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Dobrý školní rok všem
Letošní prázdniny byly, myslím, více než po-
vedené. Hojně pršelo a bylo teplo, takže hou-
baři zažívali nebývalé časy a do lesa se sku-
tečně dalo chodit s pověstnou kosou i nůší.
Slunné a horké dny zase přály milovníkům
vodních hrátek, jež jim v míře vrchovaté na-
bízela místní přehrada. Ti, kdo se rádi dívají
na něco krásného, měli také na výběr, neboť
právě letos byl Jablonec skutečně skleněný,
a to hned na několika výstavních místech.
Pokud jste snad zapomněli navštívit Křehkou
krásu nebo Mezinárodní trienále skla a bižu-
terie Jablonec 2017, máte ještě poslední mož-
nost vidět alespoň hlavní výstavu trienále
TRENDY.DESIGN.PRODUKCE v Muzeu skla
a bižuterie – výstava končí 28. října. 

Žně si užívali také milovníci hudby. Projekt
Město plné tónů si za dobu existence vydobyl
své místo na slunci. I letos bylo možné vybírat
z koncertů nejrůznějších hudebních žánrů
a hrálo se na místech, kde se obvykle nekon-
certuje, jako například v Tyršových sadech či
u přehrady. Lidé chodili, hudební hodinky si

užívali a dobře se bavili. Nerozehnal je ani
náhlý liják a to je dobře. 

Začátek školního roku patří někdy k těm
toužebně očekávaným – v případě prvňáčků,
jindy ke stresujícím, pokud jde o stavbaře pra-
cující po celé prázdniny na opravách škol.
A že jich letos opět bylo, pracovalo se v jejich
interiéru i exteriéru. Na běžné opravy i velké
rekonstrukce město letos vydalo okolo 37 mi-
lionů korun, což je částka jistě úctyhodná – více
se o investicích do oprav školských zařízení
dočtete na následující straně. Jen upozorním,
že školáci ze ZŠ Šumava si prázdniny trochu
prodlouží, protože do školních škamen zased-
nou až 11. září. A ti, kteří chodí do Mateřské
školy ve Hřbitovní ulici, do ní poprvé vstoupí
o týden později, tedy 18. září.

Nicméně všem školákům i studentům už teď
přeji zajímavé úkoly, motivující učitele a chá-
pající rodiče, kteří se nehroutí z nějaké té hor-
ší známky. 

Miloš Zahradník, 
náměstek primátora Foto Blanka Daníčková

Stejně jako mnozí prvňáčci se také kamarádi Lukáš a Ondra těší na pondělí 4. září, kdy jdou poprvé do základní školy. V závěru prázdnin
si nedočkavě ukazovali, jaké pomůcky jim rodiče na začátek školního roku zakoupili. Foto Jiří Endler



(2)

jablonecký měsíčník září 2017

Dobré zateplení šetří v budoucnu náklady
Fasáda, střecha, okna, dveře – to jsou hlavní hr-
dinové rekonstrukcí školských zařízení už ně-
kolik let. 

O těchto prázdninách se pracovalo hlavně na
Mateřské škole ve Hřbitovní ulici a na Základní
škole Šumava. 

„Mateřská škola ve Hřbitovní patří k těm nej-
větším. Dříve byly její součástí také jesle. Tvoří
ji tři pavilony, které bylo třeba zateplit, a do-
končit tak opravy, jež zde proběhly před deseti
lety,“ konstatuje náměstek pro rozvoj města
Lukáš Pleticha. Celkové náklady dosáhly 11,6 mi-
lionu korun bez DPH, na opravách se podílela
také pětimilionová dotace z Operačního pro-
gramu Životní prostředí. Stavební práce ve
školce ve Hřbitovní ulici potrvají do poloviny
října, ale pak budou mít všechny pavilony vy-
měněné dveře a okna i zateplený obvodový
plášť včetně střechy. 

„Zároveň bylo třeba instalovat nucené větrá-
ní s rekuperací, rampu pro bezbariérový vstup,
zábradlí, elektrické vyhřívaní střešních vpustí,
žlabů a svodů proti zamrzání, pohybová čidla
a videovrátného i upravit osvětlení,“ připomíná
náměstek Pleticha a dodává, že poprvé děti
vstoupí do rekonstruované školky 18. září.

Opravy dětem protáhly o pár dní prázdniny 
Šumavská škola patří mezi odložené rekon-
strukce. O dotaci město žádalo už v roce 2015,
rozhodnutí o jejím udělení však přišlo pozdě,
a tak se k zateplování přistoupilo až letos.
Evropské čtyři miliony tak přispěly k zateplení
obvodového pláště pavilonu C, k novým oknům
a střeše. Celkové náklady na rekonstrukci šu-
mavského pavilonu vystoupaly na 7,5 milionu
korun bez DPH. 

„Nejprve bylo nutné, tak jako u ostatních vel-
kých pavilonových škol, odborně zlikvidovat
azbest, který se v minulých letech vkládal do
meziokenních, tzv. boletických panelů. To jsme
prováděli hned na začátku prázdnin. Likvidace
asi o deset dnů stavbaře zdržela, jelikož je třeba
ji provádět za přísných opatření tak, aby azbe-
stová vlákna neunikala do okolí. Pak se začalo
znovu vyzdívat, měnit okna i dveře, montovat
vzduchotechniku v učebnách a kancelářích pa-
vilonu,“ popisuje průběh Otakar Kypta, vedoucí
odboru územního a hospodářského rozvoje. 

„Takhle velké stavby se opravdu během pou-
hých dvou měsíců nedají stihnout. Proto se
v průběhu prázdnin dělá vše pro to, aby děti
mohly do školy nastoupit co nejdříve a přitom
stavbu dokončovat ještě na začátku školního
roku tak, aby nerušila výuku,“ vysvětluje ná-
městek Pleticha. Na Šumavě se bude pracovat
okolo školy zhruba do poloviny října, první
školní den se tak posune na 11. září. 

Čtyři miliony za sociálky
Řemeslníci letos vstoupili do osmi základních
a čtyř mateřských škol. Jejich cílem byly nej-
častěji kompletní opravy sociálních zařízení.
„Některé nové toalety tak budou mít dívky v ZŠ
Liberecká, další etapa oprav dětských toalet
proběhka v ZŠ Pasířská a nové sociální zaříze-
ní nahradí to v havarijním stavu u tělocvičen
v ZŠ Mozartova. Za jejich opravy město letos
zaplatilo celkem 4,2 milionu korun,“ spočítal
náměstek pro ekonomiku Miloš Vele.

Ve škole v Pivovarské konečně mohou děti
chodit cvičit také na zrekonstruované venkovní
hřiště s novým povrchem, jež stálo milion ko-
run, cca 300 tisíc pak město zaplatilo za opravu
jižní strany střechy, aby do školy nezatékalo.
Nová okna za 1,3 milionu korun má škola ve
Vrkoslavicích, za 1,5 milionu korun také ta spe-
ciální v ulici Josefa Hory a za 1,2 mil. korun
mateřská v Lovecké. 

Zdravěji vařit – zdravěji jíst
Zdravější vaření umožňují konvektomaty, jimiž
se město snaží každý rok vybavit další školní
kuchyně. Stejně tomu bylo také letos. „Tento-
krát je získaly školky Jugoslávská, Husova
a Střelecká. Město platí nákup přístrojů i jejich
instalaci, celkem se tak dostane na částku rov-
nou milionu,“ říká Václav Kotek, vedoucí oddě-
lení správy objektů, a dodává, že poslední chy-
bějící konvektomat přijde do zrekonstruované
MŠ Slunečná.

Nikdy nekončící investice
Práce na opravách školských zařízení a na je-
jich přestavbách nikdy nekončí. Už letos se při-
pravují projekty na léta příští. „V současné době
připravujeme kompletní přestavbu pavilonů
MŠ Slunečná, v přípravách je též doplnění nu-
ceného odvětrávání už zateplených objektů,“
prozrazuje plány Lukáš Pleticha. (jn)

Opravy 2017:
• ZŠ speciální J. Hory: výměna oken a mezi-
okenních vložek – 1,5 mil. Kč
• Budova umělecké průmyslovky na Horním
náměstí: dokončení nástavby – 2 mil. Kč
• MŠ Střelecká, Husova a Jugoslávská: kon-
vektomaty – 420 tis. Kč instalace + 0,5 mil. Kč
nákup přístrojů
• ZŠ Arbesova: úprava šaten – 200 tis. Kč
• ZŠ Liberecká: sociální zařízení dívky – 230
tis. Kč; rozhlas v objektu – 310 tis. Kč
• ZŠ Pivovarská: jižní strana střechy 300 tis.
Kč; sportovní hřiště – 1,1 mil. Kč
• ZŠ Mozartova: sociální zařízení u tělocvičen
1,9 mil. Kč; oprava světlíků nad tělocvičnou –
300 tis. Kč
• MŠ Lovecká: výměna oken – 1,2 mil. Kč
• ZŠ Pasířská: sociální zařízení – 2 mil. Kč;
oprava havárie kanalizace – 378 tis. Kč
• ZŠ Janáčkova: výměna oken – 1,3 mil. Kč
• MŠ Havlíčkova: oprava komunikací v areálu
– 758 tis. Kč
• Vikýř: oprava termoventilů – 78 tis. Kč
• ZUŠ Podhorská: výměna kotlů – 586 tis. Kč

Zateplení škol 2017:
• MŠ Hřbitovní: nové dveře a okna, zateplený
obvodový plášť včetně střechy, nucené větrání
s rekuperací, rampa pro bezbariérový vstup,
zábradlí, elektrické vyhřívaní střešních vpustí,
žlabů a svodů proti zamrzání, pohybová čidla
a videovrátný, úprava osvětlení – 11,6 mil. Kč
bez DPH, dotace 5 mil. z OPŽP
• ZŠ Šumava: zateplení pláště pavilonu C, no-
vá střecha, okna, dveře, odstranění azbestu –
7,5 mil. Kč bez DPH, dotace 4 mil. Kč z EU 

Také letos proudily miliony
na opravy škol a školek
Téměř 15 milionů na opravy a 22 milionů na velké rekonstrukce – to jsou čísla,
jež vyjadřují letošní výše investic na udržovaní a zateplení školských budov.
Zvláště mateřské školy fungují v objektech, které jsou už bezmála stoleté. 
Ani pavilonové školy a školky však nejsou v dobrém stavu, obecně nejvíce peněz
je třeba na opravy sociálních zařízení a zateplování. 

Oprava školky MŠ Hřbitovní. Foto Radka Baloghová

Zateplení ZŠ Šumava. Foto Jiří Endler Nové hřiště ZŠ Pivovarská. Foto Jiří Endler
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Co byste popřál/a dětem do nového školního roku? 
Zeptali jsme se několika jabloneckých zastupitelů.
Věra Fastrová 
(bez politické příslušnosti, 
v ZM za TOP 09):
Přeji všem školákům, aby si svého učitele mohli
vážit, aby pro ně i pro jejich rodiče byla škola
přirozenou autoritou. 

Přeji všem dětem, aby vzdělávání pro ně bylo
zajímavou a přitažlivou cestou, která je důleži-
tá pro jejich život a ne pro známky na vysvěd-
čení. A nám všem přeji co největší účast obča-
nů v podzimních volbách, protože vládu jedné
strany už jsme tady měli.

Jakub Macek (Změna pro Jablonec): 
Milí školáci, čas výletů, táborů a dobrodružství
se nachýlil. Určitě jste našli nové kamarády,
poznali pěkná místa a získali zajímavé zkuše-
nosti. Každé prázdniny, bohužel, jednou končí,
ale něco nového díky tomu začíná. Přeji vám
všem pohodový a úspěšný nový školní rok
a mnoho nabytých znalostí a dovedností. A vás,
milí rodiče a učitelé, bych rád poprosil, abyste
školákům pomohli najít v poznávání to pravé
dobrodružství, a to bez ohledu na výsledky,
protože radost z růstu a učení je nejdůležitější.

Petr Vobořil 
(bez politické příslušnosti, v ZM za Domov
nad Nisou): 
Dobré kamarády, spravedlivé učitele a trpělivé
rodiče. Ať si ve škole každý najde něco, co ho
baví. Přeji dětem, aby se do školy těšily, i kdyby
to mělo být třeba jen na přestávky nebo na
svačinu (na to jsem se nejvíc těšil já). A pokud
budou mít štěstí na dobrého učitele, je to velký
vklad do budoucna. Vzpomínky na školu
zůstávají celý život, tak ať jsou to hlavně ty pří-
jemné!

Od září jsou všechny spoje MHD bezbariérové
Veškeré spoje s možností bezbariérového pří-
stupu neboli plná bezbariérovost městské
hromadné dopravy je od září tohoto roku
v Jablonci nad Nisou skutečností.

Jablonecká městská hromadná doprava se tak
strukturou vozového parku zařadila ke špičce
městských doprav v České republice. Cestujícím
jsou k dispozici plně bezbariérové autobusy ne-
bo vozidla, která disponují plošinou pro tělesně
postižené spoluobčany u prostředních dveří.

„Dlouhodobým záměrem Dopravního podni-
ku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., je
neustále zkvalitňovat nabízené služby pro své
cestující. Zajištění plné bezbariérovosti MHD
v Jablonci bylo jedním z nastavených cílů kva-
lity pro tento rok,“ podotýká ředitel DPMLJ
Luboš Wejnar.

„Postupná obnova vozového parku patří k na-
šim prioritám. Za poslední dva roky bylo na
provoz MHD zakoupeno sedm bezbariérových
vozidel. Posledním přírůstkem je malokapacitní
autobus IVECO Stratos, který je převážně nasa-
zován na linku č. 126 Janov nad Nisou – Hra-
bětice,“ uzavírá Radek Chobot, předseda před-
stavenstva Busline, a. s. (mp)

Práce na plánu udržitelné mobility pokračují
Cílem dopravního modelu v rámci Plánu
udržitelné městské mobility je šetrnější a do-
stupnější doprava vůči životnímu prostředí
v Liberci i Jablonec nad Nisou. Model ma-
puje, jaká je současná nabídka i poptávka
po dopravě, otestuje plány veřejné dopravy
a cyklodopravy, k jejichž tvorbě může při-
spět také veřejnost. 

Dopravní model vznikl v rámci Plánu udržitel-
né městské mobility, jehož cílem je šetrnější
a dostupnější doprava vůči životnímu prostředí.
Liberec i Jablonec nad Nisou mají problémy
s hustou automobilovou dopravou a nedostat-
kem parkovacích míst. „Kvalitně vypracovaný
systém udržitelné městské dopravy a cyklodo-
pravy zajistí její dostupnost, zlepší bezpečnost
a efektivitu, sníží znečištění ovzduší i spotřebu
energie, a tím se stanou naše města aktraktiv-
nější,“ konstatuje náměstek pro rozvoj Jablonce
nad Nisou Lukáš Pleticha s tím, že obě města
hledají životaschopná řešení. „Navíc bez tohoto
strategického dokumentu nebude možné po ro-
ce 2018 žádat o žádnou dotaci z EU,“ dodává
Pleticha. 

„Na dopravním modelu se pracuje od letošní-
ho března. Po průzkumech, dotazníkových šet-
řeních, veřejných projednáních a ostatních
analýzách vstupuje projekt Chytře na cestu do

návrhové fáze,“ říká Jan Kašík ze společnosti
NDCon spol. s r. o., jež je zpracovatelem strate-
gického dokumentu. 

Zasílejte vlastní náměty ke zlepšení 
dopravy
Model se skládá ze dvou hlavních částí – do-
pravní poptávky a nabídky. „Nabídku předsta-
vuje dopravní síť obsahující více než 8 000 úse-
ků o celkové délce 1 080 km. Jednotlivé úseky
charakterizuje především přístupnost pro urči-
té dopravní módy, délka, rychlost a kapacita. Síť
veřejné dopravy sestává z 65 tramvajových

a autobusových linek, 268 jejich variant a 3 252
spojů v pracovní den, které obsluhují 416 za-
stávek,“ vypočítává Kašík.

Model otestuje návrhy opatření pro plán ve-
řejné dopravy i cyklodpravy. „Ke tvorbě plánů
mohou přispět také občané vyplněním dotazní-
ků. Jablonečanům a občanům okolních obcí je
určený dotazník č. 2, jenž je na www.chytrena-
cestu.cz,“ říká vedoucí projektu Dana Štefanová
z libereckého magistrátu a dodává: „Prostřed-
nictvím zmíněného webu je možné také zasílat
vlastní náměty ke zlepšení hromadné a cyklis-
tické dopravy.“

Veřejné projednávání
Na stránkách www.chytrenacestu.cz se v září
zveřejní návrh cílů a opatření směřující ke kva-
litnějšímu životu v území, které může veřejnost
připomínkovat. 

V Jablonci se o nich bude veřejně diskutovat
v zasedací místnosti č. 202 ve 2. patře radnice
14. září 2017 od 15 hodin. Bude to již druhé
jednání v pořadí, poprvé se zde sešla veřejnost
se zadavateli letos v dubnu. 

Plán udržitelné mobility Liberec-Jablonec
nad Nisou (SUMP) se bude připravovat do kon-
ce tohoto roku a přijde na necelých 3,5 mil. Kč.
Na rozpočtu se budou rovným dílem podílet
Liberec i Jablonec nad Nisou. (jn)

Foto 
archiv DPMLJ

Plán udržitelné mobility se týká i zlepšení
autobusových zastávek. Foto Jiří Endler
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Hřbitov se opět pyšní unikátní mozaikou
Hrobka významné jablonecké rodiny
Pfeiffer–Kral je opět ozdobou městského
hřbitova v ulici Na Roli. Letos se na hrobku
po čtyřech letech restaurátorských prací
vrací unikátní skleněná mozaika. 

„Obnově hlavního hřbitova se postupně věnuje-
me už několik let. Pro opravu hrobky jsme se
rozhodli v roce 2012 a nechali jsme odborně
sejmout to, co zbylo z mozaiky, která celé hrobce
dominovala. Díky pečlivé práci restaurátorského
týmu se mozaiku podařilo zrekonstruovat do
původní podoby. Náklady ve výši 400 tisíc ko-
run jsme uhradili z městského rozpočtu, pouze
na sejmutí mozaiky jsme měli dotaci 50 tisíc
korun od Severočeského muzea,“ říká náměs-
tek primátora Miloš Vele. 

Restaurování mozaikové výzdoby se ujala
Magdaléna Kracík Štorkánová se svým týmem.
„Mozaika byla ze dvou třetin hodně porušená
a podařilo se nám ji zrekonstruovat do původní
podoby. Je nyní rozdělená na čtyři panely. Práce
byla náročná a zdlouhavá, rozkreslovali jsme
každou kostičku a pečlivě volili barvy skleně-
ných kostiček, tzv. teser,“ vysvětluje restaurá-
torka a dodává, že původní práce byla velmi
kvalitní. Bohužel se nedochovaly žádné doku-
menty ani fotografie, neznámý je i autor původ-
ního díla. Mozaiku se podařilo zachránit i díky
tomu, že ji tvoří opakující se motiv květin.

Zároveň s osazením mozaiky restaurátoři
hrobku očistili, ošetřili kamenné prvky a velký
bronzový medailon, který je další dominantou
hrobky Pfeiffer–Kral. Tyto práce vyšly na 250 ti-
síc korun. Další bronzové prvky a písmena, kte-

rá na hrobce byly a v minulosti zmizely kvůli
zlodějům, se v současné době doplňovat nebu-
dou. 

Po kompletní rekonstrukci smuteční síně
v roce 2013 za téměř 4 miliony přišel na řadu
domek hřbitovní správy. V letech 2014 a 2015
dostal novou střechu a okna, vstupní dveře i fa-
sádu. Rekonstrukcí prošly také toalety pro ve-
řejnost. To vše za téměř 2 miliony korun. S dal-
ším zvelebováním hřbitova radnice počítá
i v příštích letech. 

„Důstojná podoba hřbitova, místa, kde odpo-
čívají naši předkové a zakladatelé města, je
dobrou vizitkou. Snažíme se proto každoročně
vyčlenit v rozpočtu peníze na jeho obnovu,“ po-
tvrzuje primátor Petr Beitl. 

(mh)

Práce na opravách radnice pokračují jak
zvenku, tak uvnitř budovy. Břízolitovou
omítku v původním okrovém odstínu letos
dostane nejen věž, ale i jižní a západní stra-
na budovy. Uvnitř probíhá rekonstrukce dal-
ších reprezentačních prostor do původní po-
doby v duchu architekta Wintera. 

Od jara letošního roku prochází kompletní re-
konstrukcí zasedací místnost č. 201 ve druhém
patře. Stejně jako sousední velký zasedací sál
a vloni opravená zasedačka č. 203 má okna do
náměstí. Za války sloužila jako obřadní síň
a v novodobé historii a současnosti byla a je vy-
užívaná jako místo pro zasedání rady města,
ale i pro schůze výborů, komisí a různých spol-
ků. I tady vládl umakart a dřevotříska. Vyro-
beno z ní bylo nejen obložení, ale i tmavěhnědý
nábytek a místnost po modernizaci přímo vola-
la. Nyní se mění elektroinstalace, vzduchotech-
nika i podlahy. Repasují se původní dřevěné

prvky, které zůstaly ukryté pod umakartovým
obložením, a doplňují nové podle návrhů ar-
chitekta Wintera, které nebyly, pravděpodobně
z důvodu nedostatku finančních prostředků, ni-
kdy realizovány. 

„Výrobu lustru podle původních návrhů jsme,
stejně jako v případě svítidel ve vstupu, svěřili
odborníkům z firmy Houska a Douda. Obecně

se dá říci, že jsme opět vsadili na osvědčené
restaurátory a místní řemeslníky,“ říká tajem-
ník úřadu Marek Řeháček a dodává, že na hru-
bé a neodborné práce využila radnice pracov-
níky VPP. 

Zasedací místnost je velkými posuvnými
dveřmi propojená s vedlejším zasedacím sálem
zastupitelů. Dveře jsou aktuálně ve výrobě
a obě reprezentativní prostory budou průchozí.
„I tuto zasedací síň musíme přizpůsobit moder-
ním technologiím, vše ale zůstane skryto očím
běžného návštěvníka. Místnosti bude opět po
letech dominovat velký kulatý stůl, který sem
po letech vrátíme ze zasedačky č. 203. Do té
jsme nechali vyrobil podobný, ale subtilnější
stůl se židlemi ve stylu architekta Karla
Wintera,“ prozrazuje Řeháček. Obě zasedací
místnosti budou přístupné veřejnosti během le-
tošního Dne památek. S obnovou velkého zase-
dacího sálu zastupitelstva se počítá v příštím
nebo následujícím roce. (mh)

Zvelebování radnice nekončí

Stav hrobky na jaře 2013. Foto Markéta Hozová Současný stav. Foto Radka Baloghová

Náměstek primátora Miloš Vele s restaurátorkou
Magdalénou Kracík Štorkánovou. 

Foto Markéta Hozová

Kryty vzduchotechniky v zasedací místnosti č. 201 
se dochovaly pod obložením. Foto Markéta Hozová

V kině Radnice proběhla v srpnu další dlou-
ho plánovaná úprava. Po loňské celkové re-
konstrukci a modernizaci topného systému
zbývalo letos ještě vyměnit topení v horním
patře kinosálu. 

Kino Radnice bylo jedním z posledních v re-
publice, kde bylo parní vytápění a připojení
k modernějšímu ústřednímu teplovodnímu to-
pení bylo tedy již nevyhnutelné. Souviselo
i s procesem revitalizace soustavy centrálního
zásobování teplem, který probíhal v uplynulých
dvou letech v celém městě. V sále se také po 40

letech dočkaly renovace klasické i maskovací
(formátové) opony. „Ty musí být pohyblivé, proto-
že se mění v závislosti na velikosti daného filmu
a jejich obnova tedy velmi ulehčí práci promí-
tačům, kteří je vždy před projekcí musí přizpů-
sobit. Změny mohou být na první pohled pro
diváka neviditelné, ale věříme, že vysokou mí-
rou zlepší jeho filmový zážitek,“ říká Barbora
Irglová z Jabloneckých kin. Výměnu oponového
systému včetně příslušenství, elektroinstalace
a ovládání, které je nyní možné řídit pohodlně
z promítací kabiny, za téměř 700 tisíc korun
uhradil ze svého rozpočtu Jablonec. Jedná se

totiž o technologie, které jsou pevnou součástí
radniční budovy. 

Kino Radnice je divácky oblíbené pro retro
atmosféru a zároveň perfektní filmové zážitky dí-
ky moderním technologiím. I proto patří mezi
nejlépe hodnocená jednosálová kina v České re-
publice. 

Během letošní prázdninové rekonstrukce kina
Radnice bylo divákům k dispozici Letní kino a ki-
no Junior, jež mnohé návštěvníky příjemně pře-
kvapilo komfortem z hlediska prostoru i kvalitou
zvuku a obrazu. Kino Junior se v roce 2013 digi-
talizovalo a vloni se upravovalo hlediště. (mh)

Na svá kina je Jablonec hrdý
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Řidiči pozor: Vrkoslavická
ulice je úplně uzavřená
Ulice Vrkoslavická zůstane uzavřená pro veške-
rou dopravu včetně MHD zhruba do konce říj-
na společně s ulicí Rádelskou. Objízdná trasa je
vedená přilehlými komunikacemi. 

„Pro autobusy MHD platí, že linky č. 110 do
3. září, 113 od 4. září a N1 vedou po dobu uza-
vírky ulicemi Nad Střelnicí – Oblouková a Ja-
náčkova. Dočasně zřízené jsou náhradní za-
stávky – Malé Vrkoslavice u křižovatky ulic
Revoluční a Oblouková a Malé Vrkoslavice –
hasičská zbrojnice u křižovatky ulic Janáčkova
a Sokolovská,“ upozorňuje náměstek Lukáš
Pleticha. Po dokončení rekonstrukce bude ulice
Vrkoslavická širší o šest, v oblouku dokonce
o více jak 10 metrů, a podepřená gabionovou
zdí. Kromě dešťové kanalizace získá také nový
asfaltobetonový povrch a chodník ze zámkové
dlažby. „Celý projekt vyjde městskou kasu na
8,5 milionu korun včetně DPH,“ doplňuje infor-
mace Pleticha.

Rádelská uzavřená 
do konce října
Do konce října bude uzavřená ulice Rádelská
pro veškerou dopravu. Důvodem je výstavba
dešťové kanalizace, která je součástí rekon-
strukce ulice Vrkoslavická. Objízdná trasa je
vyznačená dopravními značkami. „Nová dešťo-
vá kanalizace, jejíž část vede v ose ulice
Rádelská, bude sloužit pro odvodnění ulice
Vrkoslavické,“ říká Radka Poprová z oddělení
investiční výstavby. 

Zkratka k bazénu 
je osvětlená
Vloni se vyšlapaná zkratka k bazénu spojující
ulice Pod Skalkou a Sv. Čecha změnila v parko-
vou cestu s odvodněním. Za stavební práce včet-
ně úpravy zeleně město zaplatilo 400 tisíc ko-
run. Letos přibylo šest sloupů veřejného osvět-
lení za 300 tisíc. O zkulturnění zvykově vyšla-
pané stezky žádali Jablonečané prostřednic-
tvím webové aplikace Lepší místo. 

Letní deště stojí statisíce
Čištění zanesených uličních vpustí, odstraňo-
vání naplavenin, zametání a další úklidové prá-
ce po nárazových přívalových deštích, které
přicházejí v letních měsících, stojí jabloneckou
městskou pokladnu kolem 200 tisíc korun. Pří-
valový déšť zavinil i podemletí mostku v ulici
U Mohelky, jehož oprava si vyžádala 500 tisíc ko-
run. Červencový přívalový déšť způsobil škodu
i na zjara nově opravené vozovce v ulici 1. máje.

Opravy mostů a propustků
O prázdninách se začal opravovat most v Ze-
leném údolí. Propustek na cestě do průmyslo-
vého areálu byl v kritickém stavu a už několik
let průjezdný pouze díky provizornímu zpevně-
ní. Po letošním odkrytí mostní konstrukce se
zjistilo, že propustek je v horším stavu a pů-
vodně plánovaných 900 tisíc na opravu nestačí. 

Do konce stavební sezony, tj. do konce října
letošního roku, se rekonstrukce dočká i hojně
využívaný most nad Mohelkou v Kokoníně, kte-
rý spojuje ulici Rychnovskou a Tyršovu stezku.
Z důvodu špatného stavu má již několik let sní-
ženou nosnost na 3,5 tuny. 

Osadním výborům se 
radnice snaží vyhovět
Jablonecký magistrát se snaží vycházet vstříc
i požadavkům vzneseným prostřednictvím
osadních výborů. 

Prosečští žádali dopravní značení, které by
v ulici Horní přispělo ke zklidnění dopravy.
Během léta se na základě jejich žádosti instalo-
vala zrcadla a zpomalovací prahy. V Prosečské
ulici už třetím rokem pokračují velkoplošné
opravy chodníku. Zpomalovací retardéry kvůli

bezpečnějšímu pohybu kolem přehrady žádal
také osadní výbor Mšeno. I tomuto požadavku
bylo v ulicích Sportovní a Průběžná vyhověno.
V září se začne pracovat na dalším požadavku
mšenského osadního výboru, a tím je propoje-
ní ulic Mládí a Palackého. 

Osadní výbor v Kokoníně žádal mimo jiné ta-
ké o letos realizovanou opravu části chodníku
v Rychnovské ulici. 

Výtluky se opravují pořádně
Výtluky po zimě zaměstnávají technické služby
i v posledních prázdninových dnech. Zatímco
velkoplošné opravy se podařilo udělat ještě
před začátkem léta, lokální výtluky způsobené
zimou a zimní údržbou v některých částech
města stále ještě jsou. Potvrzuje se tak známá
pravda, že opravy komunikací jsou nekoneč-
ným kolotočem. Hlavní je zajistit bezpečnou
sjízdnost, o to se správci městských komunikací
snaží především. Nechtějí všechny výtluky rychle
zaplácnout lopatou teplé směsi, proto se větši-
nou frézuje do obrazců, penetruje a nakonec
přikrývá teplou balenou směsí. Je to sice dražší
a není to hned, ale zase to déle vydrží. (jn, mh)

Letní opravy komunikací 

Foto Markéta Hozová

Foto Petr Vitvar

Foto Martin Černý
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Nový parkovací systém v ostrém provozu
Nemocnice v létě přistoupila k novému par-
kovacímu systému, kdy je areál uzavřen zá-
vorami. Důvodem je nedostatek parkovacích
míst pro pacienty, návštěvy i zaměstnance.

Po zkušebním provozu lze konstatovat, že pro-
vedená opatření mají význam a návštěvníci
mají na místech pro veřejnost volno. „Systém
funguje bez problémů. Pokud se objeví nějaký
nedostatek, je většinou způsoben nezkušeností
návštěvníků,“ říká tisková mluvčí nemocnice
Petra Hybnerová. Pro pacienty a návštěvníky
nemocnice jsou určena dvě parkoviště, a to
hlavní vlevo (P1) za vjezdovou bránou do areá-
lu a u pavilonu interny (P2), k němuž vede zá-
vorový vjezd vpravo před hlavní bránou do
areálu. „Parkoviště naproti mateřské škole je
určeno zaměstnancům, proto zde není umístěn
parkovací automat,“ upozorňuje Hybnerová.

Řidič při vjezdu na parkoviště musí najet na
dosah tlačítka ve stojanu, po jehož zmáčknutí
odebere parkovací lístek. Parkovat lze 30 minut

zdarma, další minuty jsou zpoplatněny. „Pokud
návštěvník přesáhl limit musí před výjezdem
nejprve dojít k automatu. Zde po přiložení par-
kovacího lístku uhradí cenu parkovného v ho-
tovosti (mince nebo bankovky). Připravujeme
také možnost úhrady platební kartou,“ uvádí
Hybnerová. Provozní doba nového parkovacího
systému je nepřetržitá, včetně víkendů a svátků.

Pro komfortní výjezd návštěvníků nemocnice
je zprovozněn systém analýzy SPZ, při kterém
není nutné při výjezdu přikládat parkovací lís-
tek s čárovým kódem (podobně jako znají lidé
z jabloneckého Centralu). „Tento postup je
funkční na hlavním vjezdu a vjezdu z ulice 28.
října. Na parkovišti u interny je při výjezdu

nutné vždy přikládat ke čtečce parkovací lís-
tek,“ vysvětlila Petra Hybnerová. Ta doporučuje
uschovat doklad až do opuštění areálu také
u vjezdů se systémem analýzy SPZ pro případ,
že by kamera nemohla SPZ přečíst. Při vjezdu
a výjezdu je třeba používat pravé jízdní pruhy.
Prostřední je určen „záchrankám“.

Pro případné problémy je na stojanech tlačítko
komunikátoru, které řidiče spojí s nepřetržitou
službou. Bližší informace k systému jsou na webo-
vých stránkách nemocnice. „Děkujeme návštěv-
níkům, pacientům i zaměstnancům naší ne-
mocnice za dosavadní celkem bezproblémový
průběh provozu nového systému,“ sdělil na zá-
věr ředitel nemocnice Vít Němeček. (ph/end)

Povinné očkování psů zdarma
Magistrát města Jablonec nad Nisou každo-
ročně organizuje hromadné povinné očko-
vání psů proti vzteklině a nabízí ho chova-
telům zdarma.

Očkování psů se koná ve čtvrtek 21. září od
11.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 hodin
v Ještědské ulici u MVDr. Baudyše. Pejsek musí
mít náhubek a vodítko a musí přijít v doprovo-
du dospělé osoby.

Chovatelé jsou povinni zajistit dle §4 zákona
č. 166/1999 Sb. o veterinární péči, aby byli psi
ve stáří od 3 do 6 měsíců očkováni proti vztek-
lině a následně revakcinováni dle použité vak-

cíny. Výrobce námi použité vakcíny doporučuje
zvíře nechat očkovat v roce následujícím po
první vakcinaci, a poté vždy jednou za dva roky.

Termín:
Čtvrtek 21. 9. 2017 
11.00–12.00 hodin – Ještědská ul. (MVDr. Baudyš)
14.00–16.00 hodin – Ještědská ul. (MVDr. Baudyš)

Náhradní termíny u soukromých lékařů v or-
dinačních hodinách. Za porušení výše uvedené
povinnosti může Krajská veterinární správa
uložit – dle § 71, odst. 1, písm. a) 1 shora uvede-
ného zákona – pokutu až do výše 10 000 Kč. 

(kh)

■ Odpadové hospodářství
Nepořádníky hlídá další kamera
V červenci radnice pořídila druhou mobilní
kameru k monitorování problematických
stanovišť s kontejnery na tříděný odpad,
u nichž lidé opakovaně odkládají velkoobje-
mový a jiný odpad, místo aby ho odvezli do
sběrného dvora.

„Stejně jako, ta první, je i tato kamera napo-
jená na kamerový systém městské policie. Je
napájená ze sloupu veřejného osvětlení a také
akumulátorem. Data odesílá on-line, takže ani
krádež či zničení kamery hříšníkovi nepomů-
že. Její výhodou je vysoké rozlišení pořizované-
ho záznamu a noční vidění,“ popisuje zařízení
náměstek primátora Miloš Vele.

Nová kamera během prvních tří týdnů od in-
stalace zaznamenala 10 případů nedovoleného
nakládání s odpady, které byly předány ke
správnímu řízení. O úspěchu lze hovořit i u pů-
vodní mobilní kamery určené k monitorování
kontejnerových stání, jež na svém posledním

stanovišti zachytila 13 přestupků. S hříšníky bylo
zahájeno přestupkové řízení a dostali pokutu.
Obě kamery se budou postupně přemisťovat pod-
le potřeby na další problematická stanoviště.

(bš)

Kampaň Pomozte vytáhnout Jablonec
z odpadků se vyplatila
V průběhu letních prázdnin probíhal s po-
mocí několika brigádníků monitoring stano-
višť kontejnerů na tříděný odpad. Brigádníci
měli za úkol sledovat, jak jsou kontejnery za-
plněné, aby bylo možné optimalizovat jejich
počet a četnost vývozů. 

Změny se týkají zejména žlutých kontejnerů
na plasty, do kterých se od dubna můžou kro-
mě PET lahví odkládat veškeré plasty z domác-
ností a nápojové kartony (tetrapaky). Již v květ-
nu se na některých stanovištích začaly vyvážet
žluté kontejnery 2x týdně. V září bude na zá-
kladě uskutečněného monitoringu četnost vý-

vozu zvýšena i na dalších zhruba 15 stanoviš-
tích. Na 7 místech budou přistaveny nové žluté
kontejnery tak, aby kapacita byla dostačující.

Změny proběhnou i v případě modrých kon-
tejnerů na papír. K současným 15 stanovištím,
kde je potřeba vývoz provádět 2x týdně, jich
přibude dalších dvanáct. 

„S optimalizací počtu a četností vývozu třídě-
ného odpadu pomohli i občané, kteří reagovali
na výzvu z května letošního roku. Na základě
jejich e-mailů či telefonátů jsme zvýšili kapaci-
tu nádob či upravili svozy. Samozřejmě jsme
nemohli všechny požadavky splnit hned, na ně-
kterých místech změny teprve proběhnou.

Velice nás těší zájem občanů o třídění odpa-
dů. Po zavedení nového systému třídění plastů
do žlutých kontejnerů se množství vytříděného
odpadu ve druhém čtvrtletí roku 2017 zvýšilo
o 13 tun oproti čtvrtletí prvnímu,“ říká Barbora
Šnytrová, z oddělení veřejné zeleně.

(bš)

Ceník
prvních 30 minut zdarma 
každá další hodina 10 Kč
5 a více hodin (1 den) 50 Kč
Při ztrátě parkovacího lístku uhradí řidič
200 Kč, platba se provádí také v automatu na
parkovišti.
Parkování pro ZTP: Osoby ZTP mají možnost
anulace parkovacího lístku po prokázání průka-
zem na informacích nemocnice, pokud parko-
vání přesáhlo 30 minut.

Vjezdy a parkoviště pro veřejnost
Jiný vjezd do areálu nemocnice není veřejnosti technicky umožněn.

P2 – Parkoviště u interny
vpravo před vjezdovou
bránou do areálu 
(zpoplatněno)

P3 – Parkoviště venkovní 
ul. 28. října, s přistávací
plochou pro vrtulník
(zdarma)

P1 – Parkoviště hlavní
vlevo za vjezdovou 
bránou do areálu 
(zpoplatněno)

Vjezd
z ulice Nemocniční 
(od Rýnovické) 

Vjezd
z ulice 28. října
(u bývalé staré vrátnice)

Foto Michal Vele
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■ Vítání dětí 
sobota 24. 6. 2017
Antonín Novák, Andrea Jáklová,
Jan Masár, Matěj Svítek, Vojtěch
Mitlener, Veronika Beránková, Jiří
Böhm, Šimon Budina, Karolína
Francová, Jakub Smíšek, Sofie
Anna Foretová, Gabriela Konečná,
Tereza Šedivková, Natálie Kosino-
vá, Magdaléna Dumková, Aneta
Abrahamová, Daniel Moric, Karel
Linka, Václav Šimon, Bruno Říha,
Nicolas Němec, Tobiáš Bartoň,
Jonáš Cach, Tadeáš Tvrzník, Petr
Jindra, Karin Mizeráková

První den
Dobrou tradicí se stalo, že první
školní den se do některých škol
vypraví také představitelé města,
aby pozdravili nováčky ve škol-
ních lavicích. 

Letos tak 4. září zavítá primátor
Petr Beitl do ZŠ Pasířská a 11. září
do čerstvě opravené ZŠ Šumava,
náměstek Miloš Vele pozdraví prv-
ňáčky v ZŠ Pivovarská, náměstek
Lukáš Pleticha zase ty ve škole
5. květen. Náměstka Miloše Za-
hradníka zastoupí v první školní
den v ZŠ Arbesova radní Petr Vo-
bořil. 

Bezpečí v každém 
věku
Komise prevence kriminality při-
pravila pro jablonecké seniory
vzdělávací projekt Bezpečí v kaž-
dém věku, jehož cílem je osvěžit si
teoretické znalosti i praktické do-
vednosti ochrany a obrany před
napadením jinou osobou.

Projekt je realizován ve spolu-
práci s Centrem sociálních služeb
Jablonec nad Nisou a finančně za-
jištěn z prostředků oddělení krizo-
vého řízení magistrátu města. Lek-
ce se budou konat ve velkém sále
spolkového domu. První lekce se
koná 18. 9. od 10 hodin. Zájemci
v seniorském věku se mohou hlá-
sit u pana Vašíčka na telefonu 603
469 679 nejpozději do 12. září.
Další lekce: 18. a 25. září, 9., 16.
a 30. října, 6., 13., 20. a 27. listopadu.

Dotace na památky
Jablonec obdržel v srpnu dotaci ve
výši 1,6 mil korun z Ministerstva
kultury (MK), konkrétně z Progra-
mu regenerace městských památ-
kových rezervací a městských pa-
mátkových zón na rok 2017. Peníze
rozdělí celkem mezi šest projektů,
z nichž dva jsou městské. Zároveň
až do 27. září přijímá žádosti o do-
tace na rok 2018. 

„V rámci programu MK mohou
vlastníci kulturní památky dosáh-
nout až na 50% dotaci z minister-
stva, k níž město doloží 10 %
z vlastní pokladny,“ říká náměstek
Lukáš Pleticha. 

Cizinci mohou na 
přehradě rybařit
Letos nově si na přehradě mohou
zachytat i turisté, pro které bylo
výrazně zjednodušeno získání ry-
bářských povolenek. Po dohodě
s Českým rybářským svazem jab-
lonecké turistické infocentrum na
zkoušku převzalo do prodeje ry-
bářské povolenky pro mimopstru-
hovéi i pro pstruhové revíry. 

„Tuto službu uvítali především
zahraniční návštěvníci, kteří dříve
naráželi jak na jazykovou bariéru,
tak i na dlouhé termíny pro vyříze-
ní rybářského lístku. Díky skvě-
lým podmínkám, které připravil
Český rybářský svaz v Jablonci,
a především vstřícnosti a ochotě ú-
ředníků na magistrátě odcházejí
zahraniční turisté často již druhý

den po podání žádosti spokojeně
rybařit,“ chválí si novinku letošního
léta Hana Herkommerová, vedoucí
turistického infocentra v Jablonci.

Nemocniční lékárna
je otevřena déle
Od pondělí 4. září prodlužuje lé-
kárna v nemocnici otvírací dobu.
Ve všední dny od pondělí do pátku
bude vždy otevřeno od 7 do 17 ho-
din. V sobotu mohou pacienti
a návštěvníci nemocnice využít lé-
kárny od 8 do 16 hodin. Stejná ote-
vírací doba, tedy od 8 do 16 hodin,
platí i ve svátky, kdy jsou zavřeny
lékárny v supermarketech. Lékár-
na je v nemocnici nedaleko hlav-
ního vchodu u vodotrysku. Vede
k ní zelené nebo červené značení.

S rehabilitací do 
Krkonoš
Oddělení rehabilitace a fyzikální
medicíny jablonecké nemocnice
zve všechny zájemce o své zdraví
na tradiční podzimní seminář
v Krkonoších s pestrým progra-
mem (přednášky o zdraví, jak udr-
žet harmonii těla a ducha, cvičení,
procházky krkonošskou přírodou
a další). 

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

EURONISA 
rozdělí přes milion 

Nadace EURONISA vyhlašuje otev-
řené grantové kolo pro neziskové
organizace působící v sociální ob-
lasti v Euroregionu Nisa. Rozdě-
leno bude 1,25 milionu korun na
projekty z oblasti sociální, zdravot-
ní, kulturní a vzdělávací. Uzávěrka
žádostí je do pondělí 25. září 2017. 
Podrobné podmínky pro poskytnu-
tí nadačních příspěvků, formulář
žádosti a další informace najdou
zájemci na webových stránkách
www.euronisa.cz.

Mapy města 
nedělají ostudu
Pro lepší orientaci návštěvníků
města je rozmístěno šest velkých
map včetně abecedního rejstříku
ulic. Ty se opakovaně stávají ter-
čem vandalů. O jejich obnovu se
stará turistické infocentrum. 

„Mapy jsou průběžně renovová-
ny a mapové podklady aktualizo-
vány. Nyní přišla řada i na poutač
na parkovišti na Anenském ná-
městí, který už byl opravdu pro
ostudu. Podepsal se na něm nejen
zub času, ale i vandalové. Je důle-
žité, aby se turisté ve městě rychle
zorientovali, a právě obnovené
mapy jsou velkou pomocí,“ ko-
mentuje Hana Herkommerová,
vedoucí turistického infocentra
v Jablonci. 

Letošní tóny uzavře činohra
Město plné tónů prochází třetím ročníkem a zís-
kává si stále nové příznivce zvláště díky koncer-
tům mimo obvyklá místa. Například právě ne-
dělní, takzvaně promenádní koncerty jsou stále
oblíbenější. Do Tyršova parku chodí všechny ge-
nerace. Někteří posluchači se usadí na připrave-
né židličky, jiní si rozprostřou deku na trávník
nebo si přinesou sezení vlastní. V těchto dnech
už projekt MPT míří do finále. V září umění-
milovné Jablonečany a návštěvníky města čeká
František Lamač a Karel Jiroš na Mírovém ná-
městí a Musica Florea v městském divadle. Tam
je také na závěr připravená třešinka na dortu, jíž je
představení Elišky Balzerové Můj báječný rozvod. 

Poprvé se v sobotu 12. července vedle
autobusového nádraží uskutečnily Tatrhy,
které nabídly nejen výrobky a jídlo, ale také
zážitky v podobě divadla, workshopů a ble-
šího trhu. Foto Jana Veselá

Tomáš Slavík v polovině července na Dobré
Vodě zvítězil v závodě světové série ve
fourcrossu horských kol. Klání s názvem
JBC 4X Revelations se popáté konal
v Jablonci. Foto Václav Novotný

V pondělí 21. srpna se u Památníku bojov-
níků za svobodu a obětem bezpráví v parku
v ulici Generála Mrázka konalo slavnostní
připomenutí srpnových událostí roku 1968.
Foto Jana Matěchová

Foto Zdeňka Vokatá

■ Jubilea 
Zlatá svatba
Manželé Hana a Milan Bémovi
oslavili 22. července zlatou svat-
bu. Dcera Martina a syn Tomáš
s rodinami přejí mnoho lásky, ra-
dosti a štěstí do dalších společ-
ných let.Foto Zbyněk Cincibus
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■ Personální inzerce

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

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

Kvalifikační předpoklady: minimálně stře-
doškolské vzdělání s maturitou, výhodou zna-
lost práce v oblasti s nakládáním s nemovitými
věcmi; znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
z hlediska nakládání s nemovitým majetkem;
znalost legislativy upravující smluvní vztahy –
občanský zákoník; základní orientace v práv-
ních vztazích k nemovitostem; znalost Jablonce
nad Nisou z hlediska místopisu výhodou; orga-
nizační a komunikační schopnosti, pečlivost,
aktivní přístup k řešení problémů; časová flexi-
bilita – u vybraných akcí práce mimo stanove-
nou pracovní dobu; uživatelská znalost práce
s PC (Microsoft Office);

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 rad a zastupitelstev města, dále samostatně
dojednává podmínky těchto smluv v souladu se

zákonem o obcích a usnesení rad a zastupitel-
stva města. Zajišťuje veškerou agendu spoje-
nou s vyhotovováním smluv a uzavíráním
smluvních vztahů k nemovitému majetku ve
vlastnictví města.

Přihlášky do 15. září 2017 do 12.00 hodin.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-

pem cca IV. Q 2017 nebo dle vzájemné dohody
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů na-

jdete na www.mestojablonec.cz, Magistrát,
Volná místa.

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

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, odpoví-
dající požadavkům zákona č. 108/2006 Sb.; ori-
entační znalost legislativy na úseku sociálně
právní ochrany dětí; zkušenosti z obdobné po-
zice výhodou; absolvování zkoušek odborné
způsobilosti výhodou; organizační, komuni-
kační schopnosti, aktivní přístup k řešení pro-
blémů; pracovní flexibilita, schopnost samo-
statné tvůrčí práce, koncepční myšlení, odol-
nost vůči stresu; schopnost pružně rozhodovat

a přijímat za svá rozhodnutí odpovědnost; ča-
sová flexibilita (práce i mimo stanovenou pra-
covní dobu); uživatelská znalost práce s PC
(Word, Excel, internet); řidičský průkaz sku-
piny B.

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťuje
plnění úkolů svěřených Radou města Jablonec
nad Nisou odboru humanitnímu dle pracovní
náplně určené vedoucím odboru a tajemníkem
magistrátu města. Zejména jde o úkoly na úse-
ku sociálněprávní ochrany dětí dle příslušné le-
gislativy (zejména zákon o sociálněprávní
ochraně dětí, občanský zákoník, trestní zákon)
na úseku práce s dětmi a jejich rodinami; dále
pak kolizní opatrovnictví při zastupování ne-
zletilých dětí, preventivní a poradenská činnost,
spolupráce se soudy, orgány činnými v trest-
ním řízení, ústavními zařízeními, školami, ne-
ziskovými organizacemi a dalšími institucemi,
které se na výkonu SPOD podílejí.

Pracovní poměr: na dobu určitou (cca 3 roky).
Přihlášky do 8. září 2017 do 12 hod.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů na-

jdete na www.mestojablonec.cz, Magistrát,
Volná místa.

Změny jízdních řádů od 3. září
S koncem letních prázdnin se vrací jízdní
řády Městské hromadné dopravy v Jablonci
nad Nisou do běžného režimu. Nově jsou
všechny linky MHD kompletně zajištěny bez-
bariérovými autobusy.

„Z důvodu nízké využívanosti spojů dojde na
lince č. 112 ke zrušení víkendových spojů je-
doucích v úseku autobusové nádraží (AN) –
Rýnovice – AN (možno využít spoje linky č.
101), na lince č. 114 dojde ke zrušení spojů
v pracovní dny v úseku AN – Březová a zpět

(možno využít spoje linky č. 104),“ říká ředitel
dopravního podniku Luboš Wejnar.

Linky č. 109, 118, 131 a 133 budou obsluho-
vat novou zastávku Arbesova – základní škola
zřízenou ve směru do centra.

Linka 102 – spoj s odjezdem v 7.45 hodin
z AN směr Jablonecké Paseky bude obsluhovat
zastávka 5. května. Tento spoj na AN navazuje
na linku č. 114 s odjezdem v 7.25 hodin z Horní
Proseče, která bude na AN ukončena.

Linka 104 – spoj s odjezdem v 6.59 hodin
z Lučan na Nisou (7.15 z AN) do Lukášova bu-

de obsluhovat zastávku Rýnovice - samoobsuha
jen pro výstup cestujících.

Linka 106 – spoj s odjezdem ve 21.20 hodin
ze Želivského pojede až na AN.

Linka 112 – zaveden nový spoj v pracovní
dny s odjezdem ve 22.32 hodin z Ostrého rohu
k Raymondu. Na Ostrém rohu navazuje na lin-
ku č. 101, která zde ve 22.31 hodin končí. 

Linka 120 – spoje jedoucí směrem na AN bu-
dou obsluhovat zastávku 5. května. 

(mp)

Pět výstav, více než osm desítek sklářských
a bižuterních značek, 25 sklářských výtvar-
níků a 20 odborných škol z 12 zemí světa
včetně USA. To bylo letošní Mezinárodní tri-
enále skla a bižuterie JABLONEC 2017. Při
slavnostním zahájení na konci června oce-
nila mezinárodní odborná porota unikátní-
mi medailemi 17 vybraných kolekcí z expo-
zice TRENDY.DESIGN.PRODUKCE. 

Výstava TRENDY.DESIGN.PRODUKCE a pro-
jekt REDESIGN připravený společně s Uni-
verzitou T. Bati ve Zlíně jsou k vidění v hlavní
budově muzea až do 28. října. 

Další tři expozice – výběr z tvorby českých
a zahraničních středních odborných škol a vy-
sokoškolských ateliérů A.TO.MY! v Galerii N,
NO LIMITS představující díla českých sklář-
ských výtvarníků-pedagogů v kostele sv. Anny
a pro technicky založené návštěvníky určená
výstava v pavilonu Eurocentra MATERIÁL:
SKLO prezentující suroviny nezbytné k výrobě
skla i zajímavé a inovativní příklady využití sk-
la v dalších průmyslových oborech – skončily
s prázdninami. 

Nepřehlédnutelnou vizitkou letošního triená-
le pak byly bezesporu DANCING CUBES – sví-
tící tančící kostky v muzejním parku vyrobené
ze skleněných tažených tyčí v Preciose Ornele
pro Signal festival 2015.

Jedinečné medaile
Sedmnáct vybraných kolekcí ocenila exkluzivní
pamětní medailí mezinárodní komise, kterou
tvořili kurátorka finského sklářského muzea
Kaisa Koivisto, pedagogové sklářské akademie
v polské Wroclawi Kazimierz Pawlak, Vysoké

školy výtvarných umění v Bratislavě Karol
Weisslechner, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem Jaroslav Polanecký a Thomas Kastl,
ředitel sekce Dining německého veletrhu
Abiente, Messe Frankfurt, partnera trienále.
„Medaili podle návrhu Hany Dýckové pro mu-
zeum zhotovila místní umělecká průmyslovka.
Oceněné kolekce návštěvníci na výstavě pozna-
jí díky samolepkám,“ upozorňuje ředitelka
MSB Milada Valečková. 

Svá ocenění připojilo také Ministerstvo prů-
myslu a obchodu, Hospodářská komora ČR,
Svaz průmyslu a obchodu ČR, Asociace sklář-
ského a keramického průmyslu ČR, Svaz prů-
myslu a dopravy i ředitelka pořádajícího mu-
zea. 

Tradice sklářských výstav
První jablonecké trienále bylo v roce 2008. Pro-
jekt vznikl, aby navázal na mezinárodní výsta-
vy skla a bižuterie pořádané v Jablonci v 60.,
70. a 80. letech minulého století i na pozdější
výstavy muzea Oděv a jeho doplněk z let 1998,
2000 a 2005. Další ročníky mezinárodního trie-
nále skla a bižuterie byly v roce 2011 a 2014, na
kterém se už prezentovalo na čtyřech výstavách
sedm desítek výrobců skla, bižuterie a šperku,
dvacet originálních sklářských výtvarníků ze
14 krajů České republiky a 16 odborných sklář-
ských a uměleckých škol ze tří zemí. (jn)

Letní město skla a bižuterie

Medaili podle návrhu Hany Dýckové ze skla a alpaky 
pro muzeum zhotovila místní umělecká průmyslovka. 

Při zahájení trienále ji získalo 17 vybraných kolekcí. 
Foto Aleš Kosina
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Významné výročí 110 let od otevření slaví
Městské divadlo Jablonec nad Nisou. Poprvé
se jeho opona zvedla v sobotu 21. září 1907.
Večerem zněly tóny několika menších děl, vy-
vrcholením bylo uvedení veselohry Husar-
ská horečka Gustava Kadelburga a Richar-
da Skowronka. 

Základní kámen byl položen 18. srpna 1906
v den 76. narozenin císaře Františka Josefa
a stavba divadla trvala 13 měsíců. Na stavbě
tehdy pracovalo přes padesát firem. 

„Město na přelomu 19. a 20. století prošlo vel-
kým hospodářským vzestupem, usilovalo po-
dobně jako jiná zbohatlá města o výstavbu re-
prezentativního sídla a centra kultury. Přesto
trvalo poměrně dlouho, než se podařilo myšlen-
ku prosadit a získat na její uskutečnění finance.
Za účelem výstavby divadla byl 22. prosince
1894 založen Jablonecký divadelní spolek, je-
hož předsedou se stal ředitel místní filiálky
banky Union Richard Näbe. V průběhu násle-
dujících deseti let docházelo k mnoha diskuzím
o umístění budovy divadla a o způsobu finan-
cování. Na projekt bylo vypsáno několik výbě-
rových řízení. Veškeré projekty však byly fi-
nančně náročné, proto se spolek obrátil na
osvědčenou vídeňskou firmu Fellner & Helmer,
aby vítězné návrhy upravila a vypracovala
nový rozpočet stavby. Ten činil 480 000 korun,“
říká Pavel Žur, současný ředitel divadla. 

V závěru roku 1905 bylo v pokladně Jablo-
neckého divadelního spolku 175 000 korun, což
byla polovina potřebné částky k zahájení vý-

stavby. S velkorysou nabídkou přišla jablonec-
ká Spořitelna, která věnovala spolku 200 000
korun a vykryla tak většinu nákladů na výstav-
bu. Starosta města A. H. Posselt provedl 23. čer-
vence 1906 slavnostní výkop základů a stavba
mohla začít. Počínaje první divadelní sezonou
1907/08 se jablonecká scéna chlubila soubo-
rem, který inscenoval činohru, operu a operetu.

Rozmanitost a zvučná jména
V současnosti divadlo stálé soubory nemá, o to
však je pestřejší jeho repertoár. Na jevišti se
střídají soubory nejvýznamnějších českých di-
vadel (Na Fidlovačce, ABC, Rokoko, Dejvické

divadlo, Ypsilonka, Ungelt, Divadlo Jana Hru-
šínského, Na Palmovce, Divadlo Járy Cimr-
mana, Sklep a další). V Jablonci vystupovala ta-
ké řada umělců zvučných jmen operního světa
– Dagmar Pecková, Adam Plachetka, Eva
Urbanová či Gabriela Beňačková,“ jmenuje
Žur. V prosinci sem zavítá operní pěvec Štefan
Kocán, který od roku 2003 hostuje ve Vídeňské
státní opeře. V divadle pravidelně vystupují vý-
znamní virtuosové, např. Václav Hudeček nebo
Jaroslav Svěcený. Návštěvnickým tahounem je
vždy česká slavice Lucie Bílá. 

„Snažíme se dát prostor také začínajícím
umělcům, pěveckým sborům Vrabčata a Vrab-
čáci, dětem ze základní umělecké školy, taneč-
ního studia Magdaléna či Taneční školy X-Dan-
ce,“ pokračuje ředitel. 

Pravidelně s Petrem Hostinským pořádá divad-
lo soutěž Hvězdy nad Ještědem, letos se usku-
teční osmý ročník.

Pestré oslavy
Oslavy se ponesou v duchu rozmanitosti.
V úvodu (20. září) si na své přijdou milovníci
české klasiky. Sólisté, sbor, balet a orchestr
Divadla J. K. Tyla Plzeň uvedou Prodanou ne-
věstu. O dva dny později diváky pobaví kome-
diální one woman show Shirley Valentine se
Simonou Stašovou. Závěr oslav bude patřit rov-
něž významnému českému dílu. „Předposlední
zářijový den přijede Divadlo Na Vinohradech
s hrou Její Patorkyňa a Dagmar Havlovou
v hlavní roli,“ uzavírá Pavel Žur.

(lp/end)

Pestré oslavy výročí otevření divadla

Útulek Dášenka oslavil dvacet let
Ani vrtochy počasí nezabránily v sobotu 1. čer-
vence příznivcům v návštěvě zvířátek v rám-
ci oslavy dvacetin útulku Dášenka v Luča-
nech nad Nisou a Dni otevřených dveří. Lidé
přinášeli dárky jak pro psy a kočky, tak pro
majitelky Dášenky, Dagmary Holanovou
a Kubištovou, například i v podobě krás-
ných domácích dortů s láskou upečených.

Návštěvníci mohli vyvenčit svěřené psy, podí-
vat se do míst, kde zvířata žijí, jak útulek fun-
guje, mohli si zakoupit lístky do tomboly, na
kterou vyhráli pěkné dárky. 

„Pro děti byly připravené soutěže, skákací hrad,
u brány útulku vítali všechny příchozí maskoti
pejsek a kočička, ale především se všichni
mohli se svěřenci útulku pomazlit,“ říká jedna
z majitelek Dagmar Kubištová. Jediným útul-

kem v jabloneckém okrese za jeho působení
prošlo 4 000 psů a 2 700 koček. „Mnozí z nale-
zenců byli adoptováni, někteří zde byli déle,
než se pro ně podařilo najít nové majitele. Část
z nich zde zůstala na dožití a někteří umřeli,
než se pro ně majitel našel,“ říká Kubištová.

Kromě psů a koček prošlo útulkem 150 zvířat
jiných druhů, například koza, kozel, prasátko,
beran atd. Mezi kuriozity patří želva a psík mý-
valovitý. „To bylo asi nejexotičtější zvíře, které
jsme zde měli. Vůbec jsme ho neznali, museli
jsme zjistit, o jaký druh jde a jak se o něj starat.
Poté jsme ho předali záchranné stanici,“ zmiňu-
je raritu v útulku jeho majitelka. „Také jsme od-
chytli 56 netopýrů, kteří ,ohrožovali‘ seniory ve
Smržovce,“ uzavírá vzpomínání Dagmar Kubiš-
tová. 

(end/jv)
Foto Jana Veselá

Ředitel divadla Pavel Žur. Foto Naďa Mrklasová

Foto archiv Městské divadlo Jablonec n. N.Foto archiv Městské divadlo Jablonec n. N.
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Judisté mají opět šanci na nové zázemí
Už podruhé žádá Jablonec na MŠMT ČR dotaci na
stavbu arény pro judisty. Žádost podaná na pod-
zim 2016 nebyla úspěšná, nyní ministerstvo vypsalo
nový dotační program. O podání žádosti rozhodli
zastupitelé na mimořádném jednání 10. srpna.
Město může získat až 20 milionů korun. 

Nové zázemí pro judisty je součástí strategického
plánu města schváleného v roce 2014, o jeho zřízení
ve sportovním areálu na Střelnici rozhodli zastupite-
lé už vloni. Původní studie počítala s rozpočtem asi
11 milionů korun, šlo o vybudování nástavby na dnes
nevyužívané křídlo objektu lehkoatletické haly, kde
dříve byly ordinace, kanceláře a rehabilitace. Sou-
časný projekt je velkorysejší a počítá kromě vybudo-
vání nástavby s celkovou rekonstrukcí dvoupodlažního
objektu včetně spojovacího krčku. Nyní se náklady
na stavbu odhadují na 38 milionů. 

Judisté tak získají plochy nejen pro vlastní trénin-
ky, ale i sociální zázemí, oddělené šatny, posilovnu
a další zázemí. To by umožnilo nejen rozvoj oddílu,
který na území města působí už přes 60 let, ale i po-
řádání soutěží a soustředění. JUDO klub Jablonec
v současné době čítá 167 členů, přičemž 70 % členské
základny tvoří děti a mládež do 18 let. Nové prostory
posilovny a kardiocentra využijí nejen sportovci, kte-
ří trénují ve sportovním areálu, ale i školní sportovní
oddíly, městská policie či veřejnost.

„Pokud by byla žádost o dotaci úspěšná, stavět by se
mohlo už na jaře příštího roku. Celkové náklady na
stavbu činí zhruba 38 milionů, spoluúčast města by
tvořila necelých 18 milionů korun,“ říká Lukáš
Pleticha, náměstek primátora pro rozvoj města. 

O areál bývalé porodnice se zajímá Jablotron
Zastupitelé odsouhlasili dohodu o spolupráci me-
zi městem, Libereckým krajem a společností JAB-
LOTRON GROUP, a. s., na využití areálu bývalé
porodnice v Turnovské ulici. Objekt je v majetku
Libereckého kraje a město se zavazuje ke spolu-
práci zejména ve vazbě na územní plán. 

Město má trvalý zájem na tom, aby využití areálu
odpovídalo významu místa na vjezdu do města.
„Velmi bychom uvítali, kdyby prostor bývalé porodni-
ce sloužil k zachování a rozvoji některého z odvětví
jabloneckého průmyslu a zároveň plnil reprezentač-
ní funkci na příjezdu do Jablonce. Původní záměr
spolupráce s Českou mincovnou se nepodařilo
zrealizovat, nyní deklarujeme ochotu spolupracovat
na využití tohoto významného území se společností
Jablotron,“ řekl primátor Petr Beitl. 

Liberecký kraj potvrzuje svůj zájem areál bývalé
porodnice prodat. Záměrem Jablotronu je demolice
stávajících budov a využití prostoru pro další rozvoj
společnosti v souladu s územním plánem. Podle do-
hody má Jablotron svůj zájem potvrdit do 31. 12.
2017.

Město chce stavět pavilon urgentní medicíny
i bez dotace
V červnu 2016 na mimořádném zasedání zastupi-
telé odsouhlasili stavbu nového pavilonu intenziv-
ní medicíny v nemocnici za 150 milionů korun.
Předpokládalo se financování ze strany města ve
výši 100 milionů korun a padesátimilionová dota-
ce ministerstva zdravotnictví. Dotaci ministerstvo
ale nepotvrdilo. Město přesto chce pavilon posta-
vit, začít by se mohlo příští rok. 

Podle informace z ministerstva zdravotnictví není
možné s účastí státního rozpočtu v roce 2017 počítat.
Žádost je zařazena v plánu na rok 2018, konečné sta-
novisko ale ministerstvo primátorovi sdělí až po zna-
losti fiskálního rámce na období 2018–2020. 

Zastupitelé v naprosté většině na svém mimořád-
ném jednání deklarovali zájem financovat stavbu pa-
vilonu interní medicíny z rozpočtu města a zvýšit tak
kvalitu poskytované péče nejen pro pacienty z Jab-
lonce, ale i z celé spádové oblasti. „Část peněz půjde
z rozpočtu, část z úvěru, který již máme,“ přiblížil
systém financování nové stavby primátor Beitl. Jedná
se o revolvingový úvěr ve výši 150 milionů korun,
který má město od loňského podzimu a zatím se ne-
čerpal. Má sloužit právě k dofinancování plánova-
ných investičních akcí. 

Náměstek Vele upozornil, že do rozpočtu města by
v příštím roce mělo přitéct o 30 milionů korun více,
právě ty by šly do nemocnice. Primátor zároveň po-
vede jednání, která by vedla k získání finanční pod-
pory stavby nemocničního pavilonu od dalších sub-
jektů. Jedním z potencionálních finančních partnerů
je i Liberecký kraj.

Obměna člena dozorčí rady DPMLJ, a. s. 
Miroslav Pelta předložil zastupitelstvu 10. 8. 2017
svoji rezignaci na členství v dozorčí radě společ-
nosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce
nad Nisou, a. s. 

Zastupitelé nominovali na jeho místo Františka Peš-
ka, který již za město opakovaně v dozorčí radě pů-
sobil. Jeho členství musí potvrdit orgány společnosti
DPMLJ.

(mh)

■ Stručně
Demolice na Ostrém rohu 
Ve druhé polovině srpna se začaly
bourat dva domy na křižovatce ulic
Želivského, Čsl. armády a Janov-
ská. Budovy musely ustoupit ok-
ružní křižovatce Ostrý roh, kterou
zde plánuje postavit Krajská správa
silnic Libereckého kraje v příštích
dvou letech. Demolice vyjde na 1,5
milionu korun, přičemž město zís-
kalo dotaci z Ministerstva pro míst-
ní rozvoj ČR ve výši jednoho milio-
nu korun. Bývalá restaurace Ostrý
roh i bytový dům naproti se postup-
ně rozebírají mechanicky bez pou-
žití trhavin a za provozu. „Dotaci
z MMR město získalo pod podmín-
kou, že do konce listopadu 2020 bu-
de na místě zbouraných domů nová
okružní křižovatka. Tu ale bude
stavět Krajská správa silnic LK, ni-
koli město,“ vysvětluje náměstek
primátora pro rozvoj města Lukáš
Pleticha. (jn)

Akce KOLO 2017
I letos se Městská policie Jablonec
nad Nisou spolu s Týmem silniční
bezpečnosti vydala k přehradě, aby
v preventivní akci kontrolovala
povinnou výbavu kol a užívání
ochranné helmy u cyklistů do osm-
nácti let. Počasí přálo a cyklostezka
u přehrady se plnila cyklisty, chod-
ci, bruslaři. Strážníci kontrolovali
40 cyklistů, ale u stánku městské
policie se zastavovali i matky s dět-
mi, senioři, pejskaři. „Tak jako
v minulých letech jsme zjistili, že
povinné užívání ochranných helem
je u mládeže v pořádku a nebyl
zjištěn jediný přestupek. S povin-
nou výbavou kola mělo problémy
téměř dvě třetiny kontrolovaných
cyklistů,“ řekl preventista městské
policie Miloslav Lejsek. (red)

Turistické infocentrum
si váží zákazníků
Turisté jsou v Jablonci nad Nisou
vítáni! Platí to přinejmenším ve
zdejším turistickém infocentru.
Důkazem může být prestižní certi-
fikát Českého systému kvality slu-
žeb, který se letos podařilo úspěšně
obhájit. Udržení certifikátu České-
ho systému kvality služeb je pod-
míněné vstřícným přístupem k zá-
kazníkům – poznání jejich potřeb,
naslouchání přáním, dobré komu-
nikace a stálého zlepšování služeb.
„Obhájení certifikace nás velmi tě-
ší. Snažíme se návštěvníkům vy-
cházet maximálně vstříc, ale přece
jen může být člověk časem postižen
provozní slepotou a zpětná vazba je
proto užitečná. Udržení kvality slu-
žeb je pro nás důležité, a to nejen
na papíře,“ zdůrazňuje Hanka Her-
kommerová vedoucí turistického
infocentra v Jablonci. (rsch)

6. ročník výstavy skla a bižuterie Křehká krása. Společně s mezinárodním trienále se prezentovalo na čtyřech místech cca 170 výrobních
značek, sklářských výtvarníků a odborných škol. Pestrá nabídka prodejní výstavy a bohatý doprovodný program oslovily více 

než 11 tisíc návštěvníků. Foto Radka Baloghová

Foto archiv JKIC



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

4. 9. /pondělí/ 10.00 hodin
ITALSKÁ OPERA
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

5. 9. /úterý/ 14.00 hodin
LAOS
Pravidelné promítání.

5. 9. /úterý/ 17.00 hodin
CASSINI U SATURNU KONČÍ
Astronomické okénko Martina
Gembece.

12. 9. /úterý/ 17.00 hodin
PARTNERSKÉ VZTAHY
S psycholožkou Klárou Hákovou
z poradny pro rodinu a manželství
o mezilidských a partnerských
vztazích.

16. 9. /sobota/ 9.00–14.00 hodin
DEN EVROPSKÉHO
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Více na 13. straně

19. 9. /úterý/ 14.00 hodin
BESKYDY
Pravidelné promítání z cyklu
Krásy Čech, Moravy a Slezska.

19. 9. /úterý/ 17.00 hodin
EXPEDIČNÍ JACHTING
S cestovatelem Tomášem Kůdelou
proplujeme evropskými moři
a Atlantickým oceánem. Zažijeme
s ním expedici na Kapverdy,
výstup na činné sopky, ale
i setkání s delfíny.

26. 9. /úterý/ 14.00 hodin
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU 
Téma: České dějiny a jejich
souvislosti
Neváhejte a přijďte se podívat na
zahajovací hodinu!

NOVÁ VÝSTAVA:

VYSTAVUJE FOTOKLUB
NEKRAS

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

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

4.–6. 9. /pondělí–středa/ 
10.00–13.00 a 14.00–17.00 hodin
ZÁPIS NA ZÁJMOVÉ
VZDĚLÁVÁNÍ PRO NOVÝ
ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Iinformace o nabídce jednotlivých
kroužků naleznete na stránkách
www.vikyr.cz nebo u pracovníků
DDM Vikýř.

16. 9. /sobota/
SJÍŽDĚNÍ JIZERY
A KOLOBĚŽKY
Pohodový výlet se zábavou pro
celé rodiny, informace a přihlášky
M. Šípková.

od 18. 9. pondělí
ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉ
KROUŽKOVÉ ČINNOSTI
Od tohoto dne bude oficiálně
zahájena činnost jednotlivých
kroužků, které byly v průběhu
zápisu naplněny, informace 
u vedoucích oddělení.

28. 9. /čtvrtek/ 10.00 hodin
POHÁDKOVÝ POCHOD ZA
HOUBOVÝM DĚDKEM 
Start u Paseckého nádraží, cíl na
rozhledně Nisanka, cestou děti
budou plnit drobné zajímavé
úkoly, potkají tématické pohádkové
postavy, informace všichni
zaměstnanci Vikýře.

DRAKIÁDA NA NISANCE
Akce navazuje na Pohádkový
pochod za houbovým dědkem,
více na plakátech a na webových
stránkách, informace M. Šípková.

6. 10. /pátek/ 9.00–16.00 hodin
DEN ZVÍŘAT VE VIKÝŘI
Akce k oslavě světového Dne
zvířat 4. října, prohlídka chovatelské
a herpetologické stanice, dílničky.
Den zvířat se koná za podpory
Libereckého kraje v rámci
projektu Správná pětka. 
Informace A. Francová.

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

1. 9.–29. 9. /každý všední den/ 
9.00–12.00 hodin
HRAVÉ DOPOLEDNE
Hravé dopoledne v herně s krát-
kým programem. Určeno pro děti
od 3 měsíců s doprovodem.

1. 9. – 22. 9. /každý všední den/
8.00 – 16.00 hodin
ZÁPIS DO KROUŽKŮ
Zápis do kroužků pro děti probíhá
přímo v Jablíčku, přihlášky lze
zaslat i emailem.

6. 9. /středa/ 16.00 hodin
KURZ NOŠENÍ DĚTÍ V ŠÁTKU
Určeno pro rodiče malých miminek

a pro těhotné ženy. Výhody a nevý-
hody nošení, základní úvazy, jak
děti nosit, jak šátek obléci a další.

14. 9. /čtvrtek/ 15.00–18.00 hodin
KLUB PAVOUČCI
Setkávání rodin dětí s diagnosti-
kou ADHD, PAS – porucha autis-
tického spektra, logopedické vady.
Předávání zkušeností v příjemném
prostředí. Pro děti je zajištěn
program. 

14. 9. /čtvrtek/ 18.30–19.30 hodin
JÓGA NA MÍRU
Jóga v pomalém tempu v kombi-
naci s tělesnou výchovou.
Nezatěžuje klouby, zlepšuje
zdravotní stav. Určeno pro
všechny cvičence středního věku,
osoby se zdravotním oslabením
i pro seniory.

18. 9. /pondělí/ 13.00 hodin
BABY MASÁŽE
Sblížení, důvěra, hlubší vazby,
relaxace. Začátek pětitýdenního
kurzu pro rodiče s dětmi od
narození do jednoho roku.

20. 9. /středa/ 10.00 hodin
BEZPEČÍ DĚTÍ V DOPRAVĚ
Jak se chovat s dětmi na
chodníku, v provozu, na přecho-
dech pro chodce, na kole, v autě? 
Přednáška Miloslava Lejska,
z oddělení prevence kriminality
Městské policie Jablonec n. N.

21. 9. /čtvrtek/ 10.00 hodin
STÁŽE PŘI RODIČOVSKÉ
DOVOLENÉ
Jak si zvýšit možnosti uplatnění
na trhu práce prostřednictvím
stáže na rodičovské dovolené vám
poradí Stanislava Karásková
z Fondu dalšího vzdělávání.

21. 9. /čtvrtek/ 15.00–18.00 hodin
KLUB DVOJČAT
Pravidelné setkávání rodin s dvoj-
čaty a vícerčaty, sdílení a předávání
informací, herna pro děti.

25. 9. /pondělí/ 13.00 hodin
BABY MASÁŽE
Pokračování kurzu

25. 9. /pondělí/ 
ZAČÁTEK KROUŽKŮ PRO DĚTI
Začátek kroužků: cvičení rodičů
s dětmi, kroužek ručních prací,
výtvarný kroužek, taneční krou-
žek, dopolední hudebně-výtvarný
kroužek.

■ Oblastní spolek 
Českého červeného
kříže
Uhelná 5, tel. 483 356 216, 
mob. 732 542 934

7. 9. /čtvrtek/ 8.30–10.30 hodin
PRVNÍ POMOC PRO
KAŽDÉHO
Veřejný kurz. Školení je zaměřeno
na základy první pomoci pro
širokou veřejnost. Registrace: 
reditelka@cck-jablonec.cz.

7. 9. /čtvrtek/ 15.00–19.00 hodin
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO
UCHAZEČE O ŘP
Rozsah výuky zdravotnické pří-
pravy uchazečů o řidičský průkaz.
Veřejný kurz, cena: 270 Kč/os. 
Více na webu.

8. 9. /pátek/ 16.00–19.00 hodin
NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ ČČK 
Pro všechny, kteří mají chuť
realizovat projekty pro veřejnost,
pomáhat a mají zájem i o první
pomoc, a to nejen na teoretické
rovině. Nabízíme rozmanitou čin-
nost, možnost realizace v různých
aktivitách, odborné vzdělávání,
účast na taktických cvičeních IZS,
účast na povodních a při „ostrých“
akcích. Jediné, co očekáváme, je
zodpovědný přístup ke zvolenému
koníčku. Vstup veřejný
s přihláškou. Roční členské
příspěvky: 200 Kč/os.

8. 9. /pátek/ 16.00–18.00 hodin
I MLADÍ ŽIJÍ ČERVENÝM
KŘÍŽEM 
Kroužek mladého zdravotníka pro
děti od 8 do 14 let. Vstup veřejný
s přihláškou. Roční členské 
příspěvky: 900 Kč/rok.

14. 9. /čtvrtek/ 17.00 hodin
SVÉPOMOCNÉ SETKÁNÍ
Setkávání se s lidmi, kteří se vy-
rovnávají se stejnou bolestnou
zkušeností, vzájemné sdílení pro-
žitků, pocitů a uvolnění emocí.

20. 9. /středa/ 16.00 – 17.00 hodin
PŘEDÁVÁNÍ BRONZOVÝCH
A STŘÍBRNÝCH MEDAILÍ 
Slavnostní předávání bronzových
(10) a stříbrných (20) medailí
MUDr. Janského za 10 a 20 bez-
příspěvkových odběrů v kaply jab-
lonecké nemocnice.

21. 9. /čtvrtek/ 8.30–12.00 hodin
ČTYŘI HODINY PRO ŽIVOT
Kurz první pomoci, cena 400 Kč/os.

21. 9. /čtvrtek/ 15.00–19.00 hodin
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO
UCHAZEČE O ŘP
Rozsah výuky zdravotnické pří-
pravy uchazečů o řidičský průkaz
v autoškolách.
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Houbový dědek

28. 9. /sobota/ start v 10.00 hodin u Paseckého nádraží
Tradiční pochod Vikýře na Nisanku se letos koná na téma: Čtyři roční
období. Pro účastníky připravili organizátoři výrobu kočičky z ucho-
šťoura, pochutnání na opečeném jablíčku a medu na špachtli, group
ski jízdu, skákací hrad a mnoho dalšího. Jako každý rok bude v cíli
pod rozhlednou Nisanka drakiáda a občerstvení.
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Městská hala
MH je pouze poskytovatelem sportoviště.
O případných změnách zápasů
a jiných akcích rozhoduje pořadatel.
Podrobné informace na webových
stránkách www.sportjablonec.cz. 
O případných změnách zápasů
a jiných akcí rozhoduje pořadatel.
Ohlašování veřejné produkce, §20
a §23 autorského zákona o veřejné
prezentaci zvukově a zvukově obrazo-
vých výkonů umělců, ohlašuje Ose
a Intergramu pořadatel akce.

4. 9. /neděle/ 10.00–17.00 hodin
JABLONECKÁ NEDĚLE
Na parkovišti městské haly a plavec-
kého bazénu a v přilehlém okolí se
koná druhý ročník akce Jablonecká
sportovní neděle. 
Více na 15. straně.

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

FUTSALL
29. 9. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA
– FC BANÍK CHOMUTOV
II. liga západ, centrkurt.

HÁZENÁ
16. 9. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC – HC TJ NÁCHOD
II. liga dorostu, centrkurt.

16. 9. /sobota/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC – HC TJ NÁCHOD
II. liga mužů, centrkurt.

30. 9. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC – HC LOKOMOTIVA
VRŠOVICE
II. liga dorostu, centrkurt.

30. 9. /sobota/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC – HK FCC
LOVOSICE
II. liga mužů, centrkurt.

VOLEJBAL
1.–30. 9.
ČR VOLEJBAL TEAM
Během měsíce července soustředění
ženské volejbalové reprezentace.

23. 9. /sobota/ 9.00 hodin
TURNAJ MLÁDEŽE
Pořádá TJ Bižuterie Jablonec n. N.,
kurty č. 1 a 2.

24. 9. /neděle/ 10.00 a 14.00 hodin
TJ DUKLA LIBEREC – KLADNO
1. liga kadetek. 

30. 9. /sobota/ 10.00 a 13.00 hodin
BIŽUTERIE A
– TJ LOKOMOTIVA LIBEREC
Extraliga juniorek, kurt č. 1.

15. 10. /sobota/ 11.00 a 15.00 hodin
BIŽUTERIE – TJ LOKOMOTIVA
LIBEREC 
2. liga mužů skupina A, kurt č. 4.

Stadion Střelnice
Atletický stadion
www.atletikajbc.cz

9. 9. /sobota/ 10.00 hodin
BARÁŽ O UDRŽENÍ V PRVNÍ LIZE
MUŽŮ A ŽEN
Závod dospělých a mládeže, pořádá
TJ LIAZ Jablonec.

13. 9. /středa/ 9.00 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR ŽACTVA
3. kolo, pořádá TJ LIAZ Jablonec.

23. 9. /sobota/ 9.00 hodin
FINÁLE KPD NEJMLADŠÍHO
ŽACTVA
Pořádá TJ LIAZ Jablonec.

Fotbalový stadion
www.fkjablonec.cz
Termín utkání týmů FK Jablonec se
vzhledem k TV přenosům může změnit.

5. 9. /úterý/ 18.00 hodin
ČESKÁ REPUBLIKA –
BĚLORUSKO
Česká reprezentace U21, kvalifikace
o ME 2019.

17. 9. /sobota/ 
FK JABLONEC 
– FC VYSOČINA JIHLAVA
7. kolo HET ligy, čas bude upřesněn
na webu.

Sportovní areál Břízky
www.jiskramseno.cz 
a www.fkjablonec.cz

9, 9. /sobota/ 10.15 hodin
FK JISKRA MŠENO – FK DVŮR
KRÁLOVÉ
Divize skupina C, 5. kolo.

11. 9. /pondělí/ 14.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– FK TEPLICE
Juniorská liga, 7. kolo.

23, 9. /sobota/ 10.15 hodin
FK JISKRA MŠENO – FK
CHRASTAVA
Divize skupina C, 7. kolo.

25. 9. /pondělí/ 14.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– BOHEMIANS PRAHA 1905
Juniorská liga, 9. kolo.

TJ Sokol Jablonec n. N.
Fügnerova 5
tel. 728 761 563
nebo 604 647 315

Pravidelné cvičební hodiny v týdnu
od 11. 9. Přesný rozvrh bude uveřej-
něn ve vývěsce sokolovny, přihlášky
přímo před lekcí.

Rodiče s dětmi /od 2 let/
úterý 9.30–10.30 hodin
čtvrtek 15.30–16.30 hodin
pátek 9.30–11.00 hodin
Předškoláci a školáci /4–7 let/
čtvrtek 16.30–17.30 hodin

Ženy seniorky – zdravotní cvičení
pondělí 9.30–10.30 hodin
čtvrtek 9.30–10.30 hodin
Ženy kondiční cvičení
úterý 7.30–18.30 hodin
čtvrtek 17.30–18.30 hodin
Aby záda nebolela (ženy + muži)
úterý 16.30–17.30 hodin

Aerobik Elán
Tel. 603 812 214,
brezinova.dasa@gmail.com

Městská sportovní hala Jablonec n. N.

Pondělí
19.00–20.00 hodin
CALANETIKA – lektorka Lenka
Úterý
18.00 hodin
POWER JÓGA – lektorka Lenka.
19.00 hodin
PILATES – lektora Lenka.
Středa
19.00 hodin
CALANETIKA – lektorka Lenka.

Tělocvična ZŠ Šumava Jablonec
Pondělí 18.00 hodin
BODYBUILDING
Středně rychlé posilování celého těla.
Lektorka Dáša.
Středa 19.00 hodin
P CLASS
Formování břicha, hýždí, nohou.
Lektorka Dáša.
Čtvrtek 18.00 hodin
ZUMBA
lektor Dan.

Cvičení vedou zkušení lektoři. V MH
začátek v pondělí 4. září, ohledně ter-
mínu v ZŠ Šumava nutné kontaktovat

lektorku Dášu mob. 603 812 214. 
Je možné zakoupit si nepřenosnou,
časově neomezenou permanentku pro
jednu osobu na 20 hodin za 800 Kč,
která platí jak v hale, tak v tělocvičně
školy. Cvičící děti platí také.

Free time activites
www.radimstryncl.cz, tel. 777 634 221
Městská sportovní hala Jablonec n. N.
Cvičeni s Radimem
Pondělí 18.00–19.00 hodin
P-CLASS
Cvičení na posílení a protažení svalů
Úterý 18.00–19.00 hodin
Kruhový trénink
Cvičení na stanovištích, zaměřené na
posílení všech svalů, vhodné pro mu-
že a ženy, od 12. 9.

Čtvrtek 18.00–19.00 hodin
KICKBOXAEROBIC
Po tříleté pauze opět pravidelné lekce
cvičení, během kterého se určitě zapo-
títe.
Začátek v pondělí 11. září, 
vstupné: 70 Kč/lekce

– fitness v městské hale:

Kroužky:

Středa 16.00–17.00 hodin
VŠESPORTOVNÍ KROUŽEK
Tělocvična ZŠ Šumava, 
pro děti 6 až 12 let, od 20. 9., cena
40 Kč/lekci. Počet míst je omezen.

Sobota
TURISTICKÝ KROUŽEK
Vždy v sobotu 1x měsíčně, pro děti
6 až 13 let. Od 23. 9. 

Čtvrtek 14.00–15.00 hodin
VĚDA NÁS BAVÍ
ZŠ Šumava, kroužek určen pro děti od
1. do 5. třídy ZŠ, od 5. 10.

Bližsí informace www.radimstryncl.cz
nebo na tel. 777 634 221.

Nabídka sportovních pořadů

Základní škola Antonína Bratršovského je
devítiletou školou s menším počtem žáků ve
třídách. Školu založilo Biskupství litoměřic-
ké před pětadvaceti lety.

Škola nabízí nejenom kvalitní a moderní vý-
uku, ale také výchovu orientovanou na tradiční
křesťanské hodnoty – lásku, důstojnost a úctu
k člověku a k životu ve všech jeho formách.

„Vedeme žáky k vnímavosti potřeb druhého,
učíme je respektu jedinečnosti lidské bytosti.
Každý žák je přijímán pozitivně a je jedinečný,“
říká Janina Křimská, která je od roku 2010 ře-
ditelkou školy. Základní škola Antonína Bratr-
šovského slaví 25. výročí založení a v rámci

oslav se v úterý 12. září v kostele Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova na Horním náměstí od 10 hodin
uskuteční mše svatá. Zároveň zde vystoupí
školní pěvecký sbor Fialenky. 

Současně bude probíhat Den otevřených dve-
ří v obou budovách školy – od 8 do 10 hodin
v budově druhého stupně v Saskově ulici a od
13 do 16 hodin v budově prvního stupně
v Opletalově ulici. 

„Rádi na tento den co nejsrdečněji zveme
všechny bývalé pedagogy, žáky a přátele školy,“
zve Jablonečany na den akce připravované
k výročí ředitelka Janina Křimská. 

Bližší informace na www.zsab.cz.
(red)

Oslavy založení školy vyvrcholí 25. září

Foto archiv ZŠ Antonína Bratršovského

Letošní nováček fotbalové Divize 
skupiny C Jiskra Mšeno. 

Foto Michal Vele.
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Národní téma: Památky a příroda
Termín: 9.–17. září v ČR, 
v Jablonci nad Nisou sobota 16. září

V sobotu 16. září se Jablonec nad Nisou opět
připojí k celoevropské kampani, jejímž cílem
je zvýšit povědomí o našem kulturním dě-
dictví. V 10 hodin se otevřou dveře šestnácti
zajímavých památkových objektů po celém
městě. V řadě z nich bude probíhat dopro-
vodný program – komentované prohlídky,
promítání či kvízy pro zvídavé návštěvníky. 

Atraktivní bude určitě příležitost sledovat stav-
bu scény večerního představení v městském di-
vadle. „Novinkou letošní akce je komentovaná
procházka organizovaná sdružením Plac Jablo-
nec, která účastníky provede veřejným prosto-
rem a upozorní na umělecké objekty, které se
v něm nacházejí,“ říká Petra Handlířová
z Jabloneckého kulturního a informačního
centra, které akci ve městě pořádá. 

Jablonec se rád pyšní svou blízkostí k Jizer-
ským horám a vztahem k přírodě, kterou přímo
do středu města vnáší i vodní nádrž Mšeno.
Chybět nebudou oblíbené jízdy na lodičkách.
Přehrada se také stala inspirací pro letošní upo-
mínkovou ražbu. Její motiv ztvárnil student
Střední uměleckoprůmyslové školy v Jablonci

nad Nisou David Lejsek pod pedagogickým ve-
dením Josefa Oplištila. Exhibiční ražba bude
součástí prohlídky prostor školy a získají ji
i účastníci poznávací úkolové trasy jako odmě-
nu v cíli.

Otevřené památky propojí oblíbené jízdy his-
torickým autobusem a nejen aktivní děti se
svým doprovodem se mohou vydat na poznáva-
cí úkolovou trasu. Při plnění jednotlivých úko-
lů se dozví, jak příroda ovlivnila vzhled Jab-
lonce, jeho vznik a průmyslový rozvoj.

Letošní ročník Dne evropského dědictví také
připomene osobnost regionálního spisovatele
Gustava Leutelta (21. 9. 1860–17. 9. 1947). Inspi-
rací pro jeho literární tvorbu mu byly příběhy
lidí a příroda Jizerských hor a ačkoli poezii ne-
psal, byl pro poetičnost svých textů označován
za básníka Jizerských hor. Ještě za svého života
se stal uznávaným autorem ověnčeným řadou
cen, politický vývoj v zemi ale zapříčinil, že
v dnešních dnech nepatří jeho dílo mezi obec-
ně známé. 

Program Dne evropského dědictví

9.00–14.00 Rodinná poznávací trasa
Tradiční rodinná poznávací trasa ukáže
Jablonec tak trochu „zvenčí“. Podíváme se na
něj jako na město uprostřed přírody a připome-
neme i pověst o vzniku osídlení. Pro získání od-
měny v cíli je třeba absolvovat pět libovolných
zastavení. Pracovní listy budou k dispozici na
všech zastaveních. Trasa bude otevřená mezi 9.
a 14. hodinou a odměnu lze vyzvednou až do
17. hodiny v cíli trasy v Domě Jany a Josefa V.
Scheybalových. Která stanoviště a v jakém po-
řadí absolvujete, záleží jenom na vás. Na stano-
vištích získáte obrázky jako nápovědy pro vy-
luštění hádanky v cíli.

Stanoviště trasy: 
Památník Jany a Josefa V. Scheybalových
Městská knihovna
Muzeum skla a bižuterie
Sokolovna
Kaplička sv. Anny
Jablonecká přehrada
Vyhlídka pod kostelem na Horním náměstí
Cíl: Přízemí Domu Jany a Josefa V. Scheyba-
lových

10.30–11.30 Komentovaná procházka 
Procházka po umění umístěném v jabloneckém
veřejném prostoru, sraz před plastikou Žena s ná-
kupem (před obchodním domem Central).
Ukončení ve Vladimírově knihkupectví Serius
(v 11.00), kde bude navazovat prezentace dalších
soch, které nejsou na trase procházky. V případě
špatného počasí se celá akce přesune do
Vladimírova knihkupectví Serius. Pořádá občan-
ské sdružení PLAC.

9.00–17.00 (pokud není uvedeno jinak) 
Otevření památek pro veřejnost 
Zpřístupněné památkové objekty:

1. Kostel sv. Anny, Kostelní ulice
V kostele bude k vidění výstava Jizerské črty Miro-
slava Valenty. Výstava k jubileu rytce skla a výtvar-
níka jehož životním tématem jsou Jizerské hory. 

14.00–15.00 zazní varhanní hudba v podání Ji-
řího Svatoše.

2. Dům Jany a Josefa V. Scheybalových,
Kostelní ulice
Otevřeno: turistické informační centrum, Pa-
mátník Jany a Josefa V. Scheybalových, v přízemí
domu a památníku bude k vidění výstava Jablo-
necké moře – historie vzniku a stavby přehrady
Mšeno a interaktivní část o sportovním i spole-
čenském životě kolem přehrady.

3. Městská knihovna, Dolní náměstí
Otevřeno 9.00–14.00 hodin

Zpřístupněno oddělení pro děti a mládež s mož-
ností prvoregistrací zdarma.

4. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou, hlavní budova, ulice U Muzea
Trendy. Design. Produkce (malý a velký sál) – sou-
časná produkce sklářských a bižuterních firem
a studií z Čech i ze zahraničí. Kurátoři Petr Nový
a Kristýna Fendrichová.

Redesign (stálé expozice) – práce studentů UTB
ve Zlíně inspirované sbírkovými předměty muzea.
Kurátoři Petr Nový a Petr Stanický (UTB Zlín).

Stálé expozice Nekonečný příběh bižuterie a Ča-
rovná zahrada – České sklo sedmi století. 

5. Nová radnice, Mírové náměstí
Zpřístupněno: zasedací místnosti 201 a 203 zreno-
vované v duchu architekta K. Wintera, pro srov-
nání možnost nahlédnout do zasedací místnosti
202, která je před rekonstrukcí. Dále obřadní síň,
předsálí, salonek, výtah páternoster v provozu,
sekretariát primátora, pracovna primátora, vysta-
veny městské insignie, pamětní medaile a knihy,
šaty pro město vytvořené k příležitosti 150 let od
povýšení Jablonce na město.

6. Kino Junior, ulice Jiráskova 
Otevřeno 13.00–17.00 hodin

Zpřístupněno foyer kina a kinosál: 13.00–17.00,
kreativní dílnička Tvořík ve foyer kina, 

14.00 – projekce filmu Putování tučňáků: Volání
oceánu (stopáž cca 80 min.)

15.00 – projekce filmu Jablonec nad Nisou a okolí
(stopáž cca 20 min.)

16.00 – projekce filmu Jablonec nad Nisou a okolí
(stopáž cca 20 min.)

Film zapůjčilo Jablonecké kulturní a informač-
ní centrum.

7. Střední uměleckoprůmyslová škola, 
Horní náměstí
Prohlídka prostor školy (vstup ze dvora – průcho-
dem z Kubálkovy ulice), zpřístupněny dílny, histo-
rické stroje, vybavení ryteckých dílen. Upo-
mínková exhibiční ražba, výstava prací studentů. 

8. Kostel Dr. Farského, 
náměstí Dr. Farského 
Zpřístupněna loď kostela a přilehlé kolumbárium,
prohlídky s průvodcem, od 11 do 12 hodin zazní
varhanní hudba v podání Jiřího Svatoše.

9. Městské divadlo, Liberecká ulice
Otevřeno 14.00–17.00 hodin

Zpřístupněno jeviště, zvuková a světelná kabina
– s výkladem. V době příprav na představení uvidí
diváci stavbu scény. 

19.00 hod. – Úžasná svatba, Divadelní spolek
Vojan Desná, komedie, jednotné vstupné 50 Kč
(vstupenky k zakoupení v divadle).

10. Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,
Horní náměstí 
Zpřístupněn interiér kostela.

11. Kaplička sv. Anny, ulice Palackého 
Otevřeno 9.00–14.00 hodin
Zpřístupněn interiér kapličky.

12. Kostel Nejsvětější Trojice ve Mšeně,
ulice U Kostela
Zpřístupněn interiér kostela a věže (k hodinám).

13. Kostel Seslání Ducha svatého, ulice
Pod Vodárnou
Zpřístupněn interiér kostela. 

14. Dům česko-německého porozumění,
ulice Československé armády
Zpřístupněn bude celý objekt. Výstava NOVÝ ZA-
ČÁTEK/NEUBEGINN – fotografie a životní příbě-
hy Jablonečanů, kteří našli po válce nový domov
v Neugablonz. Korálková dílna s Lídou Dutou.
Tradiční dobové občerstvení.

15. Sokolovna, Tyršovy sady
Prohlídka sokolovny od sklepa až po věž,
9.30–15.00 – Pohybové aktivity pro zájemce: Z po-
hádky do pohádky pro nejmenší, opičí dráha pro
školáky, otestuj svou kondici pro dospělé. Cvi-
čební obuv s sebou!

(hap)

Den evropského dědictví 2017

Foto Petr Zbranek

Foto Petr Zbranek
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Sedmnáctý Týden seniorů tentokrát s ořechy
Jablonec společně s Centrem sociálních slu-
žeb pořádá už 17. ročník Týdne seniorů. Od
25. září do 1. října je opět připravený boha-
tý program plný kulturních zážitků i spole-
čenských setkání. 

„Ani tento rok jsme nabídku pořadů neošidili.
Naopak máme připravený rozmanitý výběr akcí,
které osloví všechny seniory napříč věkem i zá-
libami,“ říká Lucie Kocourková z oddělení škol-
ství, kultury a sportu. Zahájení týdne v pondělí
25. 9. v kostele sv. Anny se jako již tradičně ujme
pěvecký sbor Izerína, letos s kapelou Nautica.

„Propojení těchto dvou těles je nejen setkáním
různých generací, ale hlavně veliká hudební
a umělecká výzva,“ dodává Kocourková. 

Od úterý 26. 9. začne výstava Tvořivé ruce na-
šich seniorů v malém sále Eurocentra. „V ten
samý čas na tom samém místě se budete moci
zeptat na vše, co vás zajímá ohledně nejdůleži-
tějšího orgánu v těle. Je totiž Den srdce a tímto
ho s námi můžete oslavit. Odpoledne vám v ki-
ně Junior předvedeme, jak se pražští senioři
naučili točit dokumenty nejen o sobě. Samo-
zřejmě, že vám některé i promítneme a násle-
dovat bude beseda se samotnými tvůrci i auto-
ry projektu,“ popisuje další program Lucie
Kocourková.

Ve středu 27. 9. si všichni zájemci nazují po-
horky a vyrazí na Javorník. „Pojedeme autobu-
sem a lanovkou, pošlapeme pěšky a na konci
nás čeká Obří sud,“ usmívá se Lucie Ko-
courková a pokračuje: „Den poté si odpočineme
v kině Junior u hořké francouzské komedie Co
kdybychom žili společně, jež představí francouz-
ské seniory, kteří se nevzdali a oproti veškerým
konvencím se rozhodli prožít stáří společně.“

Na pátek 29. 9. připadne tentokrát Ořecho-
braní, a to ve velkém sále Eurocentra, jež provo-
ní celé odpoledne ořechy všeho druhu. V sobotu

30. 9., opět do Eurocentra, přijede nepřekona-
telné trio známé z České televize: Saskia
Burešová, Marie Tomsová a Alexander Hemala
s vyprávěním o svých profesních zážitcích z je-
jich úspěšné kariéry. Nedělní odpoledne zpest-
ří taneční zábava v Eurocentru s Cimbálovou
muzikou Bohuslava Eliáše.

Výstava Tvořivé ruce našich seniorů – výzva
Své výrobky na výstavu můžete přinášet od 28.
srpna do 8. září (nebo dle domluvy) do kanceláře
č. 407 ve 4. patře radnice (L. Kocourková), tel:
483 357 277, kocourkova@mestojablonec.cz. (lk)

Největší městské slavnosti navazují na tradi-
ci výročních jarmarků, povolených roku
1808 císařem Františkem I. při příležitosti
povýšení Jablonce na městys. 

Kromě stylového trhu na Mírovém náměstí se
návštěvníci mohou těšit na kulturní program,
který bude probíhat v centru města po celý pá-
tek a sobotu.

Pátek a sobota 9.00–18.00 hodin
stánkový prodej 
Mírové náměstí, Podhorská ulice

Pátek 22. 9.
Mírové náměstí
10.00 Studio Damúza: Medvědí princ – diva-

delní představení pro děti od 3 let
11.00 Jazztet – žáci ZUŠ Jablonec n. N.
11.50 Agat (Polsko) – soubor partnerského měs-

ta Jelenia Góra
12.50 Rose Melody Štěpána Růžičky – swing
13.40 Theater Leela: Circus Wende (Rakous-

ko) – klauniáda, akrobati
14.50 Zahájení slavností primátorem města

14.55 Jamie Marshall & Amplified Acoustic
Band (Velká Británie/ČR) – blues, folk, soul

15.45 Theater Leela: Show Bizarr (Rakousko)
– absurdní klauniáda, akrobacie

16.45 Supergroup.cz – Střihavka, Pavlíček, „Gu-
ma“ Kulhánek, Hrubý, Dragoun a Meier

Letní scéna Eurocentra
15.00 Musikvereinigung Neugablonz & Mla-

dá dechovka (Německo/ČR) – společné
vystoupení dechových souborů z Jablonce
a partnerského města Kaubeuren

Ekocentrum
Dílnička pro objednané školy od 9 do 12hod
a pro veřejnost od 13 do 18 hodin.
(výroba skřítků z lesních plodů, ochutnávka růz-
ných odrůd jablek, navlékání přírodnin, hmato-
vá hádanka, jablíčkové prostírání, ptáci stálí
x stěhovaví, poznávání keřů a jejich plodů).

Sobota 23. 9.
10.00 Vozichet: Jak doktoři vyléčili velrybu –

divadelní představení pro děti od 3 let
10.45 Nautica – folkrock, rock’n’roll
12.00 Ondřej Ruml – jazz, šanson, one man show

13.00 HarmCore Jazz Band – jazz, swing
14.10 Bratři v tricku: Malíři – pouliční před-

stavení pro děti od 4 do 100 let
15.10 Bob Heron & The Tea Pad Orchestra

(V. Británie) – western swing, country blues
16.10 Bratři v tricku: Prasečí cirkus – poulič-

ní divadlo pro děti od 5 let i pro dospělé
17.00 Stand Up – blues rock

Jablonecké podzimní slavnosti /22.–23. září 2017/
pořádá statutární město Jablonec nad Nisou ve spolupráci s Eurocentrem

Tradiční Dýňobraní v Domě vína
Dům vína v Jablonci nad Nisou ve dnech 22.
a 23. září pořádá 12. ročník tradiční akce
nadcházejícího podzimu s atraktivním kul-
turním programem pro celou rodinu – Dýňo-
braní.

Dýně a Jablonec patří již neodmyslitelně k so-
bě. „Opět připravujeme přehlídku stovek vyře-
závaných dýní, které dělají děti ze základních,
mateřských a speciálních škol z Jablonce
a okolí. Letos to je téma Zvířata kolem nás,“ ří-
ká Petr Krejčík z pořádajícího Domu vína.

Na ukázku je možno přinést vlastní dýně, pří-
padně vyřezat výtvory přímo na místě. „V pátek

22. září od 15 hodin je přichystáno zábavné od-
poledne s dýněmi a soutěžemi pro děti a dětská
dýňová diskotéka. Pro dospělé pak chlazené
lednické odrůdové burčáky a gastronomické
speciality,“ láká Jablonečany Krejčík.

Tradiční rozsvěcení dýní je plánováno na pá-
tek v 19.15 hodin. O patnáct minut později bu-
de obloha ozářena dýňovým ohňostrojem.

V sobotu se uskuteční přehlídka vyřezaných
dýní s možností občerstvení. Akce se koná pod
záštitou statutárního města Jablonec nad
Nisou. Aktuální program naleznete na webo-
vých stránkách www.dum-vina.cz. 

(end)Foto archiv Dům vína

Foto Radka BaloghováFoto Radka Baloghová

Foto Jiří Endler
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Kotouly a výskoky zvládají i předškoláci
Nezisková organizace Sportovní rekreační
kluby Jablonec n. N., z. s., se základnou
v Břízkách zaštiťuje projekt Děti na startu.

Ten je určen předškolákům. V loňském roce se
do něj zapojily děti z MŠ Kapička, Speciální MŠ,
MŠ Pohoda a MŠ Mšeňáček. „Připadalo nám
zajímavé i to, že tělocvična bude využitá také
v dopoledních hodinách a ještě navíc pro děti,“
říká Helena Kolářová, předsedkyně organizace.
Do spolupráce v projektu je také zapojena MŠ
v Jugoslávské ulici, ale ta využívá na cvičení
svoje prostory.

„Projekt Děti na startu se nám líbil od samé-
ho začátku. Dává možnost dostat děti do těloc-
vičny, kterou často nemají školky k dispozici.
U nás máme omezené prostory pro větší pohy-
bovou aktivitu. A právě možnost navštěvovat tě-
locvičnu v Břízkách jsme přivítali. Děti si zde
pravidelně procvičovaly motoriku, práci s kru-
hy, s balóny, s různým nářadím,“ chválí myš-
lenku projektu ředitelka MŠ Kapička Lucie
Papoušková. 

Tělocvična v Břízkách nabízí pro děti kvalitní
sportovní vybavení, které je postupně doplňo-
váno. „Disponujeme certifikovaným třinácti-

členným týmem akreditovaných lektorů MŠMT
pro cvičení s nejmenšími dětmi v projektu Děti
na startu,“ upřesňuje Jiřina Vargová, projekto-
vá manažerka spolku a vedoucí lektorka i ko-
ordinátorka projektu Děti na startu. Sportovní
rekreační kluby poskytují tělocvičnu i lektor-
ské služby školkám zdarma. 

„Na základě našich pozitivních zkušeností
jsme se dohodli k oboustrannému podpisu pro-
dloužení licenční smlouvy mezi naším spol-
kem a Českým svazem aerobik a fitness FISAF,
z. s. (poskytovatelem licence), k pokračování
projektu Děti na startu v Jablonci n. N. i v dal-
ším školním roce 2017/2018,“ informuje Jiřina
Vargová a dodává: „Naší snahou je naučit nej-
menší děti nejen správným základům sportov-
ně pohybových dovedností, ale i pravidelnému
návyku k pohybu, odbourání ostychu před
ostatními při počátečních nezdarech, tedy k vy-
tvoření nejen pozitivního vztahu, ale i k pravi-
delné aktivní potřebě pohybu již v nejútlejším
dětství.“ 

(jv, end)

Druhý ročník celodenní akce Jablonecká
sportovní neděle pořádá v neděli 10. září
statutární město Jablonec nad Nisou, SPORT
Jablonec, s. r. o., SUNDISK, s. r. o.,  Jablonec-
ká neděle rovná se mnoho sportů na jednom
místě a netradiční představení aktivních re-
gionálních sportovních oddílů. 

Rodiče s dětmi mají skvělou příležitost sezná-
mit se s mnoha možnostmi aktivního trávení
volného času a činností jabloneckých sportov-
ních oddílů. 

„Druhý ročník této společensko-sportovní u-
dálosti nabídne mnoho aktivit a bohatý dopro-
vodný program. Můžete se těšit na střelbu z la-
serových biatlonových zbraní, obří deskové
hry, capoeiru či kanoe polo. Vyzkoušet si může-
te různé sporty, které jednotliví zástupci oddílů
formou úkolu nabídnou. 

Akci navštíví i osobnosti jako Petra Kuříková,
reprezentantka v triatlonu, Michaela Kerle-
hová, mistryně ČR v kickboxu a další překva-
pení. Záštitu nad akcí převzal primátor města
Petr Beitl,“ říká Petr Hemerka ze Sportu Jab-
lonec, s. r. o.

V letošním roce se k podpoře sportu v Jab-
lonci nad Nisou připojilo přes třicet sportov-
ních a volnočasových organizací. 

„Dům dětí a mládeže Vikýř si připravil hover-
boardy a waveboardy. Klub pro děti i dospělé,
který vede Radim Štryncl, si pro svou propaga-
ci vybral velice netradiční hru Kubb,“ říká
Michaela Marková ze spolupořádajícího SUN-
DISKU, s. r. o. 

U stánku baseballistů si mohou Jablonečané
vyzkoušet odpal míčku nebo změřit rychlost
hodu. Házenkáři postaví trampolínu, ze které
můžete zkusit střelbu na bránu. Sportovní re-
kreační kluby Jablonec nad Nisou se představí
s projektem Děti na startu, v jehož rámci spo-
lupracují s mateřskými školkami v regionu.
„Naši pozvánku přijali i velice vytížení biatlo-
nisté z SKP Kornspitz Jablonec. Střelbu ze
vzduchové pušky na deset metrů vyzkoušíte
u KSS LOYD Jablonec. „Dále se můžete těšit na
koně z TJ JO NISA, kteří předvedou voltiž, par-
kur i drezuru. Mimo koní se dočkáte i velblou-
da ze spolku Koně v Jizerkách, která vlastní
i minizoo. Svou poslušnost a šikovnost nám
předvedou pejsci ze Základní kineziologické

organizace z Lukášova. Jak správně nastavit ry-
bářské náčiní naučí oddíl rybolovecké techniky
Castingu,“ zmiňuje Marková další odvětví, jež
budou k vidění 10. září u městské sportovní ha-
ly, bazénu a přilehlé přehrady.

Vodní záchranná služba jistě zaujme záchra-
nou tonoucího a dalšími technikami záchrany
života. Odvážní si mohou vyzkoušet jízdu na
loďce s TJ Delfín. Královnu sportu atletiku
představí hned dva největší jablonecké kluby,
a to AC Jablonec nad Nisou a TJ LIAZ. 

Na celé akci nemohou chybět ani hokejisté
z HC Vlci a taktéž trenéři mladých nadějí z FK
Jablonec. Zástupce hned v několika sportech
bude mít samozřejmě i TJ Bižuterie (tenis, vo-
lejbal, judo). Tenisová školička z TK Břízky bu-
de také hledat u dětí hráčský talent. 

„Adrenalin do žil napumpují silní chlapi
z Rugby Club Griffins a veškeré pohybové do-
vednosti můžete prodat u stánku Vem Camará
Capoeira. Jak to zvládnete s děrovaným míč-
kem, můžete předvést u stánku florbalistů.
Sportovní agentura FitKids zazáří se svým
uměním na kolech,“ doplňuje další tipy pořa-
datelka akce. Akce je určena pro všechny děti.
Ve stánku malířského ateliéru paní Riedlové si
můžete vyzkoušet různé malířské techniky.

(end)

Přehlídka sportovních klubů na jednom místě

Foto archiv 
SUNDISK, s. r. o.

Foto archiv SUNDISK, s. r. o.

Foto Sportovní rekreační kluby Jablonec
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■ Z knihovny 
Michal Vitanovský: 
Heraldika na mincích a medailích
Autorem nové publikace z naklada-
telství Libri je přední český medailér
a sochař, který se věnuje nejen tvorbě
mincí a medailí, ale také insignií, řá-
dů a vyznamenání. 

„Jednotlivé kapitoly jsou děleny na
části o znacích panovnických, šle-
chtických, církevních a městských.
V závěru najde návštěvník naší studo-
vny, jehož tato kniha zaujme, úvahu
o vztahu vědy a umění v heraldice,
slovníček nejdůležitějších pojmů i se-
znam použité literatury říká Zbyněk
Duda, ředitel Městské knihovny Jab-
lonec 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
Ragby
Rugby club Griffins Jablonec pořádá
nábor dětí do mládežnických druž-
stev U10, U12 a U14. Nábor je otevřen
celé září a říjen. 

Tréninky jsou: Ročníky: 2004 až
2007 – úterý od 17.00 do 18.30 hodin;
2008 až 2009 – čtvrtek od 17.00 do
18.30 hodin na umělé trávě v jablonec-
kých Břízkách. S sebou sportovní ob-
lečení na ven a sportovní obuv. 

Více informací u hlavního trenéra
724 633 662. 

Tenis
TK Břízky pořádá pro děti od 4 let ná-
borové tréninky do tenisové školičky,
které se konají v pondělí 4. a ve stře-
du 6. září od 16 hodin. Možnost sku-
pinového tréninku i pro děti od 9 let
a výše. Více na webu. Kontakty:
Ondřej Tejml tel.: 777 060 949, e-mail:
o.tejml@seznam.cz, Milan Kouřil tel.:
723 430 460, mk1969@seznam.cz,
Klára Křenovská tel.: 604 250 659,
klara@giacomini.cz.

Volejbal
TJ Bižuterie oddíl volejbalu pořádá
nábor do žákovských družstev. „Zve-
me chlapce a děvčata ve věku od 6 do
14 let. Nábory se konají v době tré-
ninků v městské sportovní hale od
září 2017,“ říká trenér Jaroslav No-
vák. 

Více informací na www.volejbal.eu
nebo na e-mailu novak@texoplus.cz.

Jako profesi jste si zvolila učitelku. Co vás ke
kantorství přivedlo?
Už jako malá jsem učila doma panenky a ráda cho-
dila za maminkou do mateřské školy, kde pracova-
la jako ředitelka. Na základní škole mě učila prima
češtinářka Věra Hujerová – a tak bylo o mém poslá-
ní rozhodnuto.

Kde všude jste učila a jak se v průběhu času mě-
nila výuka a děti?
Po studiích jsem nastoupila do ZŠ v ulici 5. května.
Ráda vzpomínám na pana ředitele Drasnara a mé
kolegy, kteří mě mile přijali mezi sebe. Po mateřské
dovolené jsem nastoupila do ZŠ v Liberecké ulici,
tehdy s rozšířenou výukou jazyků, a zůstala jsem jí
věrná až do letošního roku, kdy jsem odešla do dů-
chodu.

Jak se léty mění ministři školství, tak pochopitel-
ně i dnešní uspěchaná doba, vývoj techniky, televi-
ze, dění ve světě a hlavně rodinné zázemí mají vliv
na naše školáky. Obklopuje je mnoho informací
a aktivit, pro které zapomínají na komunikaci se
svými nejbližšími. 

Bude se mi stýskat nejen po dětech, ale i po hodi-
nách, kdy jsme v krásné hudebně společně hráli na
nástroje, tancovali nebo sledovali pořady různých
hudebních žánrů.

Ve škole jste se věnovala sborovému zpěvu, ja-
kých úspěchů jste s žáky dosáhla a kde všude jste
s dětmi vystupovala?
Za 26 let prošlo DPS Rolničkou mnoho zpěváčků.
Byl to sbor nevýběrový a šlo mi hlavně o to, aby dě-
ti rády zpívaly, potěšily zpěvem ty, kteří to potřebu-
jí, a aby zpívaly písničky doma a jednou i svým dě-

tem. Nejvíce jsme vystupovali společně s kamarády
z lužickosrbské školy v Budyšíně, se kterými naše
škola spolupracuje již 17 let. Společně jsme proce-
stovali spoustu míst a zpívali v Chorvatsku, Švéd-
sku, Francii, Itálii, ale rádi vzpomínáme i na vystou-
pení na Staroměstském náměstí v Praze či zpívání
pro jablonecké občany u stromečku.

Jste také aktivní skautkou, jak dlouho se skau-
tingu věnujete?
Skautovat jsem začala v r. 1968 v Litoměřicích, kde
nás bylo v oddíle 50 děvčat a stále se scházíme a ka-
marádíme spolu. Skauting je hra, práce, zábava
a dobrodružství. Když jsem se vdala také za skauta,
tak jsme neměli čas se nudit. S oddílem jsme pro-
jezdili nejznámější památky, hory, sjeli řeky a vedli
20 táborů. Těší mě, že z většiny skautů vyrostli zod-
povědní a samostatní lidé, někteří organizují lesní
školy, vodácké kurzy, společně se potkáváme na vý-
letech, do oddílu přicházejí jejich děti.

V době totality některé skautské oddíly pracovaly
pod hlavičkou různých organizací. Pomáhala jsem
hlavně na táborech, neboť jsem odešla studovat na
vysokou školu a pak mě čekaly mateřské povinnosti.
Až v roce 1989 jsme s manželem založili v Jablonci

dívčí vodní skauting. Léty se děvčata stala mistryně-
mi republiky v pádlování, jezdí závody Přes tři jezy
v Praze, zúčastňují se závodů v plachtění na prami-
ci 550, staví tábor v jižních Čechách. Já jsem letos
byla na svém třicátém táboře a děkuju všem, kteří
převzali štafetu vodního skautingu v Jablonci a po-
vedou dál naše vlčata a světlušky.

Čím vás naplňuje práce s dětmi?
Mezi dětmi mi je dobře, předáváme si vzájemně in-
formace a energii, učíme se od sebe, zpíváme si,
smějeme se. Jak se zpívá v jedné písni: „Přátelství je
zlatá brána, jen v nás je od té brány klíč.“ 

Jiří Endler

Jaroslava Pokorná 
Život moc rychle utíká 

■ Osobnost Jablonecka

Statutární město v loňském roce ocenilo významné jablonecké osobnosti cenou Gratias
Tibi Ago. Jednou z oceněných byla i Jaroslava Pokorná. Ta se narodila v roce 1952
v Liberci. Od prvního roku dodnes bydlí v Jablonci nad Nisou. Po ukončení základní školy
studovala Střední pedagogickou školu v Litoměřicích a pokračovala ve studiu učitelství,
obor český jazyk – hudební výchova na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. Má tři děti
a pět vnoučat. Ráda zpívá, tančí, sbírá písně z celého světa, hraje volejbal, skautuje,
chalupaří, jezdí na běžkách a sjíždí vodu na lodi. „Život moc rychle utíká, a proto se ho
snažíme s manželem společnými zájmy co nejvíce užít,“ říká Jaroslava Pokorná, kterou je
i v důchodu velmi těžké o prázdninách zastihnout.

Foto Petra Endlerová

Foto archiv J. Pokorné
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V 70. letech 20. století se po celé republice za-
kládaly manželské a předmanželské porad-
ny. Jejich hlavním posláním bylo pomáhat
lidem, aby co nejlépe zvládali svou manžel-
skou a rodičovskou roli. V září 1977 vznikla
i poradna v Jablonci nad Nisou a její vedou-
cí se stala Olga Pangrácová, která ji vedla
dalších 34 let.

Poradna letos slaví 40. výročí svého založení. Po
celou dobu je hojně využívaná a zapsala se do
povědomí již několika generací celého Jablo-
necka. „Tak, jak si lidé na služby poradny zvy-
kali, narůstal zájem a služby se rozšiřovaly,“ ří-
ká současná vedoucí Jitka Seligerová. 

V průběhu doby se změnilo také složení kli-
entely. Vymizela skupina nezletilých snouben-
ců, narostl počet nesezdaných párů, seniorů ne-
bo rodičů řešících výchovné problémy svých
dětí. „Výrazně narostly počty sporů rodičů o dě-
ti po rozvodu nebo rozchodu. Jsou vleklé a vy-
ostřené, komunikace rodičů nefunguje,“ pokra-
čuje Seligerová s tím, že tyto problémy nejvíce
traumatizují děti. Proto se nabídka před rokem
rozšířila o poradenství a terapii dětí.

Podle Seligerová do poradny může přijít kaž-
dý, kdo se ocitl v obtížné životní situaci a neví,

jak ji řešit. Odborné poradenství, terapii a pod-
poru poskytují psycholožky, speciální pedagož-
ka, terapeutka pro závislosti a sociální pracov-

nice. „Ty mohou pomoci se zvládáním napří-
klad partnerských krizí, rozvodových a poroz-
vodových problémů, mezigeneračních problé-
mů nebo vztahů v rodině. Pomáhají také při
tvorbě rodičovských dohod o dětech, především
po rozchodu nebo rozvodu rodičů,“ připomíná
vedoucí poradny a dodává, že lidé mohou při-
cházet i s osobními problémy, jako je zvládání
stresu, ztráta blízkého člověka či zaměstnání,
nízká sebedůvěra aj. Je zde také pracoviště, kde
zkušená terapeutka s klienty řeší zvládání zá-
vislosti na alkoholu, drogách, lécích či hracích
automatech.

„K návštěvě není potřeba doporučení, žádné
doklady a veškeré služby jsou bezplatné. Zaru-
čená je diskrétnost a mlčenlivost, je možné vy-
stupovat i anonymně,“ ujišťuje Jitka Seligerová.

Poradna patří mezi odborné sociální služby,
je zařízením Centra intervenčních a psycho-
sociálních služeb Libereckého kraje, p. o.,
a v Jablonci sídlí na adrese Lidická 24. Pro kon-
takt je možné využít některé z telefonních čísel:
483 320 649 nebo 723 093 253 (závislosti: 483
711 185 nebo 728 707 949). E-mailová adresa je
poradna-jbc@volny.cz. Další informace nalez-
nete na www.poradna-jbc.cz. 

(js)

Poradna pomáhá už čtyřicet let

Bibliobox usnadní vracení knih
Městská knihovna v Jablonci nad Nisou umož-
ňuje šest let svým čtenářům možnost vracet
knihy, časopisy a další dokumenty vypůjčené
z hlavní budovy knihovny prostřednictvím
biblioboxu, umístěného před budovou knihov-
ny – starou radnicí na Dolním náměstí.

Za tuto dobu bibliobox vyzkoušelo už mnoho
čtenářů. „Využívají ho především ti starší. Také
rodiče s malými dětmi a kočárky ocenili tuto
službu, neboť jim odpadla nutnost návštěvy
půjčoven, pokud chtěli knihy pouze vrátit.
Vzhledem k absenci výtahu v objektu to pro ně
bývá složité,“ říká Jitka Nosková z jablonecké
knihovny.

Bibliobox je vybírán několikrát denně, proto
by se nemělo stát, že bude zcela zaplněn. O ví-

kendech nebo o státních svátcích, kdy je však
knihovna zavřená, může k této situaci dojít.
„Pokud se stane, že už knihu do boxu nelze vlo-
žit nebo by zůstala v prostoru pro vkládání
knih, nedoporučujeme čtenářům box používat.
Nelze zaručit, že knihu někdo cizí neodnese.
A dokud nejsou knihy odečteny ze čtenářského
konta, zůstávají stále výpůjčkami,“ upozorňuje
Nosková.

V poslední době se bohužel často stává, že je
box naplněn starými a špinavými knihami
a nezůstane tak místo pro dokumenty, které
chtějí čtenáři vrátit. „Box opravdu slouží pouze
pro vracení jen u nás zapůjčených knih! Věříme
však, že bibliobox bude svému účelu i nadále
sloužit bez problémů další roky,“ uzavírá Jitka
Nosková. (jno)

Tichý svět otevírá památky pro neslyšící
Obecně prospěšná společnost Tichý svět rea-
lizovala díky finanční podpoře programu
ČSOB pomáhá regionům pilotní projekt na
zpřístupnění památek pro neslyšící návštěv-
níky.

„Cílem projektu Tichý hrad Rotštejn bylo pod-
pořit přístupnost památek, konkrétně hradu
Rotštejn u Turnova, pro neslyšící užívající zna-
kový jazyk, jenž je pro neslyšící jazykem rod-
ným,“ říká Petra Bobková z liberecké pobočky
společnosti Tichý svět s tím, že neslyšící jen ob-
tížné rozumí složitějšímu psanému textu, pro-
tože se od znakového jazyka gramaticky velmi
liší.

Videa ve znakovém jazyce, která se točila
v rámci projektu, zpřístupnila neslyšícím infor-
mace o Rotštejnu uvedené na tabulích v hradní
expozici. „Video ve znakovém jazyce mohou ne-
slyšící zhlédnout přes aplikaci ve svých mobil-
ních telefonech po načtení QR kódu, který kaž-
dou tabuli doplňuje,“ vysvětluje Bobková.

Na realizaci projektu Tichý hrad Rotštejn se
podílela obecně prospěšná společnost Tichý

svět, která již 11 let pomáhá neslyšícím, společ-
ně se spolkem Ochrana Klokočských skal
(OKS), jež se stará mimo jiné také o záchranu
hradu. Slavnostní otevření hradu Rotštejn pro
neslyšící se uskutečnilo letos v červnu při hrad-
ním Putování za Rotštejnským pokladem.
Účastnili se jej dobrovolníci ze spolku OKS,
kastelánka hradu Rotštejn H. T. Hlubučková,
zástupci pražského centrály i liberecké poboč-
ky Tichého světa, Geoparku UNESCO Český
ráj a Správy CHKO Český ráj. „Celá akce byla
tlumočená do českého znakového jazyka,“ při-
pomíná Petra Bobková a dodává, že rotštejnský
projekt je velmi unikátní: „Díky nejnovější
technologii pomáhá odstranit konkrétní komu-
nikační bariéru mezi slyšícími a neslyšícími.
Umožňuje osobám se sluchovým postižením
porozumět expozici hradu Rotštejn v jejich rod-
ném, tedy znakovém jazyce. Hrad se tak řadí
mezi objekty, které se přizpůsobují specifickým
potřebám zdravotně znevýhodněných. Doufej-
me, že další podobné projekty budou přibývat,“
uzavírá manažerka pobočky pro Liberecký
kraj, Tichý svět, o. p. s., Petra Bobková. (pb)

Foto archiv CIPS LK, p. o.

Foto archiv Městská knihovna Jablonec n. N.

Foto archiv Tichý svět, o. p. s.
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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.

1. září 1917, č. 241, str. 16, V
Inzerát. Ženy, které jsou zvyklé na těžkou
práci, u nás najdou trvalé a výnosné zaměstná-
ní (u lisu). Obědy v závodní kuchyni za 50 h.
Bratři Jägrové, Jablonec n. N., Pastýřská 18.

2. září 1917, č. 242, str. 2, 3, R
Kontrarevoluce v Rusku. V mnoha ruských
městech již mají kontrarevolucionáři převahu.
V Kyjevě se sešli monarchisté na schůzi, jíž se
zúčastnili i četní gardoví důstojníci. Mluvilo se
o plánu dosadit na trůn velkoknížete Michaela.

Jablonec. Ztratilo se desetileté děvčátko.
Hermína Gernertová, zdravé a silné děvče,
opustila 29. července byt své matky a zatím se
nevrátila. Měla na sobě kostkované šaty, tma-
vou blůzu, světlou zástěrku a koženou kabelku,
byla prostovlasá a bosá. Informace o jejím po-
bytu podejte jejímu poručníkovi Josefu Weine-
rovi v Jablonci.

4. září 1917, č. 244, str. 1, 5, V
Berlín. Říšský kancléř Michaelis se vrátil z pě-
tidenní cesty v Belgii a po západní frontě. Cílem
jeho cesty byly informace o poměrech v Belgii
a o náladě obyvatelstva a vojáků.

Petrohrad. Kornilov důrazně žádá provedení
navrhovaných reforem u vojska. Stará privile-
gia donských kozáků mají být zrušena. Times
si myslí, že se jich kozáci dobrovolně nevzdají.
Podle Morning Postu se sověty dělníků a vojáků
dohodly na odvolání Kornilova většinou 233
hlasů, rovněž jednaly o zastavení ofenzivní čin-
nosti.

Děčín. Šestinohá srnka. V neděli byla v křešic-
kém revíru odchycena mladá srnka, která měla
dvě přední a čtyři zadní nohy. Proto byla ne-
obratná a dala se chytit. Byla předána nájemci
honitby panu Kunertovi, který se o ni bude starat.

5. září 1917, č. 245, str. 1, 5, R a V
Poražená 12. ruská armáda se stahuje od Rigy
na severovýchod.

Praha. Ze soudní síně. Odsouzen byl 40letý Karl
Stieber z Kožlan kvůli vydírání a podvodu. Před
válkou pobýval jako obchodní zástupce továrny
na zemědělské stroje v Rusku. Bydlel v Borja-
tinsku, kde se nacházela početná česká kolonie.
Po vypuknutí války byla na popud ruské vlády
zřízena česko-slovenská legie, která měla bojo-
vat proti Rakousku-Uhersku. Do Borjatinska
přišel malíř Parolek, učitel Vlk a kapelník rus-

kého regimentu husarů, kteří v divadelním sá-
le prováděli nábor do legií. V Lucku se konal
slavnostní večer v kinematografu a průvod
městem; v čele byl nesen carův portrét. Le-
gionáři odjeli do Kyjeva, mezi nimi jistý Zdenko
France z Dobré u Kladna a Václav Petržela z Tu-
ran. France se vrátil do Lucku a když byl Luck
dobyt Rakušany, nepodařilo se mu utéct. Stie-
ber ho neudal, ale pořídil si seznam legionářů
s adresami jejich rodin v Čechách a odjel do
Čech jako údajný agent rakouské vlády. Pak
vydíral rodiny tím, že je na legionáře vypsána
odměna 1 000 K. 16. prosince přišel Stieber
k Petrželově otci a ten v něm rozeznal vyděrače
a odmítl ho. Později byl zatčen. Divizní soud
Landwehru ho 25. července 1917 odsoudil na
6 let za zločin proti branné moci. Nyní dostal
ještě dalších 6 měsíců za vydírání a podvod.

6. září 1917, č. 246, str. 7, V
Rusko. Revoluční poštovní známky. Již krátce
po březnové revoluci se ukázal nedostatek zná-
mek, zejména pětikopejkových (na dopisy na
frontu), dále jeden a tříkopejkových. Ředitel
ruské pošty se obrátil do Finska kvůli tisku rus-
kých, popř. dokonce finských známek, ale ne-
pochodil. V ruských tiskárnách byly sice archy
známek k dispozici, ale chyběly děrovací stroje.
Připustilo se tedy stříhání a dokonce půlení de-
setikopejkových známek. Takže jsou tu pro fila-
telisty dvě novinky: stříhané a půlené známky.

7. září 1917, č. 247, str. 1, 3, R, V
Italské bojiště. Boj o Mont San Gabriele trvá již
12 dní a vrcholek několikrát změnil svého ma-
jitele. Teď je v našich rukou, večer jsme krvavě
odrazili další útok. Italské oddíly v údolí se při-
pravují na další boj.

Jablonec. Nové nařízení ohledně topení a osvět-
lení. V soukromých bytech se smí osvětlovat
a vytápět nejvýše tři místnosti a kuchyň. 

13. září 1917, č. 253, str. 5, V
Smržovka. Školačka Marie Peterková je po-
hřešována od 13. července 1917. Je jí jedenáct
let. Děvče šlo do Tanvaldu s borůvkami a ne-
vrátilo se. Měla blond vlasy, byla ustrojená do
tmavošedých šatů a tmavomodré zástěrky, byla
bosá a prostovlasá.

14. září 1917, č. 254, str. 1, R, V
Občanská válka v Rusku! Kornilov chce vy-
prostit Rusko z nynější nemožné situace a udr-
žet moc, než se sejde ústavodárné shromáždě-
ní. Brusilov se s ním spojil. Kerenskij se obrátil
na petrohradskou garnizonu a pochoduje s vo-
jáky proti Kornilovovi. Střet se očekává u Lugu,
asi 60 km od Petrohradu, což bude znamenat
zahájení občanské války. V Petrohradě probíha-
jí pouliční boje.

Kornilov porazil vládní armádu u Lugu a po-
věřil Rodžinova sestavením nové vlády. Jeho
armáda má těžké dělostřelectvo, 2 regimenty
kozáků, 4 smíšené divize a 2 bataliony smrti.

15. září 1917, č. 255, str. 1, V
Kerenskij vládne Rusku. Bývalý ministerský
předseda kníže Lvov je zatčen. Generál Kriňov
spáchal sebevraždu poté, co nařídil svým plu-
kům kapitulaci. V Novgorodu byl zatčen Brusi-
lov a převezen do Petrohradu.

17. září 1917, č. 257, str. 1, V
Rusko prohlášeno republikou. Prozatímní
vláda předá moc pěti ministrům a ministerské-
mu předsedovi. Hlavní povinností bude zavést
pořádek ve státě a obnovení bojeschopnosti ar-
mády. V Petrohradě probíhá už pět dní všeobec-
ný útěk. Železniční jízdenky jsou vyprodány
a lidé opouštějí město pěšky, aniž by věděli,
kam mají jít.

18. září 1917, č. 258, str. 1, 3, R, V
Kerenskij opustil svou manželku a vzal si
slečnu Timmerovou, členku carského divadla.

Triente. Náš císař v jižním Tyrolsku. Císař
přijel 13. září. Přivítání od vojenských velitelů
a četných vojáků bylo dojemné. Po proslovu
k vojákům odjel císař na frontu přes Alveno do
údolí Val de Lei, pak do hor v kraji Loppio.
Druhý den vystoupil na horu Sercada, kde se
vloni zúčastnil bojů.

R – ranní vydání 
V – večerní vydání

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Ruský carský 
a bělogvardějský generál

Lavr Georgijevič Kornilov 

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 15. září 2017. 

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

Více informací získáte na webové stránce
http://knihovna.mestojablonec.cz/cs/knihovna-
pro-deti/pro-zabavu/soutezte-s-nami/

Správná odpověď z prázdninového kvízu:
Autorem básnických sbírek Přebohaté hodinky
pradědečka Emila či Aby dům nebo monografie
Jak se fikce dělá slovy je Jiří Koten.

Gratulujeme vylosovaným vítězům z úspěš-
ných řešitelů: Věře Fichnové, Petrovi Krausovi,
Táně Samešové.

Otázka na září
Spisovatel a hudebník Josef Pepson Snětivý, který
svoje dětství a dospívání prožil v Jablonci nad Ni-
sou, se kromě vlastní tvorby zabývá i nakladatel-
skou činností. Jeho nakladatelství nese název:
a) Nakladatelství Brána
b) Nakladatelství ČAS
c) Nakladatelství Epocha

Josef Pepson Snětivý
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■ Ohlédnutí
Léto budiž pochváleno
Krásné zážitky mají jablonečtí
senioři z letošního léta. Vedle spo-
lečných chvil s vnoučaty, koupání
v přehradě a sbírání hub mohli
využít programovou nabídku
Centra sociálních služeb. Té domi-
novalo grilování v jednotlivých
klubech.

Během prázdnin došlo i na další
čtyři zastávky Jabloneckého škr-
pálu, zmínit lze třeba Český Štern-
berk a Krkonoše. Mimo to byl vy-
pravený autobus na Litoměřicko
a do Českého ráje. 

Během sezony trénovali senioři
hru mölkky na turnaj, který se
uskuteční 1. září. O seniory z Jab-
lonce je dobře postaráno a dík pat-
ří všem, kdo se o pohodu a klid
moudrých lidí starají. 

(mb)

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

CSS se na podzim zaměří na
vzdělávání seniorů. V oblíbených
jazykových a počítačových kur-
zech a v kurzech trénování paměti
zbývá několik posledních volných
míst, zájemci se mohou hlásit
v kanceláři volnočasových aktivit
(VA). 

V říjnu a listopadu se uskuteční
pět přednášek. Témata jsou vybra-
ná na základě poptávky seniorů
a jedná se např. o ochranu spotře-
bitelů, mezigenerační komunika-
ci, o práci se vzpomínkami a po-
dobně. Kapacita je 70 posluchačů
a jednotnou přihlášku na všechny
přednášky pod názvem „Chceme,
abyste věděli,“ přijímá Kateřina V.
Patočková od 14. září od 8 hodin
na čísle 728 616 492, nebo osobně
v kanceláři VA.

Jablonec se v minigolfu 
neztratil
V pátek 23. června se v Liberci konal
turnaj seniorů ze tří měst, tento-
krát v minigolfu. Hrálo se ve dvoji-
cích, každý musel obejít všech 18
jamek a míček do jamky dopravit
na co nejmenší počet úhozů. Z jab-
lonecké party si nejlépe vedli Ka-
rel Šťovíček a Vladislav Hulcký,
kteří si za souhrnné skóre 96 úde-
rů odvezli stříbrné medaile. 

(kp)

Členové Dia clubu se opět 
setkají
Brzy začne podzim a Dia club se-
nior bude mít v programu opět
každý měsíc svá setkání. V době

prázdnin se klub neschází, ale pře-
sto se jeho členové aktivně účast-
nili programu CSS. Nabídl škálu
výletů a procházek, pokračoval
Jablonecký škrpál, proběhlo grilo-
vání, trénování pétanque i mölkky
atd. Každý se mohl dle svých
schopností a možností přidat pod-
le toho, co ho zajímá. 

„Pro diabetika je pohyb velice
prospěšný a pobyt na čerstvém
vzduchu pomáhá ke kompenzaci
diabetu. Hlavně nebýt zavřený do-
ma a přemýšlet o své nemoci, to
ničemu nepomáhá. Pohybem a po-
bytem mezi vrstevníky na své
onemocnění lépe zapomeneme
a užíváme si života,“ upozorňuje
vedoucí Dia clubu senior Hana
Korcinová. 

„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

12., 19. a 26. 9. /úterý/ 10.00 hodin
Cvičení s Hankou – velký sál CSS

21. 9. /čtvrtek/ 15.30 hodin
Literární kavárna – malý sál CSS

26. 9. /úterý/
Krásná – Pěnčín, Kittlovo muzeum,
info u B. Svobodové

Dia club senior
Informace H. Korcinová – tel.: 724 206 367
5., 12., 19. a 26. 9. /úterý/ 
13.00 hodin
Cvičení v bazénu

21. 9. /čtvrtek/ 15.00 hodin
Setkání členů klubu – velký sál CSS

Svaz důchodců ČR
Informace L. Caránková - tel.: 723 510 256
6. 9. /středa/ 14.00 hodin
Program na září a měření KT,
promítání fotografií z léta

9. 9. /sobota/ 9.15 hodin 
14. Semilský pecen – dožínky,
odjezd z AN, stan. č. 13 

13. 9. /středa/ 7.30 hodin 
Zájezd Veliš–Jičín–Tábor, 
odjezd z Horního nám., 
pouze pro přihlášené

16. 9. /sobota/ 8.57 hodin 
Výstava jiřinek v Hejnicích, 
odjezd z vlakového nádraží 

20. 9. /středa/ 14.00 hodin
Hudba po prázdninách k tanci
i poslechu – velký sál CSS

KARDIO Jablonec
Informace K. Křivánek - tel.: 728 366 951
Program naleznete 
na www.centrumjablonec.cz 
v sekci Aktivity seniorů – Kluby
seniorů – KARDIO Jablonec

Klub seniorek při ČSŽ Jablonec
Info: J. Herkommerová – tel. 605 535 987
6. 9. /středa/ 14.00 hodin 
Slavnostní shromáždění 
k 50. výročí založení ČSŽ, 
jen pro pozvané hosty 
– malý sál CSS

Výlet na Litoměřicko. Foto CSS

Grilování v klubech. Foto CSS

Turnaj v minigolfu. Foto CSS
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Oslava pětadvacetiletého přátelství
Již příští rok oslavíme 25. výročí položení
základního kamene přátelství mezi členy
sdružení občanů Přátel města Jablonce
a Přátel města Budyšína. U zrodu tohoto part-
nerství stál někdejší kronikář města Jablonec
nad Nisou pan Čumpelík.

Dlouhodobá setkávání přerostla, přes generač-
ní výměnu, v pevná přátelství. Setkáváme se
pravidelně – minimálně jednou ročně stráve-
ním společného víkendu. Tento rok se uskuteč-
nilo v květnu setkání u nás v Pensionu Maják
na Nové Vsi. Zúčastnili se i zástupci z Jelení
Góry, kteří u nás byli poprvé v loňském roce.
V sobotu jsme společně navštívili Bozkovské
jeskyně, projeli Český ráj až na Humprecht

a hrad Kost. Nejprve jsme si prohlédli Jizerky
a výlet jsme zakončili na Královce. Ve dnech
16.–18. 6. jsme byli společně s přáteli z Budyší-
na hosty v Jelení Góře. V pátek jsme se zúčast-
nili soutěže Piesenky Kresovej. Poté jsme se
ubytovali v hotelu BAROK.

V sobotu jsme projeli severní část Jizerských
hor, navštívili jsme lázně Swieradov zdroj, Čer-
tův mlýn a Geopark, zpřístupněný středověký
důl na cínovou rudu. Šéf polského spolku pan
Kanczukowski sestavil pro své přátele opravdu
hezký program.

V neděli jsme se rozloučili s pozváním ně-
meckých a lužickosrbských přátel vedených
panem Tomaszem Nawkou k zářijové návštěvě
Budyšína. Petr Poborský

Vltava zněla v Provence i Aveyronu
Dětský pěvecký sbor Iuventus, gaude! se po
třech letech opět zúčastnil mezinárodního
sborového festivalu ve Francii. International
Choral se konal v červenci v řadě francouz-
ských měst a kromě sboru jablonecké ZUŠ
na něm pěly sbory z celého světa vybrané
pořadatelem na základě úspěchů a nahrá-
vek.

Dětský pěvecký sbor řízený sbormistrem
Tomášem Pospíšilem se vydal na cestu v pátek
14. července z Horního náměstí, kde se před
odjezdem rozloučil zpívanou verzí Vltavy
Bedřicha Smetany. „První zastávkou ve Francii
bylo provensálské město Saint Maximin la
Sainte Baume. Mladí zpěváci zde byli ubytová-
ni francouzskými pořadateli v pokojích Lycée
Maurice Janetti. Každý večer se konal jeden
koncert, který byl pokaždé na zcela jiném mís-
tě,“ říká sbormistr Tomáš Pospíšil.

Ten první proběhl v zaplněném kulturním
sále městečka La Detrousse. Další koncerty se
konaly v kostelích. Druhý koncert v krásném
přímořském letovisku Saint-Raphäel a Iuven-
tus, gaude! zde vystupoval společně s jiným
francouzským sborem. Děti si kromě zkoušky
a samotného koncertování stihly užít i moře na

francouzské riviéře. „Repertoár jednotlivých
koncertů se pokaždé mírně měnil, ale vždy se
skládal z duchovních skladeb v latině, fran-
couzských písní, českých lidových písní a také
amerických spirituálů. Výslovnost francouz-
ských písní děti na místě dopilovaly ještě s na-
šimi rodilými průvodkyněmi Stéphanií a Céci-
le, takže ji při turné dovedly k dokonalosti,“
konstatuje Kateřina Nora Nováková, která dět-
ský sbor doprovázela. 

Poté následoval téměř 500 km dlouhý přejezd
do západofrancouzského města Baraqueville

v oblasti Aveyron, kde se konal další z koncer-
tů. Ubytování se změnilo na hotel Cap Vert ve
městě Saint Affrique. Odtud děti vyjely na dva
další hojně navštívené koncerty v kostelích
krásných historických měst Brusque a Ville-
franche de Panat. Největší úspěch sklidila
u publika Vltava a skladby francouzské. Po po-
sledním koncertě sbor odjel směrem do švýcar-
ských Alp, kde se z městečka Fiesch vyvezl la-
novkou nad největší evropský ledovec Aletsch,
který všechny nabil novou energií.

„Vystoupení na festivalu v pozdních večer-
ních hodinách byla pro děti i jejich doprovod si-
ce velmi náročná, ale obohatila mladé zpěváky
o cennou zkušenost a mnoho nových zážitků,“
je si vědom Pospíšil.

Letošní zkušenost by chtěl sbor zúročit v čer-
venci 2018 na největší sborové soutěži světa
v Jihoafrické republice. Na tuto soutěž se sbor
začal připravovat již na svém pravidelném srp-
novém soustředění. 

Účast na festivalu ve Francii byla podpořena
z rozpočtu Libereckého kraje a statutárního
města Jablonec nad Nisou, finanční dar na čás-
tečnou úhradu nákladů poskytly Nadace Pre-
ciosa a Kooperativa pojišťovna, a. s.

(KNN)

Mladá dechovka hraje nejen v Neugablonz
Hudebníci z Mladé dechovky reprezentovali
Jablonec nad Nisou v bavorském partner-
ském městě Kaufbeuren, kde se od 14. do 16.
července 2017 spolu s německými přáteli
z kapely Musikvereinigung Neugablonz
účastnili proslulého Tanzelfestu. Obě kapely
zahrály v sobotním a nedělním průvodu
historickým centrem města.

„Tři z jabloneckých hudebníků se vydali do
partnerského města na kole, za což u svých ko-
legů získali obdiv a uznání,“ říká Miroslav
Kočíb, člen Mladé dechovky.

Společná vystoupení obou zmíněných kapel
mají svoji tradici. Například v loňském roce vy-
stoupily kapely na Mírovém náměstí během
oslav 150. výročí povýšení Jablonce nad Nisou
na město. I pro rok letošní připravili muzikanti
obou souborů pro své jablonecké posluchače
nový společný program. 

„V září nás čekají další dvě společné akce.
První 22. září v rámci Podzimních slavností na
letní scéně Eurocentra. Druhé společné vystou-
pení se uskuteční následující den v saském

Bautzenu, kde obě kapely zahrají na mezi-
národním festivalu dechových hudeb – Blas-
musikfest, jenž se koná ve dnech 23. a 24. září.
Všechny příznivce dechové hudby, naše stále

posluchače i posluchače, kteří zatím neměli
možnost naše vystoupení navštívit, srdečně
zveme na letní scénu Eurocentra,“ láká Vladi-
mír Kousal, kapelník Mladé dechovky. (jk)

Foto Jitka Holová

Foto Jana Kočíbová

Foto archiv Petr Poborský

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

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

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

Názory zastupitelů /ZVEŘEJNĚNÉ DLE TISKOVÉHO ZÁKONA/

Vážení spoluobčané, před pěti měsíci jsem na
tomto místě oznámil, že začala příprava histo-
ricky prvního jabloneckého referenda, ve kte-
rém všichni dostanete šanci rozhodnout, zda
chcete zavázat zastupitele k přijetí obecně zá-
vazné vyhlášky, která zakáže provoz všech fo-
rem hracích automatů v našem městě.

Aby přípravný výbor referenda, v němž spo-
lupracuji s Annou Strnadovou a Jaroslavem Ší-
dou, mohl požádat o vyhlášení referenda, po-
třebujeme od vás, Jablonečáků, získat 3 600
podpisů jako důkaz, že o námi navržené otázce
chce hlasovat významná část občanů.

Na konci srpna jsme překročili hranici 3 000
podpisů. Sběr bude pokračovat do poloviny zá-
ří, abychom tentýž měsíc mohli předložit návrh
na vyhlášení referenda zastupitelstvu, které ho,
splníme-li všechny podmínky zákona o míst-
ním referendu, vyhlásí. Pokud by tak neučinilo,
musel by ho vyhlásit krajský soud. Naším cílem
je uspořádat referendum při prvním kole prezi-

dentských voleb v lednu 2018, aby mělo šanci
dosáhnout 35% účasti nutné pro jeho platnost.
Volební účast při prezidentských volbách se o-
čekává kolem 60 %. Bude-li s naším návrhem
souhlasit většina hlasujících, která bude repre-
zentovat alespoň čtvrtinu všech občanů, bude
výsledek referenda pro město závazný a vyma-
hatelný.

Historie regulace hazardu v Jablonci sahá do
roku 2011, kdy zastupitelé schválili vyhlášku,
která ukončila provoz všech heren a kasin, ale
až od 1. 1. 2015. Hned po volbách v roce 2014 se
intenzivně začalo vyjednávat o opětovném po-
volení hazardu. Primátorovi se to podařilo pro-
sadit ani ne půl roku poté, co zákaz začal platit.
Dnes Jablonec hyzdí neuvěřitelných 11 kasin
a v nich funguje téměř 500 herních automatů.

Referendum je pro nás poslední možnost, jak
dosáhnout cíle, o který usilujeme přes tři roky,
tedy zbavit Jablonec problému, na který se vá-
že mnoho dalších – drobná kriminalita, zneuží-

vání sociálních dávek, násilí, dluhy, podvody,
zpronevěry, závislosti, ztráty zaměstnání, sebe-
vraždy, rozvraty rodin a zbytečně zničené osudy
stovek lidí. Odhlédnout nejde ani od vizuální
i faktické degradace a snížené atraktivity okolí
kasin i celého města.

Konec hazardu se bohatě vyplatí. Špinavé pe-
níze od hazardních rádobypodnikatelů jsou
draze vykoupeny prohrami nešťastných gamb-
lerů. Na příjem města z hazardu ve výši 20 mi-
lionů připadá 100 prohraných milionů, což se
nutně projevuje na vzhledu a fungování města.
Ušetřené desítky milionů se brzy znatelně pro-
jeví v místní ekonomice. Ovšem ne vše lze po-
čítat na peníze. Harmonické fungování města
a jeho pěkný vzhled, to je totiž k nezaplacení.

Chcete-li svým podpisem podpořit vyhlášení
referenda, všechny potřebné informace najdete
na www.referendumjablonec.cz.

Jakub Macek, 
zastupitel za Změnu pro Jablonec

Dost bylo hazardu, pomozte svým podpisem vyhlásit referendum

Hazard: Téma i v sousedním Liberci

Já státu na hru o regulaci
hazardu neskočím
Mrzí mě, že i tak kvalitní lidé, jako je třeba dr.
Vladislav Chvála, podlehnou zjednodušenému
pohledu na regulaci hazardu, totiž že zákazem
hazardu v jednom 100tisícovém městě nějak
významně zamezíme sociálně patologickým je-
vům a že každý, kdo je proti, je škůdce. Přitom
to opravdu tak jednoduché není. Sám jsem se
tím problémem zabýval při tvorbě našeho vo-
lebního programu i před každým hlasováním
o městské vyhlášce. Zejména jsem si prošel
příslušné zákony včetně důvodových zpráv, což
bych doporučil každému. Zjistíte v nich, že stát
si chce ponechat regulaci hazardu výhradně ve
svých rukou. Svěřuje sice městům a obcím pra-
vomoc omezit hazard jen na určitá místa, ale
vzápětí to prakticky znemožňuje rušením vy-

hlášek, neboť jsou tzv. diskriminační. Ať totiž
vymyslíte cokoliv, vždy někoho znevýhodníte.
A ochrana hospodářské soutěže je v Česku na-
de vše i v případě hazardu.

Přesto se úzká soutěska najít dá. Našli ji
v Jablonci nad Nisou a přišel s ní i zatracovaný
Jiří Šolc. Průchozí totiž je nastavit pravidla ur-
čování míst a ve vyhlášce se na ně odvolat.
Pravidla navržená Jiřím Šolcem by vedla k jed-
notkám kasin, což konvenovalo i Změně pro
Liberec. Proč je odmítla, mi jasné není.

Stát, resp. jeho úřady ve snaze zachovat si re-
gulaci hazardu jen ve svých rukou byl mimo-
řádně rafinovaný. Vložil do zákona čertovo ko-
pýtko spočívající v tom, že obce a města mohou
na svém území hazard úplně zakázat. V dů-
sledku toho se vede ve stovkách obcí a měst dis-
kuze na život a na smrt, zda té možnosti využít,
zda jsou lepší peníze z hazardu nebo město bez
výloh polepených šťastnými hráči nad kolem

rulety nebo dokonce město bez sociálně patolo-
gických jevů. Ještě štěstí, že stát neumožnil ob-
cím a městům obdobně regulovat kouření a pi-
tí alkoholu.

Stát si tak vybírá své miliardy, z nichž měs-
tům a obcím trošku uplivne, a převádí v tichosti
odpovědnost za důsledky hazardu na prakticky
bezmocné obce a města. Proč nedal stát pravo-
moc zakázat hazard např. krajům, když sám
nechce hazard zakázat? Teprve zákaz na větším
území má přece z pohledu zamezení negativ-
ních jevů smysl. Nedal, protože by mohl o své
miliardy přijít.

Na tuhle hru já státu neskočím. Buď dá ob-
cím, městům nebo i krajům skutečnou pravo-
moc hazard regulovat, nebo ať si ji reguluje od
začátku do konce sám stejně jako u alkoholu
a kouření.

Michal Hron

Problematikou hazardu se zabývají i v Liberci. Následující text napsal liberecký zastupitel Michal Hron. 

Žijeme ve svobodné 
společnosti
Chtěl bych věřit, že ještě stále žijeme ve svo-
bodné společnosti, kdy má každý člověk právo
nakládat se svým časem a svými penězi dle
svého uvážení. Tohle právo se lidem nyní po-
kouší vzít jistá skupinka jabloneckých aktivis-
tů, kteří se vehementně pokouší prosadit zákaz
hracích automatů. Lidem na ulici předkládají
argumenty, že je závislost na hracích automa-
tech silnější než na heroinu, že mají herny na
svědomí spoustu rozvrácených rodin nebo že
herny devastují centrum Jablonce.

Já si myslím, že problém není v samotných
hernách, ale v některých nezodpovědných hrá-
čích, kteří jsou ochotni prohrát celou svou vý-

platu. Hlavní odpovědnost by měla ležet na ro-
dině a na vzdělávacím systému. Místo biflování
letopočtů, od kdy do kdy který císař vládl v By-
zantské říši, by se naopak měla upřednostnit
výuka finanční gramotnosti, aby si po ukonče-
ní školní docházky nemohl nikdo myslet, že
jdou peníze bezpracně vydělávat hraním na
automatech.

Je naivní se domnívat, že se gambleři po zá-
kazu automatů přihlásí do šachového kroužku.
Že zákaz v praxi nefunguje, se již mohli pře-
svědčit v Brně, kde po vyhlášení zákazu nebyl
problém za jediný večer najít pět fungujících he-
ren. Bohužel už pak z těchto provozoven měst-
ská kasa ani státní rozpočet neuvidí ani korunu.

Jestli něco devastuje centrum Jablonce, tak
určitě ne herny, ale spíše poflakující se část
obyvatel, která se naučila žít ze sociálních dá-

vek. Ostatně velká část těchto dávek končí prá-
vě ve hracích automatech. 

Pokud by se aktivistům přeci jen podařilo zá-
kaz hracích automatů prosadit, spustilo by to
nebezpečnou lavinu zákazů a omezení. Na-
příklad dietologové by mohli volat po zákazu
tučných jídel, protože obezita je nejrozšířenější
epidemie. Další „dobroserové“ zase mohou při-
jít s myšlenkou zákazu hospod, protože trávení
času s kamarády u piva může také rozvrátit ro-
dinu. Pokrytecké je pak chování jednoho z jab-
loneckých aktivistů, který káže o škodlivosti
gamblerství, ale na druhé straně se nechává fo-
tit, jak nalévá lidem alkohol. 

Jindřich Hradecký

Autor je občan Jablonce nad Nisou a krajský
předseda Svobodných.
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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

AUTOSERVIS MOKO·ÍN
DOPORUâUJEME kontrolu 
a odborné vyãi‰tûní brzd –

AKCE: Kã 800–1 200/auto!!!
Certifikované brzdové centrum ATE 

– super ceny!!! 
Antikorozní nástfiik podvozku 

a dutin zn. DINITROL
(vã. demont. plast. podbûhÛ, 

poctivá, profi práce)
ve‰keré opravy osobních a dodávkov˘ch 

vozidel, spolupráce s poji‰Èovnami
www.autoservismokosin.cz

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

DVE¤E ZÁRUBNù KOVÁNÍ OKNA HYBNER
Dvefie: s obloÏkou vã. kliky od 2 550 Kã; 

PROTIPOÎÁRNÍ od 2 500 Kã, 
BEZPEâNOSTNÍ sleva;

buk, ofiech od 730 Kã; posuvné, shrnovací; 
vchodové dfievûné –20 %; 
pouÏité dvefie a zárubnû.

Stavební POUZDRA od 4500 Kã. 
âESKÁ OKNA: dfievo, plast, hliník –40 %.
Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií ZDARMA,

profi v˘fiez zárubní. 
V˘prodej dvefií + obloÏek od 500 Kã.

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

Novû zde kavárna-vinárna:
Posezeni pro radost – âT, PÁ, SO od 15 h 

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2017
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

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

neustále na internetov˘ch stránkách
www.tanecnisvoboda.cz 

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

âI·TùNÍ A DEZINFEKCE PARNÍM 
âISTIâEM A OZONEM

ãi‰tûní kobercÛ i ãalounûní 
od alergenÛ a zápachu. 

Úklid domácností.
Ota Kánsk˘ 

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

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

malba bytÛ, firem, ‰kol, 
zdravotnick˘ch zafiízení atd.

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

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

Prodej, montáÏ, opravy. 
Tel.: 604 980 398, 

www.pazoutinterier.cz

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

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

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.

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

BROKEN MOUSE – IT sluÏby
Moderní a kompletní IT.
Tvorba webÛ, webdesign 

a fotografování, internetov˘ marketing. 
Správa sítí, kamerové systémy, 

servis PC a notebookÛ.
Firemní i individuální spolupráce.

Ml˘nská 24/350; tel. 773 090 552
www.broken-mouse.cz

P¤IJMEME INSTALATÉRA NA HPP,
pln˘ nebo zkrácen˘ úvazek, DPP, DPâ,

vhodné i pro aktivní dÛchodce.
NABÍZÍME práci v malém kolektivu,

nadprÛmûrné ohodnocení.
608 210 090, zajda@instaljbc.cz 

www.instaljbc.cz

NAJLA – orientální studio s tradicí
ul. 28. fiíjna 23

www.studionajla.simplesite.com
NOVÉ KURZY zaãáteãnic ZÁ¤Í 2017

dívky, 5–10 let, pondûlí 15 hod., 
Ïeny pondûlí 17.25 hod.

POKRAâOVACÍ KURZY dle rozvrhu na webu
NOVù 

âÍNSKÁ ZDRAVOTNÍ CVIâENÍ, 
úter˘ 17.30–18.30 hod.

ZDRAVÁ ZÁDA, pátek 9.30–10.30 hod.
KURZ HUBNUTÍ, pátek 17–18 hod.

O¤Í·EK – STUDIO PRO DùTI
DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í

stfieda 6. záfií 2017
ukázkové hodiny zdarma

Hudební ‰kola Yamaha (od 4 mûsícÛ)
9.30–11.30 a 15.30–17.30

Mortimer angliãtina (jiÏ od 2 let)
16.00–18.00

rezervace místa na tel.: 
777 215 000

nebo na www.studioorisek.cz

KURZ HUBNUTÍ SE CVIâENÍM
8 t˘dnÛ, 

5. 10.–23. 11. v 18 hodin
www.feng-suej-reiki.cz

777 110 708

ÚKLIDOVÁ SPOLEâNOST REKRA s. r. o. 
nabízí:

– mytí oken, Ïaluzií a lodÏií
– profesionální hloubkové ãi‰tûní 
ãalounûného nábytku, kobercÛ, 

sedacích souprav
– jednorázové i pravidelné úklidy bytÛ,

penzionÛ, kanceláfií, hal atd.
– sekání trávy, úklid snûhu

DOPRAVA PO JABLONCI ZDARMA!!!
Pfiijmeme nové spolupracovníky!

tel. 776 593 264, 
e-mail: info@uklid-rekra.cz

JAZYKOVÁ ·KOLA 
v záfií jiÏ 20. rokem otevírá jazykové kurzy

ANGLIâTINA / NùMâINA
pro zaãáteãníky a pokroãilé
✱ osvûdãené metody v˘uky pod 

vedením lektorek s nûkolikaletou praxí
✱ v˘uka v centru Jablonce nad Nisou

✱ 2 vyuãovací hodiny 1x t˘dnû
✱ kurzovné 4 200 Kã na cel˘ rok 

(35 t˘dnÛ = 70 vyuã. hodin)

tel.: 603 365 653 ✱ 723 069 177 
e-mail: skola-abc@volny.cz

skola.abc@centrum.cz

www.abc-jazykovaskola.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

MUDr. Zdeněk Šroll st.
zubní lékař, stomatochirurg

STOMA-Hygieinos, s. r. o.

přijímá 
nové pacienty

• smlouvy se všemi pojišťovnami
• ošetření v oboru stomatologie, 

stomatochirurgie, 
implantologie, 

dentální hygiena
• odborné konzultace 
s vyšetřením – zdarma

721 210 399
Poliklinika v Poštovní ul. 

Jablonec nad Nisou 


