučemi, kejklíři v křivola-
kých uličkách, lidé v kostýmech – to vše tvoří
pohádkovou atmosféru.

Prázdninové výlety do partnerských měst

Foto Helge Gerischer
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■ Ohlédnutí
Sportovní klobouková slavnost
Pohoda a parádní letní atmosféra
zavládla na konci května v Klubu
seniorů Novoveská. Konala se tu
tradiční Klobouková slavnost, na
kterou jablonecké seniory zve pri-
mátor města Petr Beitl, jenž zajistil
také občerstvení. Letošním téma-
tem byl sport a sportovci, což se ta-
ké odrazilo v nápadech seniorů.
Nejčastějším doplňkem byly če-
lenky, sportovní čepice a kšilty,
mnozí zvolili cyklistické přilby
a navzdory teplému počasí také
hokejové a lyžařské helmy. Klo-
bouková na Novoveské je jednou
z příležitostí, kdy se mohou senio-
ři z různých klubů během roku
potkat a mít společný zážitek. Celé
odpoledne se také tančilo, stejně
jako loni hrál Petr Voslař band se
zpěvačkou Alicí. 

KS Novoveská bude na začátku
září hostit seniory ze tří měst, v pá-
tek 1. 9. se zde bude konat turnaj
ve hře mölkky. (db)

■ 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 letním aktivitám zí-
skáte u Lukáše Frydrycha, specia-
listy pro volnočasové aktivity, tele-
fon: 774 722 942, e-mailová adresa:
specialista.va@centrumjablonec.cz,
v recepci spolkového domu nebo
na www.centrumjablonec.cz sek-
ce Aktivity seniorů – Programy ve
spolkovém domě.

Velký sál CSS hostil v úterý 23.
května Kulatý stůl, jednalo se již
o 4. ročník veřejné diskuze za
účastí odborníků ze zdravotní a so-
ciální oblasti. Váženými hosty byli
tentokrát Jan Lorman ze Života90
a Michaela Lengálová z Pečuj do-
ma. Během prezentace a diskuze
byla zmíněna velmi důležitá téma-
ta, například nedostatek personálu
v uvedených oblastech, podpora
domácí péče, zachování důstoj-
nosti jednotlivce, sdílená péče,
zodpovědnost za svůj život, tísňová
péče s linkou důvěry, podpora laic-
kých pečujících z řad rodinných
příslušníků a v neposlední řadě ta-
ké komplexní informační centrum
pro seniory, které v mnoha krajích
republiky chybí, přitom existence
takového místa je už teď velmi dů-
ležitá a potřebná. Kulatý stůl při-
pravilo CSS a Diakonie ČCE stře-
disko Jablonec nad Nisou. 

CSS připravuje na 30. 8. zájezd
do Prahy spojený s plavbou lodí.
Informace a přihlášky od 14. srpna
od 8.00 hodin na čísle 728 616 492. 

KARDIO Jablonec n. N. se 
stará aktivně o zdraví a život
TJ Kardio bylo založeno před sed-
mi lety s cílem zlepšit fyzickou
a duševní kondici svých členů, těch
je v současné době 37. Důležitá je
spolupráce s lékaři – erudovanou
kardioložkou Alicí Hanuštiakovou,

která posílá chronicky nemocné
kardiaky do rehabilitační péče
Jany Noskové v jablonecké ne-
mocnici na dvouměsíční rehabili-

tační program. Po jeho absolvová-
ní má každý možnost účastnit se
akcí TJ Kardio. Program je rozma-
nitý, členové chodí každé úterý do

„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

18. 7. /úterý/ 13.30 hodin
Letní grilování, 
info a přihlášky B. Svobodová
25. 7. /úterý/ 
Bezděz, 
info a přihlášky B. Svobodová
22. 8. /úterý/
Zásadka, 
info a přihlášky B. Svobodová
29. 8. /úterý/
Exkurze do studia ČRo Sever Libe-
rec, info a přihlášky B. Svobodová

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

5. 7. /středa/ 8.57 hodin,
sraz vlakové nádraží (VN)
Jablonné v Podj., pivovarská věž,
bazilika
12. 7. /středa/ 9.15 hodin, 
linka 104 AN 
rozhledna Bramberk
19. 7. /středa/ 8.57 hodin, VN
Frýdlant, rozhledna, Špitálek,
muzeum železnice 
29. 7. /sobota/ 9.26 hodin, VN 
Tanvaldský Špičák, lanovkou
na rozhlednu
2. 8. /středa/ 8.36 hodin, tramvaj
Heřmanice, rozhledna, sklárna
9. 8. /středa/ 8.45 hodin, AN
Štěpánka, rozhledna, Turnovská
chata
19. 8. /sobota/ 8.15 hodin, linka
104 AN
Proseč, rozhledna, chata, lesní
divadlo 
23. 8. /středa/ 8.36 hodin tramvaj
Vítkov – středověký dvorec Curia
Vítkov, Chrastava, stará fara –
opékání buřtů

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

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

Klobouková slavnost, 
foto CSS

Michaela Lengálová, Jan Lorman, 
foto Radka Baloghová

Foto TJ Kardio

fitka a ve středu na cvičení do tě-
locvičny v Břízkách. Po celý rok
pak někteří chodí plavat do bazé-
nu a každý pátek na turistické vý-
lety. Vrcholem aktivit je září, kdy
se koná každoroční několikaden-
ní soustředění. Letos se připravují
Žďárské vrchy a za rok Šumava. 

Jistým měřítkem kondice je tzv.
Cooprův test, který spočívá v tom,
že se měří ušlá vzdálenost za 12
minut a porovnává se s minulými
testy jednotlivců. 

V Kardiu panují přátelské vzta-
hy, které přispívají nemalou mě-
rou k upevňování duševního zdra-
ví. Na činnost Kardia přispívá fi-
nančně město Jablonec n. N., Čes-
ký svaz sportovců s vnitřními cho-
robami, Sport Jablonec, Liberecký
kraj a Centrum sociálních služeb,
které vytváří Kardiu zázemí.
Rozhodující pro činnost TJ Kardio
Jablonec však je, že mottem není
– Memento mori (mysli na smrt),
ale Carpe diem (užívej si každého
dne). (kk)
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Znáte –víte –tušíte aneb Literární Jablonec

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

3. července 1917, č. 181, str. 1, 2, 5, R a V
Vídeň. Všichni političtí zločinci amnestováni.
Zastavují se také všechny procesy o náhradu
škody. Poslanec Klofáč se patrně objeví na příš-
tí schůzi poslanecké sněmovny. Kramář
a Rašín, kterým byl již dříve změněn trest smr-
ti na 10 a 15 let žaláře, jsou volní, právě tak ja-
ko ředitel Živnobanky Preiss.

Petrohrad. Všeruský kongres sovětů dělníků
a vojáků rozhodl, že všechny národy na rus-
kém území mají mít právo na sebeurčení, při-
čemž úřední řečí bude ruština.

Praha. Nové české noviny. Od začátku měsíce
bude vycházet týdeník křesťanských socialistů
Mír. Nový deník pod vedením spisovatele Fran-
tiška Toufara se bude jmenovat Práce.

Nový německý kancléř Michaelis prohlásil ve
své nástupní řeči, že Německo bylo přinuceno
k válce. Ruské zbrojení a tajná mobilizace byly
pro Německo hrozbou.

17. července 1917, č. 195, str. 1, 3, R a V
Anglický královský pár na frontě. Král navštívil
zákopy a strávil několik hodin u portugalských
vojáků. Zúčastnil se také chemického útoku –
vypouštění dusivých plynů proti nepříteli.

19. července 1917, č. 195, str. 5, V
Kokonín. Nůše korálků se našla v lese na
úbočí Černé studnice a byla odevzdána na
místním úřadě. Bude vydána zákonitému maji-
teli proti poskytnutí nálezného.

23. července 1917, č. 201, str. 5, V
Invaze bělásků. Zdá se, že se bude opakovat si-
tuace z roku 1907, ve kterém zničily housenky
bělásků úrodu na zelných polích Rakouska.
Teď se jedná už o druhou generaci. Jedinou
možností je chytání motýlů a ničení jejich vají-
ček. Doporučujeme zevní prohlídku rostlin
a ničení vajíček rozmačkáním mezi prsty, což
mohou s úspěchem provádět školáci.

25. července 1917, č. 203, str. 4,5, V
Humor všedního dne. U grafologa. A: Zvláštní
změna! První rukopis je od osoby jemného
a poddajného charakteru! – B: Ach, to byla ješ-
tě mou snoubenkou… – A: Naproti tomu druhý
rukopis je energický a odhodlaný… – B: Ano,
ano… to už se stala mou manželkou…

Jablonec. Zvláštní požitek. Uzenky bude pro-
dávat řezník Franz Danitschek v Nádražní uli-
ci. Tento uzenář zaručuje vynikající kvalitu!

26. července 1917, č. 204, str. 2, R
Petrohrad. Ženský batalion smrti odjíždí po
slavnostní mši v petrohradské katedrále na frontu.

27. července 1917, č. 205, str. 7, V
Petrohrad. Zatýkání bolševiků, zejména pří-
slušníků Rudých gard. Zvláštní komise děl-
nických sovětů vyšetřuje Leninovu aféru. 

30. července 1917, č. 208, str. 4, V
Nový pán na Sychrově. Kníže Alain Rohan,
nadporučík 2. regimentu hulánů, dovršil 26.
července 24 let a nastoupil své dědictví po otci,
který zesnul před třemi léty. Oslava proběhla
v přítomnosti Alainova strýce, knížete Karla Auer-
sperga z Vídně, slavnostní bohoslužbou. Mladý
kníže zvýšil všem sloužícím a penzistům platy
o 25 až 50 %. Připomněla se i tragická smrt je-
ho nejstarší sestry Gabriely, která zemřela ve
službách Červeného kříže na následky infekce.

31. července 1917, č. 209, str. 5, V
Děčín. Kojenec jako pašerák. Večerním vlakem
z Drážďan cestoval maďarský voják s ženou
a dítětem v kočárku. Celníci našli v kočárku
mimo obvyklý inventář 10 kg nejlepšího tabáku,
kterým byla vycpána matrace a boční čalounění.

1. srpna 1917, č. 210, str. 1, R
Moskva. Židovští vojáci se rozhodli založit sa-
mostatný židovský sovět dělníků a vojáků, kte-
rý bude bojovat proti antisemitismu.

2. srpna 1917, č. 211, str. 3, V
Slivovice letos nebude! Vzhledem k špatné prog-
nóze úrody švestek bude zakázáno pálení slivovice.

3. srpna 1917, č. 212, str. 7, V
Paříž. Tanečnice odsouzena k smrti. Válečný
soud odsoudil Margaretu Zelle (uměleckým
jménem Mata Hari) k smrti kvůli koresponden-
ci s tajným agentem žijícím ve Španělsku. Mar-

gareta je dcerou rakouské rodiny žijící v Ho-
landské Indii.
Poznámka: *7. 8. 1876 Leewarden, zastřelena
15. 10. 1917 ve Vinceness, Francie. CH. P.

7. srpna 1917, č. 216, str. 1,3, V
Petrohrad. Sesazen byl generál Brusilov, pro-
tože nezasáhl energicky proti nepokojům na
frontě. Naproti tomu generál Kornilov nechal
postřílet na jednom nádraží 500 vojáků kvůli
podezření z dezerce. Také zakázal pod trestem
smrti veškeré schůze frontových vojáků.

Válečný humor. Malý Otík: „Pánbůh je všude,
dokonce i ve sklepě!“ – Gretl (ustrašeně): „Ó jé,
to tam určitě najde naše tajné zásoby…“

19. srpna 1917, č. 228, str. 1, R
Deportace cara na Sibiř. Carův palác byl stře-
diskem kontrarevoluce. Našly se tu tajné dopi-
sy. Kerenskij odjel do Carského Sela, aby osob-
ně řídil odjezd, který byl stanoven na čtvrtou
hodinu ranní. Car s rodinou a 50 sloužících by-
li eskortováni na nádraží. Car byl v uniformě,
po jeho boku generál Dolgorukij. Carevič Ale-
xej byl doprovázen poddůstojníkem námořnic-
tva. Kerenskij pomohl carovi nastoupit do va-
gónu a podal mu ruku.

21. srpna 1917, č. 230, str. 1, V
Car s rodinou dorazil vlakem do Tjumenu
na západní Sibiři. Dál se poplaví po řece do To-
bolska. Tam bude ubytován v paláci guvernéra.

USA. Protiválečné nepokoje vypukly v Okla-
homě, Georgii a v dalších státech na jihu a na
západě. Pokud nebudou k potlačení nepokojů
stačit místní milice, zakročí vojsko.

27. srpna 1917, č. 236, str. 5, 6, V
Praha. První kongres českých Sokolů od po-
čátku války se odehrál 22. srpna.

Zajatec z Tobolska (2 200 km od Petrohradu).
Město Tobolsk se svými 20 000 obyvateli netu-
šilo, koho tam připlaví vlny revoluce. Cara ny-
ní dostihl osud mnoha vyhnanců, např. knížete
Menšikova nebo hraběte Heinricha Oster-
manna. Případný únos odtud by však byl snad-
nější než z Petrohradu. Pokud by mířil k Ledo-
vému moři, je to 1 000 km.

31. srpna 1917, č. 240, str. 1, V
Italská fronta. Všechny útoky nepřítele byly
odraženy. Letecký útok Italů na Terst poškodil
mnoho soukromých domů, radnici a banku
Union.

R – ranní vydání 
V – večerní vydání 

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Mata Hari

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, tentokrát do poloviny prázdnin (do 30.
července 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 červnového kvízu: Publikace
Christy Petráskové vyšla v roce 2008 pod ná-
zvem – Z Jizerských hor do Brazílie. 

Gratulujeme vylosovaným vítězům z úspěš-
ných řešitelů: Alena Cincibusová, Táňa Same-
šová, Miroslav Sameš. 

Otázka na prázdniny
Básník, literární teoretik a pedagog – těmito slo-
vy můžeme pojmenovat jabloneckého rodáka,
autora básnických sbírek Přebohaté hodinky
pradědečka Emila či Aby dům nebo monografie
Jak se fikce dělá slovy. Je jím:
a) Jan Picko
b) Josef Straka
c) Jiří KotenIlustrace David Tomíček
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Navštívili jsme partnery v Kaufbeuren
Ve dnech od 22. 5. do 26. 5. se vydala skupina
žáků ze ZŠ Liberecká do Německa, aby
uskutečnila další setkání s partnerskou ško-
lou v Kaufbeuren. 

Setkali se také se starostou města, prohlédli si
Kaufbeuren i Neugablonz včetně tamní školy,
společně s německými dětmi se vydali na Neu-
schwanstein, podívali se k Bodamskému jeze-
ru, dozvěděli se mnoho zajímavých informací
o městě a zdokonalili si svoji němčinu. 

Patrik Fišer, 9. A, ZŠ Liberecká

Žáci ZŠ 5. května na Veletrhu vědy
Akademie věd České republiky pořádá kaž-
doročně Veletrh vědy. Na něm se prezentují
jednotlivá vědecká pracoviště, a snaží se tak
veřejnosti přiblížit svoji činnost a populární

formou ukázat pokroky, kterých česká věda
dosahuje. Velkou část návštěvníků veletrhu
tvoří rodiny s dětmi a školní třídy. 

„Letos organizátoři rozhodli udělat část progra-
mu na míru právě dětským návštěvníkům. Jako
partnera oslovili neziskovou organizaci Veselá
věda, která v Montessori třídách na 5. ZŠ v Jab-
lonci nad Nisou zajišťuje interaktivní výuku
přírodovědných předmětů,“ říká Michal Fiala,
člen správní rady Veselé vědy, z. ú. Na veletrhu
se tak návštěvníci mohli letos poprvé potkat
s Vědeckou hernou, kde si děti mohly vyzkoušet
jednoduché experimenty. Jak pokusy udělat,
jak postupovat učili návštěvníky průvodci – žá-
ci druhého stupně ZŠ 5. května v Jablonci. Vele-
trh se konal druhý červnový víkend na výsta-
višti PVO EXPO Praha Letňany. „Pro nás i naše
děti to bylo velkým oceněním, že jsme mohli
provázet Vědeckou hernou,“ uzavírá Fiala. (end)

Předsedkyně AV Eva Zažímalová, která dětskou Vědeckou
hernu také navštívila, spolu se zakladatelkou Veselé vědy

Martinou Fialovou z Jablonce

Základní škola Antonína Bratršovského je
devítiletou školou s menším počtem žáků ve
třídách. Zřizovatelem školy, která slaví 25
narozeniny, je Biskupství litoměřické. 

Výjimečnost a filosofie školy spočívá v tom, že
nabízí nejenom kvalitní a moderní výuku, ale
také výchovu orientovanou na tradiční křesťan-
ské hodnoty - lásku, důstojnost a úctu k člově-
ku a k životu ve všech jeho formách. Vede žáky
k vnímavosti k potřebám druhého, učí respek-
tovat jedinečnost lidské bytosti. Každý žák je
přijímán pozitivně a je jedinečný. Ředitelkou
školy je od roku 2012 Janina Křimská.

Historie školy
Zakladateli školy byli v roce 1992 pedagog a dlou-
holetý děkan Římskokatolické farnosti v Jab-
lonci pater Antonín Bratršovský († 16. 5. 2006)
a učitelka a dlouholetá ředitelka Jana Kocour-
ková. Velkou roli sehrála i podpora přátel školy
z města Weinfelden, kanton Thurgau ve Švý-
carsku v čele s kanovníkem Theo Scherrerem
a biskup litoměřický Josef Koukl. V roce 2003
přijala škola jméno majora Rudolfa Háska a od
1. září 2013 nese škola čestný název svého za-
kladatele.

Současnost školy
ZŠ Antonína Bratršovského nejlépe charakteri-
zuje nadstandardní péče o každého jednotlivce,
moderní vybavení, bezpečné prostředí a úzká
spolupráce s rodiči. „Každý žák je individualita
a jako takovou ho přijímáme, pomáháme obje-
vovat sama sebe a rozvíjet své schopnosti.

Používáme moderní výukové metody, vedeme
žáky ke kritickému myšlení, k řešení problémů,
úvahám a hledání odpovědí. Přitom se snažíme
jim naslouchat a vést k dodržování morálních
zásad, především k pozornosti a toleranci k člo-
věku a k slušnému chování obecně. Naší prio-
ritou není přeplněná třída, a proto máme na své
žáky dostatek času pro individuální přístup,
a to jak k žákům mimořádně nadaným, tak
k žákům se specifickými poruchami učení. Ří-
díme se heslem: Každý jeden ať zná svojí vlast-
ní cestou jít,“ říká Janina Křimská.

V současné době škola zůstává věrná své leti-
té tradici výchovy v duchu zásad etického cho-

vání, nadále věnuje velkou pozornost výuce ci-
zích jazyků a zároveň v souladu s požadavky
dnešní doby přichází s nabídkou většího počtu
vyučovacích hodin pro přírodovědné předměty,
maximální pozornost věnuje výuce matemati-
ky a informatiky.

Dlouhodobě sídlí škola ve dvou budovách,
pro 1. stupeň v Opletalově ulici, pro 2. stupeň
v Saskově ulici. Letos si škola připomíná 25. vý-
ročí svého založení, které oslaví 12. září v kostele
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí
mší svatou, vystoupením školního pěveckého
sboru Fialenky a Dnem otevřených dveří v obou
budovách. Více na www.zsab.cz. (pš)

Škola pro život slaví 25 let

Foto archiv ZŠ Liberecká

Foto Michal Fiala

Foto Michal Fiala

Foto archiv ZŠ Antonína Bratršovského
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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

PROBÍHÁ ZÁPIS DO KURZÒ! 
JAZYKY: angliãtina, nûmãina, ‰panûl‰tina, 

ital‰tina, ãín‰tina, ru‰tina, ãe‰tina. 
Zápis do pfiípravn˘ch kurzÛ na FCE, CAE 
a maturitu B1. Zápis do kurzÛ angliãtiny

pro dûti – skupiny od 5 do 13 let! 
Chcete jazyky studovat intenzivnû? 

Nabízíme letní jazykové kurzy. 
PRO FIRMY – KURZY POâÍTAâÒ 

(napfi. EXCEL),
JAZYKOVÉ KURZY… 

NOVINKY – letní pfiíprava 
na pohovor v angliãtinû

a angliãtina na dovolenou. 
Hledáme úãetní. 

tel. 602 505 288, 483 318 621
EDUCA – vzdûlávací centrum, s. r. o. 

Ml˘nská 46a
www.educa-jbc.cz 
info@educa-jbc.cz

DVE¤E ZÁRUBNù KOVÁNÍ OKNA HYBNER
Akce: dvefie vãetnû kliky 
a obloÏka od 2 550 Kã! 

Dvefie: PROTIPOÎÁRNÍ od 2 500 Kã; sleva 
na BEZPEâNOSTNÍ; buk, ofiech… nejlevnûji
od 730 Kã; posuvné, shrnovací; zamûfiení

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

PouÏité dvefie a zárubnû,
V¯PRODEJ nov˘ch dvefií 

a obloÏek od 500 Kã.
Stavební POUZDRA od 4 500 Kã!!!

Profi v˘fiez zárubní. âESKÁ OKNA: dfievo,
plast, hliník, SLEVA 40 %. 

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

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

pondûlí – stfieda – pátek
Máte-li jak˘koliv dotaz nebo problém 

souvisejícís 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/

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
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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 ZÁ¤Í 2017
AKCE: sleva 20 % pfii platbû do konce ãervna

dívky 5–10 let, PONDùLKY 15 h
Ïeny a dívky, PONDùLKY, 17.30 h

POKRAâOVACÍ KURZY:
arabic flamenco, bollywood,
tribal, poporient, gipsy mix

Zdravotní cviãení (nejen) pro seniory
PARKOVÁNÍ V MÍSTù!

tel. 774 801 087

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

NABÍZÍM 
Ïehlení a praní prádla doma

Telefon: 723 144 755
E-mail: antonie.rader@seznam.cz

PRONAJMU KRÁSN¯ NOV¯ BYT 2+kk
v Jablonci nad Nisou, ul. Sokolí, 

vlastní mûfiení energií, 
tel. 774 546 875

KINEZIOLOGIE-MASÁÎE 
tel.: 602 769 966

www.kineziologie-masaze-jablonec.cz

RÁDI BYSTE PRACOVALI 
pro stabilní firmu, kde lze realizovat

va‰e nápady, získat benefity 
a dosáhnout pfiíjmÛ, 

které vám umoÏní plnit va‰e sny? 
Pak hledáme právû vás.

Kontakt: 607 950 007
Romana Koláfiová

KOSMETICKÉ SLUÎBY NA ÎIÎKOVù VRCHU
Nabízím kosmetiku, pedikúru, manikúru,

prodluÏování fias, líãení a jiné.
Tû‰ím se na Va‰i náv‰tûvu, Skfiivánãí 49,

Jablonec n. N. (200 m od koneãné 
autobusu ã. 112 a 119).

MoÏnost zakoupení dárkov˘ch poukazÛ.
po–pá od 10 hod. dle objednávek. 

Mob. tel. 605 313 881. 

18 m2 K PROVOZOVÁNÍ MANIKÚRY
volné od 1. 9. 2017 – Dolní nám.

Jablonec nad Nisou
Tel.: 606 745 431

HOTEL MERKUR S. R. O. 
JABLONEC NAD NISOU

pronajme restauraci. 
Chcete-li uplatnit své kuchafiské umûní,
rádi Vám k tomu pronajmeme prostory.

Informace u paní fieditelky Cínové,
telefonní kontakt 483 312 741,

e-mail: director@hotelmerkur.cz

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

CVIâENÍ S KOâÁRKEM ANEB
buìte fit a akãní v létû na matefiské!! 

Kardio, stfied tûla, posilování vlastní vahou.
Pondûlky od 10 hod. U P¤EHRADY 

Rezervace na www.sklucian.cz  
nebo Andrea Jelínková: 777 206 635

TANEâNÍ ·KOLA
Josef Svoboda

Eurocentrum Jablonec n. N.

TANEâNÍ
KURZY

PRO MLÁDEÎ I DOSPùLÉ
PODZIM 2017

Tel. 603 512 887
Facebook

Pfiihlá‰ky a informace na stránkách

www.tanecnisvoboda.cz
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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

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

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


