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Město se stále rozvíjí
Vážení spoluobčané,

během léta se podařilo udělat spoustu práce.
Například zrenovovat zasedací místnosti na
radnici, díky nimž se na důležitých jednáních
ocitáme v atmosféře 30. let, kdy se nosila vzá-
jemná úcta, respekt, a čest nebyla jen slovo. 

Podařilo se také zrekonstruovat ortopedii
v naší nemocnici, za což patří můj dík celému
jejímu vedení i všem, kteří se o neustálý roz-
voj jablonecké nemocnice zasazují. Stavbu
pavilonu interní medicíny plánujeme zahájit
na jaře příštího roku. Nejprve je třeba znovu
vypsat výběrové řízení na zhotovitele, jelikož
se změnily podmínky na trhu stavebních pra-
cí a firma Metrostav oznámila, že není schop-
na garantovat cenu vysoutěženou na začátku
letošního roku.

To, co bych ale rád vyzdvihl, je vypsání ar-
chitektonické soutěže na podobu dopravního
terminálu v Kamenné ulici. Je to vůbec popr-
vé, co se Jablonec do tak náročné záležitosti
pustil. Poučili jsme se ze způsobu vyhlášení
architektonických soutěží, např. v Liberci na
jeho terminál, nebo v pražském Národním

muzeu. Dopravní terminál ovlivní podobu
dolního centra města na mnoho let. S tímto
vědomím jsme se pustili do náročného proce-
su. Požadavky na funkci, kterou máme my ja-
ko město, a požadavky architektů na vzhled
jsme museli pečlivě sladit s literou zákona. Při
práci na zadání soutěže bylo nutné se popaso-
vat se složitými zákonnými podmínkami,
předvídat rozhodnutí Úřadu pro ochranu hos-
podářské soutěže a zároveň respektovat Čes-
kou komoru architektů, jejíž připomínky se
leckdy se zákonem rozcházejí. Celý proces byl
velmi náročný, všem, kteří se na něm podíleli,
patří můj dík. Jsem hrdý, že se nám to v Jab-
lonci podařilo a soutěž je dle všech zákonných
regulí vyhlášená. Jsme zase o krok dál
a o mnoho zkušeností bohatší. Je teď na ar-
chitektech, kteří se přihlásí, jak se se k zadání
postaví. Jistou zárukou kvality při budoucím
posuzování vidím v šíři odborné poroty, jejíž
součástí je i belgický architekt Robbrecht, kte-
rý má zkušenosti se stavbami budov v histo-
rických centrech měst. 

Petr Beitl, primátor

V lyžařském areálu v Břízkách se 7. října
koná 46. ročník Mšenského přespolního
běhu, kterého se tradičně účastní stovky

závodníků. Foto archiv Ski clubu Jablonec.

Nově zrekonstruovaná zasedací místnost rady města s dominantním lustrem dle původních návrhů architekta Karla Wintera. 
Foto Michal Vele
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Na jedné straně lidé vyžadují možnost zaparko-
vat, na druhé straně řidiči poukazují na potíže
se zaparkovanými vozidly v místech, kde to není
z hlediska provozu nejvhodnější. Samostatnou
skupinou jsou obyvatelé sídlišť, kteří protestují
proti budování nových parkovacích míst na
úkor zelených ploch. Pravdu mají všichni.

30 minut zdarma
Přípravou koncepce parkování v centru města
jsme se začali zabývat už v roce 2012. Byli jsme
tenkrát vedeni snahou oživit střed Jablonce
a zredukovat rozbujelý systém parkovacích ka-
ret. Zcela běžně se stávalo, že parkoviště v cent-
ru byla po celý den obsazena vozidly s parko-
vacími kartami a člověk, který si během dne
potřeboval ve městě něco vyřídit nebo jen rych-
le nakoupit, neměl možnost zaparkovat. Od
ledna 2013 začal postupně fungovat nový
systém, v němž jsme zavedli tzv. rychloobrátko-
vá parkoviště se stáním prvních 30 minut zdar-
ma, rozšířili jsme počet parkovacích míst a za-
vedli zpoplatnění pouze ve všední dny. Všechna
tato opatření měla vést k podpoře podnikatelů
v provozovnách v centru a k vyššímu komfortu
obyvatel – uživatelů služeb. Jak se později uká-
zalo předpoklad byl správný a po počátečních

diskuzích s rezidenty bydlícími v centru města
se situace zklidnila a všichni si na nový systém
poměrně rychle zvykli. 

Parkování pod Jabloní
Téma parkování ve středu města se v minulosti
otevřelo ještě několikrát v souvislosti se stav-
bou obchodního centra ve středu města. Nej-
prve se hovořilo o tom, kolik bude v novém ob-
choďáku parkovacích míst, pak přišla na řadu
vskutku nerudovská otázka „Kam s nimi?“, te-
dy s auty v době bourání Jabloně a stavby
Centralu, kdy nebylo možné využívat velké
parkoviště naproti poště. Po krušných letech
výstavby se nakonec i tato situace zklidnila.
Auta opět mohou parkovat bez potíží jak v ulici
Komenského, tak v ulici Gen. Mrázka a samo-
zřejmě v krytém parkovišti obchodního domu,
který umožňuje, jak slíbil, bezplatné parkování
návštěvníkům divadla. Dalším krokem ve zmí-
něné koncepci byla změna v systému vjezdo-
vých a parkovacích karet v pěší zóně, jež přišla
se začátkem roku 2016. Tehdy došlo k další re-
dukci nepřehledného kartového systému a re-
žim v pěší zóně dnes určují jenom dopravní
značky. Je to zjednodušení pro rezidenty, pod-
nikatele i strážníky městské policie.

Ach ta sídliště!
Parkování na sídlištích je problematické už jen
z toho titulu, že v době, kdy sídliště vznikala,
v 70. a 80. letech minulého století, nikdo neče-
kal tak velký automobilový boom. Ulice na síd-
lištích jsou úzké a parkovišť poskrovnu. Navíc
chybí prostor na jejich případné vybudování.
Situace řešíme rozšiřováním stávajících ploch
tam, kde je to možné. Někdy pomůže zcela jed-
noduše parkoviště efektivněji „přelajnovat“, te-
dy znovu vyznačit jednotlivá parkovací místa,
jako je tomu například nyní na Horním náměs-
tí. Jindy je potřeba malý zásah do zeleně.
V těchto případech ale většinou dojde ke kon-
fliktům mezi občany. Řidiči a majitelé aut vola-
jí po parkovištích, ostatní obyvatelé, a nejsou to

jen senioři, zase bojují, obrazně řečeno, za kaž-
dý pruh trávníku nebo strom. Tady bych rád
podotkl, že ne všechny plochy, jež se na první
pohled zdají být vhodné, k vybudování parko-
viště skutečně vhodné jsou. Když pominu tech-
nické parametry pro bezpečný pohyb vozidel
a technické sítě skryté pod povrchem, jsou tu
zejména majetkové poměry – město nemůže
vybudovat parkoviště na pozemku, který mu
nepatří. A pak také regulativy územního plánu,
jenž je vytvořen právě proto, aby určil, co má
na té které ploše být, aby život ve městě byl co
nejpříjemnější pro všechny. Prosím proto všech-
ny občany, kteří mají nápad na umístění nového
parkoviště, aby se nejprve domluvili ve svém
sousedství, zda je opravdu realizace parkoviště
či jiné dopravní úpravy v jejich okolí průchod-
ná. V tomto ohledu dobře funguje například
osadní výbor Mšeno, na jehož popud se letos
začne budovat propojení mezi ulicemi Mládí
a Palackého, což přinese nové dopravní řešení.

S parkovacími místy a navýšením jejich poč-
tu se pracovalo při revitalizaci sídliště Žižkův
Vrch v rámci IPRM, podobný systém je nyní na-
plánován i jako součást modernizace sídliště
Šumava. V obou případech se mohli a mohou
vyjádřit obyvatelé daných lokalit. Dalším pro-
jektem, který čekal na schválení územního plá-
nu, je nové parkoviště v ulici Pobřežní ve
Mšeně. Apeluji proto na všechny občany, buďte
aktivní, zajímejte se, co se děje a chystá.
Nadávat poté, co se něco s velkým úsilím a za
drahé peníze vybuduje, už nemá smysl.

Zima situaci nezlepšuje
Potíže s parkováním na sídlištích se stupňují
v zimě, kdy napadne sníh a je potřeba ho ně-
kam nejen odklidit, ale hlavně umožnit průjezd
odklízecí technice. Žijeme v Jablonci, kde je
doprava obecně v zimě složitější než třeba
v Praze a je k tomu tak potřeba přistupovat ne-
jen ze strany města, ale i ze strany jeho obyva-
tel a zejména řidičů. Určitá tolerance a respekt
vůči nařízením je zkrátka potřeba. 

Parkoviště v centru
Často se mě lidé ptají na vybudování tzv. zá-
chytného parkoviště. Právě to vznikne jako
součást plánovaného terminálu v Kamenné uli-
ci. Nové parkoviště pak nabídne i dnešní plocha
otočky tramvaje v Tyršových sadech, jakmile se
tramvajová trať prodlouží až na zmíněný termi-
nál. Obě tyto parkovací plochy nejen uleví
Hornímu náměstí, jehož podoba je do jisté mí-
ry degradovaná parkovacími místy, ale také si
zejména od parkoviště v Tyršových sadech sli-
bujeme zatraktivnění budovy lázní pro případ-
ného investora. Lázním totiž právě parkoviště,
které je pro moderní provoz tak důležité, výraz-
ně chybí. Dalším plusem těchto budoucích par-
kovacích lokalit je rozšíření nabídky parkování
pro obyvatele nemovitostí v centru města.

Parkování tedy není jednoduché téma k řeše-
ní, ale pokusil jsem se vám souhrnem jeho po-
stupného vývoje v Jablonci za poslední roky
ukázat, že se jím zabýváme. 

Petr Beitl, primátor

Parkuji, parkuješ, parkujeme
Parkování je téma, které se dotýká všech skupin obyvatel. Po možnosti
zaparkovat volají lidé jak v centru města v blízkosti obchodů, úřadů
a dalších institucí, tak na sídlištích a v obytných zónách. 

Novým systémem uspořádání se na ploše Horního náměstí podařilo 
získat 70 parkovacích míst, ze 107 na 177. Foto Jiří Endler

Parkování v zimě je obtížné. Foto Petr Vitvar
Na sídlištích je občas problém najít volné místo.

Foto Jiří Endler



Nejenom, že se na začátku září vrací školáci
do lavic, ale podle vyhlášky začíná i topná
sezona. Jablonecká energetická do ní vstu-
puje s vloni revitalizovanou soustavou. Mi-
mo topné období probíhalo další ladění
provozu, kolaudace kotelen a příprava na
připojení nových zákazníků. Moderní sys-
tém vytápění, nízké ceny, nepřetržitý online
dispečink a nulové vstupní investice pro od-
běratele činí z městské společnosti jednoho
z nejatraktivnějších dodavatelů tepla a teplé
vody. 

Ceny tepla v Jablonci se díky revitalizaci sníži-
ly z téměř 900 Kč/GJ, jež občané platili ještě
před několika lety, až na současných 579 Kč/GJ,
nebo – pokud odebíráte teplou vodu z centrální
přípravy nebo teplo přes vlastní předávací sta-
nici, dokonce na 564 Kč/GJ. 

Platíte pouze to, co skutečně spotřebujete
Jablonecká energetická navíc využívá jedno-
složkovou cenu tepla, která je nejen jednodušší

a pochopitelnější formou účtování ceny tepla
vůči zákazníkům, ale zaručuje také, že odběra-
telé zaplatí pouze skutečně spotřebované teplo,
což při dvousložkové ceně neplatí. „U dvouslož-
kových cen je vždy fixně sjednaný určitý odběr
tepla, který zákazník zaplatí, ať už jej využije
nebo ne. Naopak pokud při jednosložkovém
účtování neodeberete žádné teplo, žádné také
nezaplatíte,“ vysvětluje Petr Roubíček, ředitel
Jablonecké energetické. 

Nepřetržitě online
Jednou z velkých výhod nového způsobu vytá-
pění je také modernizovaný nepřetržitý online
dispečink. „Jakmile dojde k jakékoliv kompli-
kaci či závadě, systém okamžitě automaticky
problém „nahlásí“ a technici situaci zpravidla
vyřeší buď na dálku nebo přímo na místě tak,
že zákazník většinou ani problém v dodávce
tepla nebo teplé vody nezaznamená,“ popisuje
Roubíček. (lv)
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O závadě ví JE hned díky online dispečinku

1• Udržte teplo uvnitř
Projdete kolem okna a ucítíte závan chladné-
ho vzduchu? V předsíni je studená podlaha,
protože pod dveřmi se dostává zima z chodby?
Je dobré okna a dveře něčím utěsnit. Pro za-
čátek by mohlo stačit těsnění, které koupíte
v každém hobby marketu. U dveří někdy také
stačí koupit vyšší práh a teplo zůstane uvnitř.
Na noc je lepší zatáhnout rolety a závěsy, tep-
lo se tak déle udrží v místnosti.

2• Nevětrejte dlouho, ale intenzivně
Pro klima v domácnosti je větrání zásadní.
Větrejte krátce a intenzivně. Okna otevřete do-
kořán, můžete vytvořit i průvan. Tím se vy-
mění vzduch, ale o teplo nepřijdete. Pokud
větráte například otevřenou ventilačkou
a dlouho, postupně se ochlazují zdi a vybave-
ní domácnosti a vy pak budete muset celý byt
vytápět znovu.

3• Pusťte teplo z radiátorů do místnosti
Teplo z radiátorů se musí dostat až k vám.
V případě, že přes radiátory máte záclony
a závěsy, nepůjde to. Na radiátorech také ne-
sušte prádlo, raději si pořiďte sušák. Prodávají

se také fólie, které nalepíte za radiátor, a ty
teplo od zdi odráží do místnosti a nevytápí se
stěna. 

4• Teplo si regulujte
Jste celý den mimo domácnost? Pořiďte si ter-
mostat, který udrží teplotu v bytě na přijatel-
ném minimu. Vy si ho nastavíte tak, že začne
víc topit před vaším návratem. To samé platí
v noci, kdy je ideální teplota na spánek 16 až
18 stupňů. Termostat pak zapne třeba půl ho-
diny před tím, než vám zazvoní budík. A co je
lepší než vstát do vyhřátého bytu?

5• Topení nevypínejte
Pokud se snažíte ušetřit tím, že topení úplně
vypínáte, neděláte dobře. Příliš vychladlý byt
je pak potřeba intenzivněji vytopit a spotřeba
je větší. Pokud bydlíte v bytovém domě, ať už
je zásobován centrálně či má vlastní kotelnu,
je dobré vždy topit minimálně na 16 stupňů.
Tohle teplo máte totiž většinou už v ceně a za-
platíte jej tak jako tak. Připlácíte až to, co pro-
topíte „navíc“. Pokud tedy necháte teplotu
klesnout níže, nepomůžete si, naopak, platíte
něco, co jste nevyužili.

Pět rad, jak topit beze ztrát

Semafor v Turnovské ulici je zdrojem mno-
ha konfliktů, diskuzí a nejasností už od své-
ho zřízení v roce 2012.

Nejprve několik faktů: 
• Turnovská ulice je silnicí I. třídy I/65 ve vlast-

nictví státu a správě Ředitelství silnic a dálnic
ČR (ŘSD), na ni navazují komunikace ve
vlastnictví města, ulice Jateční a Masná.

• Světelné signalizační zařízení (semafor) ne-
vlastní město, ale soukromá developerská
společnost, která investovala do vybudování
obchodního centra včetně chodníků, komuni-
kací, parkovišť apod. Požadavek na zřízení se-
maforu při výjezdu z místní komunikace na
silnici první třídy vzešel tenkrát z krajského
úřadu při projednávání v rámci stavebního ří-
zení. 

• Statutární město Jablonec nad Nisou není te-
dy ani vlastníkem, ani správcem semaforu,
ale má, stejně jako ŘSD, zájem situaci řešit
a aktivně se jí již několik let zabývá.

„Je zarážející, že majiteli semaforu nevadí, že
světelné zařízení nefunguje a neplní tedy účel,
pro který bylo instalováno,“ řekl v lednu 2015
náměstek primátora Miloš Vele, jenž se spolu
s kolegy z odd. správy komunikací snaží situa-
ci dlouhodobě řešit. „Oslovili jsme majitele se-
maforu s žádostí o odkup světelného zařízení,
abychom jej mohli převzít do správy. Bohužel
bezvýsledně. Společnost nekomunikuje. Přesto

se o zařízení snažíme starat a odstranění po-
ruch objednáváme na náklady města. Podařilo
se také najít takový režim, který by odpovídal
dopravní situaci v lokalitě,“ vysvětluje dnes
Vele. Letos v létě technická závada opět zapříči-
nila potíže v dopravě a na magistrát se znovu
obraceli občané s žádostí o opravu a uspokoji-
vé řešení. V současné době se město společně
s Dopravním inspektorátem Policie ČR a ŘSD

obrátili na krajský silniční úřad se žádostí, aby
vyzval vlastníka k nápravě. Jednoznačným zá-
jmem vedení města je nepříjemnou situaci jed-
nou pro vždy vyřešit, dosáhnout převzetí sema-
foru do vlastnictví města a starat se o jeho
funkčnost tak, aby nedocházelo k dalším potí-
žím. Jak je ale patrné z výše uvedeného textu,
byť je to obtížně pochopitelné, nebude to snad-
né. (mh)

Zeptali jsme se na semafor v Turnovské ulici

Semafory v ulici Turnovská. Foto Jiří Endler

Správce městské haly Daniel Habětínek kontroluje
topnou soustavu. Foto Jiří Endler
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V Sokolí ulici se začal stavět sportovní areál
Stromy a křoviny, které nebyly v dobré kon-
dici, ustoupily výstavbě víceúčelového areá-
lu v jablonecké Sokolí ulici. Chystá se zde
stavba víceúčelového sportovního areálu za
téměř 18,5 milionů korun včetně DPH. Letos
město začalo se zemními pracemi, hotovo by
mělo být na podzim příštího roku.

Nový sportovní areál vznikne na zanedbaném
školním pozemku, který sloužil v minulosti
škole v ulici 5. května pro pozemkovou výcho-
vu, mezi ulicemi Sokolí, SNP, Jarní a Lovecká.
„Nabídneme tak moderní sportoviště – jak pro
školáky a mateřinku v Lovecké ulici, tak i pro
veřejnost z blízkého okolí. Podobné sportoviště
v této lokalitě citelně a dlouho chybí,“ říká ná-
městek pro rozvoj města Lukáš Pleticha. 

Hřiště, dráha, pískoviště
Největší finanční objem díla tvoří hrubé terén-
ní úpravy. „Je nutné srovnat plochu pro více-
účelové sportovní hřiště s umělým povrchem
velké 968 m2. Terén podepřeme opěrnými ga-
bionovými zdmi a svah zpevníme betonovými
tvarovkami. Pro odvodnění areálu je třeba vy-
tvořit drenážní systém,“ popisuje projekt ná-

městek Pleticha. Součástí odvodnění je kromě
rozsáhlého drenážního trubního systému a žla-
bů také podzemní retenční nádrž s přepadem
do kanalizace.

Kromě velkého hřiště s umělým povrchem tu
vznikne běžecká dráha pro sprint na 60 metrů
s doskočištěm pro skok daleký, travnatá spor-
tovní víceúčelová plocha s herními prvky a zakry-
tým pískovištěm, jež budou ponejvíce využívat
právě děti ze školky v Lovecké. „Vybudujeme ta-
ké zázemí pro školní děti se šatnou a toaletami,
učitelé zde budou mít kabinet s malým skla-

dem a přístřeškem pro převlékání. A celý areál
bude oplocený,“ říká Radka Poprová z oddělení
investiční výstavby.

Příští rok o prázdninách
Stavba potrvá dva roky a vyžádá si 18,5 mil. Kč
včetně DPH z městské pokladny. Letos se zatím
na základě podrobného dendrologického prů-
zkumu vykácely vzrostlé dřeviny ve špatné
kondici a ty, které musely ustoupit stavbě, od-
bouraly se všechny drobné betonové konstruk-
ce a oplocení. „Do konce stavební sezony chce-
me provést hrubé terénní úpravy a odvodnění
plochy, vše ale závisí na klimatických podmín-
kách,“ připomíná vedoucí oddělení investiční
výstavby Pavel Sluka s tím, že stavba bude po-
kračovat podle aktuálního počasí hned na jaře.
„Předpokládáme, že hotovo by mělo být do kon-
ce prázdnin příštího roku,“ dodává Sluka. 

V hotovém sportovním areálu se pak ještě vy-
sadí listnaté dřeviny, jehličnany, keře a trvalky
jako náhrada za vykácenou zeleň, založí se zá-
těžový a pobytový trávník. „Takovou příjemnou
novinkou bude bludiště z tvarovatelných dřevin
a zastíněné pískoviště,“ uzavírá Lukáš Pleticha. 

(jn)

Demolice domů u křižovatky ulic Želivského,
Palackého a Janovské se musela na chvíli
zastavit. Zatímco bývalý hostinec byl roze-
braný během necelého týdne, odstranění
obytného domu trvalo déle. 

„Pozastavení demolice obytné budovy způsobil
sousední rodinný dům, respektive jeho technic-
ký stav. Objekt je z roku 1838 a zub času se na
něm hodně podepsal. Dům nemá žádné ukot-
vení, konstrukce je popraskaná a dřevo napa-
dené parazity. Proto jsme si nechali zpracovat
jeho podrobnou pasportizaci a denně jsme po-
řizovali fotodokumentaci jeho stavu,“ vysvětlu-
je vedoucí odboru územního a hospodářského

rozvoje Otakar Kypta s tím, že obytný dům se
postupně rozebíral velmi šetrným způsobem.

Na demolici za 1,5 milionu korun získalo měs-
to milionovou dotaci z ministerstva pro místní
rozvoj s tím, že do konce listopadu 2020 bude na
místě zbouraných domů nová okružní křižovat-
ka, jejímž investorem nebude město, ale Krajská
správa silnic LK,“ vysvětluje náměstek primáto-
ra pro rozvoj města Lukáš Pleticha. (jn)

Velmi šetrná demolice na Ostrém rohu 

Na konci léta se začala opravovat Pyramida
v Rychnovské ulici v Kokoníně. Jedná se
o památník na prusko-rakouskou válku
v roce 1866 a zároveň válečný hrob. Pod po-
mníkem jsou totiž uloženy ostatky vojáka
Carla Gustava Pählkeho z pruského 4. mag-
deburského pěšího pluku, jenž padl 26. červ-
na 1866 u Rychnova.

Pomník vznikl v roce 1874, o dvacet let později
byl na vrcholový jehlan doplněný seznam jmen
kokonínských občanů, kteří padli 3. července
1866 v bitvě u Hradce Králové a 24. července

1866 v bitvě u italské Custozzy. V souvislosti
s jeho opravou je nutné nejprve staticky zajistit
pomalu ujíždějící svah, na němž pomník stojí.
Uvolněné jsou jak obrubníky, tak základové
stupně. Samotné kamenné části se musí očistit
od mechu, zrekonstruovat, znovu obnovit texty
a doplnit chybějící části, jimiž jsou kamenná
koule s bronzovou pruskou orlicí na vrcholu
pomníku a také bronzové lví hlavičky, které na
sloupcích držely obvodové kovové řetězy. Dojde
i na úpravu zeleně v bezprostředním okolí.

Do obnovy pomníku se zapojil Komitét pro udr-
žování památek z války roku 1866, jenž v roce
1888 založil Jan Nepomuk Steinský, přezdívaný
otec válečných hrobů, kterému nebyla lhostejná
památka padlých ve zmíněné válce. „Komitét
zajistí výrobu chybějící žulové koule i orlice
a také výrobu pamětní desky v podobě z roku
1912. Této spolupráce si velmi vážíme,“ připomí-
ná Ivana Řimnáčová, vedoucí odboru stavebního
a životního prostředí, pod niž spadá památková
péče. Text desky informoval o veteránském
spolku v Kokoníně, z jehož iniciativy byla usku-
tečněna přestavba památníku v roce 1912. 

Opravy a instalace dalších kovových prvků
a kamenných částí se ujal jablonecký umělecký
kovář a restuarátor Jan Nikendey se svými ko-
legy. Celková oprava včetně zabezpečení svahu

a úpravy okolí si podle odhadů vyžádá téměř
milion korun. „Z Ministerstva obrany ČR jsme
získali dotaci ve výši 562 tisíc korun, město by
se na nákladech mělo podílet částkou 241 tisíc,“
říká náměstek primátora Lukáš Pleticha. Hoto-
vo by mělo být do konce října letošního roku.

Ostatky vojáka Pählkeho budou po dobu re-
konstrukce památníku a hrobu uloženy v sou-
ladu se zákonem u pohřební služby. Zájem o je-
jich bližší prozkoumání projevil archeolog
Severočeského muzea v Liberci Petr Bresto-
vanský.

(mh)

Pyramida v Kokoníně je válečným hrobem

Projekt „Demolice objektů čp. 105 a 172 v Jablonci nad
Nisou“ byl realizován za přispění prostředků státního
rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Foto Jana Fričová

Foto Jana Fričová

Foto Markéta Hozová
Ostatky vojáka Carla Gustava Pählkeho. 

Foto Markéta Hozová
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V sobotu 21. října 2017 se uskuteční svoz ne-
bezpečného odpadu a elektrospotřebičů.
Další svoz proběhne na konci května 2018.

Do nebezpečného odpadu patří: upotřebené
motorové oleje (v uzavřených nádobách do
30 l), olejové filtry a další zaolejovaný materiál,
všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu,
baterií a článků, domácí kapalné a tuhé chemi-
kálie, ředidla, kyseliny, louhy, vývojky, chemické
přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů,
škůdců apod. Nádoby musí být označeny, zbytky
starých barev, obaly od barev, léky všeho dru-
hu včetně mastí.

Mezi elektrospotřebiče patří např.: televizo-
ry, ledničky, pračky, fritézy, fény, myčky, spo-
ráky, vysavače, mikrovlnné trouby, žehličky,
kávovary, fény, elektrické nářadí a nástroje,
videopřehrávače, radiopřijímače, videokamery,
fotoaparáty, el. hudební nástroje, počítačové
monitory, notebooky, počítače, klávesnice, tele-
fonní přístroje, faxy, tiskárny, kalkulačky, elek-
trické hračky, světelné zdroje (trubice, úsporné
zářivky), výbojky a svítidla.

Rozpis zastávek ambulantního svozu 
nebezpečného odpadu:
8.00–8.15 sídliště Janovská – ul. Na Úbočí
8.20–8.35 sídliště Mšeno – ul. Mládí
8.40–8.55 ul. S. K. Neumanna

9.00–9.15 Pasecké náměstí
9.20–9.35 sídliště Šumava – ul. Vysoká
9.40–9.55 ul. Vysoká – křižovatka s ul. Jitřní
10.00–10.15 ul. Novoveská – křižovatka s ul.

Jarní
10.25–10.40 ul. Květinová – křižovatka s ul.

Křížová
10.50–11.05 ul. Krkonošská u nádob na sepa-

rovaný odpad
12.30–12.45 ul. Janáčkova – u hasičské zbroj-

nice
12.50–13.00 ul. Žítkova – křižovatka s ul.

U Srnčího dolu
13.05–13.15 ul. Pasířská – u školy
13.20–13.30 ul. U Nisy – u veteriny
13.35–13.45 nemocnice - parkoviště

13.50–14.00 Horní náměstí - parkoviště
14.10–14.20 Proseč, ul. Prosečská – u hasičské

zbrojnice

Odpad je nutné odevzdat přímo na stanovišti –
při odevzdávání odpadu dbejte pokynů obsluhy.
Je nepřípustné odkládat odpady před příjezdem
mobilní sběrny ani po jejím odjezdu. Eternit či
lepenka nebudou při svozu přijaty (je možné je
za úplatu odevzdat na překladišti Proseč).

Další možnosti odevzdání odpadu jsou po
celý rok:
• sběrný dvůr Smetanova – zde je možné ode-

vzdat nebezpečné odpady i elektrospotřebiče,
tel. 483 312 403, pondělí–pátek 7–17 hodin.

• sběrný dvůr Proseč – zde je možné odevzdat
nebezpečné odpady, nikoli elektrospotřebiče
s výjimkou bojlerů, tel. 483 318 826, pondělí,
středa, pátek 7.00–14.30, úterý a čtvrtek 7.00 -
17.30 hodin a v sobotu 9.00–13.00 hodin.

• sběrné místo Dalešická, Kokonín – zde je
možné odevzdat nebezpečné odpady i elektro-
spotřebiče, vždy v sobotu od 8.00 do 12.00 ho-
din.

• sběrné místo Belgická – zde je možné odev-
zdat nebezpečné odpady i elektrospotřebiče,
pondělí–neděle 8.00–18.00 hodin.

Další svoz proběhne v květnu v roce 2018.

Svoz nebezpečného odpadu a elektra

Mnozí obyvatelé Jablonce třídí odpad.
Kromě plastů, papírů a elektroodpadu je to
také bioodpad. Mnozí však neví, jak s ním
naložit, a tak mnohdy končí mezi komunál-
ním odpadem v popelnicích či na místech,
které k tomu nejsou určené. 

Na to, jak nejen s biodpadem naložit, jsme se
zeptali Barbory Šnytrové ze správy veřejné ze-
leně magistrátu. 

Kam mohou občané odevzdat bioodpad,
platí se za tuto službu?
V Jablonci je možné bioodpad v průběhu celého
roku odvézt na sběrný dvůr v Proseči, případně
v ulicích Belgická nebo Dalešická v Kokoníně.
Odložení bioodpadu na sběrných dvorech je
pro občany Jablonce, kteří platí za popelnici,
bezplatné. Další možností je odložení do velko-
kapacitních kontejnerů, které jsou přistavovány
čtyřikrát ročně zhruba ve třinácti lokalitách.
Tento způsob likvidace bioodpadu funguje od
roku 2013 a využívá ho stále více lidí. Při dvou
jarních termínech se svezlo dohromady téměř
22 tun. Další dva svozy bioodpadu jsou plánová-
ny na 4. a 11. listopadu 2017. Seznam lokalit bude
zveřejněn v příštím měsíčníku a na webu města.

Ideální způsob využití bioodpadů, zvláště
v oblastech rodinných domů, je kompostování
na vlastním pozemku. Přidanou hodnotou to-
hoto způsobu je, že bioodpad zůstává v místě
vzniku, nemusí se nikam převážet a lidé využi-
jí kompost na vlastní zahradě.

Proč nemáme hnědé popelnice jako v jiných
městech?
V současné době bohužel nemáme v rozumné
dojezdové vzdálenosti žádné zařízení na zpra-
cování bioodpadu, nejbližší kompostárna je
45 km. Svážení hnědých popelnic by tak bylo
značně neekonomické, ale i neekologické.
V případě výstavby kompostárny v blízkosti
Jablonce by město o hnědých popelnicích urči-
tě uvažovalo.

Setkáváte se s ukládáním bioodpadu i mimo
povolená místa?
Bohužel ano. Velkým nešvarem je odkládání do
lesa či na pozemky, které zdánlivě nikomu ne-
patří. Na území města je několik desítek sklá-
dek bioodpadu menšího či většího rozsahu.
Vyskytují se zpravidla u čtvrtí rodinných domů
a obsahují především posekanou trávu, listí,
ořezané větve, spadané ovoce, zeminu apod.
Lidé odkládají bioodpad často na sousední po-
zemky v dobré víře, že je rozložitelný a ničemu
neublíží. I sousední pozemky však mají vlastní-
ka a tímto jednáním dochází k znečišťování ci-
zích pozemků, ať už ve vlastnictví města, státu
či soukromé osoby. Postupným navážením bio-
odpadu vznikají nevzhledné hromady. Dochází
zde ke špatnému kompostovacímu procesu,
který bývá způsoben malým přístupem vzdu-
chu, špatným složením biologické hmoty nebo
nevhodnou vlhkostí. Zvláště u skládek, slože-
ných převážně z posekané trávy, dochází k pro-
cesu zahnívání, přičemž se uvolňují zapáchající
plyny. Naopak nenaštěpkované větve se rozklá-
dají velmi pomalu, objem černých skládek se
tak zvětšuje a tvorba humusu je zde zdlouhavá.
Volné odkládání bioodpadu s sebou nese ještě
další negativní vlivy, jako jsou zápach, vytéká-
ní znečištěné vody ze skládky do okolí a naru-

šení vzhledu obce. Následně zde často dochází
k odkládání dalších druhů odpadů a z místa se
pak stane klasická černá skládka. Následné od-
stranění skládky stojí nemalé finanční pro-
středky. Odkládání bioodpadu na cizí pozemky
není v souladu s obecně závaznou vyhláškou
města o odpadech a může být za něj uložena
pokuta až do výše 100 tis. Kč.

Uvažuje město o kompostérech pro občany,
podobně jako je to jinde?
Jablonec získal dotaci z Operačního programu
životní prostředí na pořízení 1 200 domácích
kompostérů a štěpkovače za celkem 3,7 milionu
korun. V současné době se připravuje výběrové
řízení na dodavatele kompostérů a předpoklá-
dáme, že na jaře roku 2018 spustíme proces je-
jich zápůjček Jablonečanům. O podrobnostech
budou občané včas informováni.

Město získalo ještě další dotaci z Operačního
programu životní prostředí, a to na vybudování
dvou stanovišť podzemních kontejnerů a na po-
řízení pěti velkoobjemových kontejnerů urče-
ných pro sběr bioodpadu. Tyto nádoby umístí-
me od jara do podzimu v různých lokalitách
města a k současným čtyřem přibudou další
termíny pro svoz bioodpadu. 

(end)

Bioodpad na cizí pozemky nepatří

Ruční demontáž malých elektrospotřebičů. 
Foto Archiv MMJN

Foto archiv MMJN
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Na Den památek se po rekonstrukci poprvé
otevřely dvě ze tří zasedacích místnosti ve
druhém patře radnice. Z novotou zářících
prostor doslova čiší duch architekta Karla
Wintera a třicátá léta minulého století. 

„Jedním z úkolů, které jsem sám sobě dal, bylo
vrátit funkcionalistické radnici, odborníky ce-
něné pro stylovou čistotu, původní podobu.
Období normalizace se podepsalo zejména na
interiérech. Jsem velmi rád, že hospodaření
města je na takové úrovni, abychom mohli našim
předkům splácet dluh, který vůči jejich odkazu
v tomto směru máme,“ říká primátor Beitl. 

203
Vloni prošla kompletní rekonstrukcí zasedací
místnost č. 203 v jihozápadním rohu budovy.
Pod umakartovým obložením, pozůstatku 70. let
20. století, se naštěstí zachovaly dřevěná ostění
i kryty radiátorů. Ty se po zrestaurování vrátily
na své místo. „V podlahách se objevila dřevo-

morka a po konzultaci s památkáři jsme roz-
hodli parkety odstranit a nahradit replikou,“
prozrazuje tajemník Marek Řeháček. Letos do
místnosti přibyl na zakázku vyrobený stůl in-
spirovaný Winterovými výkresy a polstrované
židle s područkami. Interiéru dominuje velký ob-
raz místního malíře Romana Dresslera Pohled
na Jablonec. Zasedací místnost 203 slouží úřa-
du, ale i komisím, výborům a různým spolkům.

201
Zdařilou rekonstrukcí prošla letos zasedací
místnost č. 201, která za války sloužila jako ob-
řadní síň a v novodobé historii v ní byla a jsou
zasedání rady města. I tady vládl umakart
a dřevotříska, z nichž bylo obložení i nábytek. 

Restaurátoři repasovali původní dřevěné prv-
ky ukryté pod obložením a doplnili nové podle
návrhů architekta Wintera, pravděpodobně pro
nedostatek financí nikdy nerealizované. Tak se
vyrobila například skříň s hodinami, v níž je
schovaná technika. Velký, 100 kg těžký lustr

s bronzovými rameny a nástěnné lampičky
vznikly podle původních návrhů v dílně firmy
Houska a Douda. Historický oválný stůl prošel
repasí už vloni při rekonstrukci zasedačky 203,
z níž se letos stěhoval na své právoplatné místo,
židle se opět zrodily podle původních výkresů. 

Dřevotříska zakrývala bílé větrací mřížky
i masívní posuvné dveře spojující zasedačku
s vedlejším velkým sálem. Stejně jako vstupní
dveře z chodby jsou zrestaurované a opět plně
funkční. 

Do posledního detailu
Zasedací místnosti do detailů získaly podobu
podle dobových návrhů, moderní technologie
zůstávají důmyslně skryté. Celková částka na
rekonstrukci a kompletní vybavení se pohybu-
je kolem 3 milionů korun. Nejvyšší položku
tvoří restaurátorské práce a výroba svítidel. 

Zasedací sál zastupitelstva s velkými okny do
náměstí a galerií pro veřejnost si na svou re-
konstrukci minimálně rok počká. (mh)

Zasedací místnosti jsou pýchou radnice

Z nového vybavení se mohou těšit jablonečtí
dobrovolní hasiči díky podpoře Libereckého
kraje. 

Jablonec získal z krajského dotačního fondu
podpory jednotek požární ochrany dotaci ve
výši 431 tisíc korun, aby s přispěním 323 tisíc
z městského rozpočtu mohl obměnit nebo poří-
dit zcela nové vybavení a ochranné prostředky
dobrovolným hasičům v Kokoníně, Pasekách
a Proseči.

„Podali jsme čtyři žádosti na čtyři projekty
pro jednotky dobrovolných hasičů a ve všech
případech jsme uspěli,“ konstatuje Vratislav
Pavlín z odd. krizového řízení magistrátu, který
má dobrovolné hasiče ve městě na starosti.
Statutární město Jablonec nad Nisou zřizuje tři
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
(JSDHO), a to v Kokoníně, v Proseči nad Nisou
a v Jabloneckých Pasekách. 

Za téměř tři čtvrtě milionu tak tři jednotky
dobrovolných hasičů získaly standardní zása-
hové vybavení, jakým jsou zásahové obleky
a boty, svítilny, přilby, reflexní vesty, ale i lano-
vý naviják, nákladní přívěsy, dýchací přístroje
a také nafukovací člun. Veškeré nově zakoupe-
né vybavení podle Vratislava Pavlína splňuje
podmínky pro použití u zásahu.

„Jednotka Jablonecké Paseky je předurčená
k plnění úkolů při zásazích vyvolaných větrný-
mi smrštěmi a sněhovou kalamitou, úniky ne-
bezpečných látek, na následky živelných po-
hrom způsobených vodou a k plnění závěsného
vaku pod vrtulníkem a dopravní nehody,“ vy-
jmenovává Vratislav Pavlín. Právě člun a dýcha-
cí přístroje směřovaly kvůli zaměření jednotky
do Pasek. Dýchací přístroje včetně záložních
tlakových lahví už pasečtí dobrovolní hasiči od
města získali v roce 2013. „Během čtyř let měla

jednotka více než 150 výjezdů a cvičení, při
nichž častým užíváním opakovaně praskaly po-
pruhy, kterými se dýchací přístroje připínají.
Než časté opravy bylo ekonomičtější pořídit
zcela nové vybavení,“ vysvětluje Pavlín.

Do nového červeného gumotexového člunu
s bílým nápisem HASIČI za sedmdesát tisíc ko-
run se vejde sedm osob. Ten původní byl men-
ší, a neodpovídal tak předepsaným technickým
parametrům.

(mp)

Hasiči získali nové vybavení

Podoba zasedací místnosti č. 201 v r. 2013. Foto Markéta Hozová Podoba zasedací místnosti č. 201 v průběhu prací v létě 2017. Foto Markéta Hozová

Foto Vratislav Pavlín Foto Vratislav Pavlín
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■ Vítání dětí 
sobota 2. 9. 2017
Vojtěch Kovač, Michaela Palasová,
Adam Konopásek, Vilém Pavelka,
Mikuláš a Martin Demeterovi,
Tobiáš Lahoda, Jana Dreslerová,
Pavel Vainer, Viktorie, Berková,
Nikol Šulcová, Kristián Tomeš, So-
ňa Paldusová, Amélie Fiedlerová,
Natálie a Šimon Kycovi, Natálie
Kuthanová, Sofie Kováčová, Moj-
mír Vacarda, Kristýna Hrabánko-
vá, Antonín Riedl, Jan Kroutil, Jan
Hulčík, Anastázie Němcová, Ma-
tyáš Matějka, Ema Zapadlová,
Jindřich Rozporka, Timotej Patka,
Šimon Strouhal, Karolína Štícho-
vá, Emily Halamová, Dominik Šil-
hán, Jan Marek

Téměř stoletá 
republika
Slavnostní připomenutí 99. výročí
vzniku samostatného českoslo-
venského státu se uskuteční 27. říj-
na 2017 od 10 hodin u Památníku
obětí 1. světové války v Tyršových
sadech za přítomnosti představite-
lů města a dalších hostů.

Setkání u pomníku
Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 od
9 hodin proběhne vzpomínkové set-
kání u pomníku v ulici Generála
Mrázka u příležitosti 17. listopadu
– Dne boje za svobodu a demokra-
cii za přítomnosti představitelů
města a dalších hostů.

Dušičky na louce
Sbor pro občanské záležitosti měs-
ta Jablonce nad Nisou zve na piet-
ní shromáždění, které se uskuteč-
ní v neděli 29. října od 14 hodin na
městském hřbitově v prostoru roz-
ptylové loučky. 

Nejkrásnější alej
Spolek Arnika sedmým rokem hle-
dá nejkrásnější stromořadí České
republiky. Lidé zatím nominovali
patnáct alejí z osmi krajů, tip na tu
z Libereckého kraje zatím chybí.

Možnost nápravy je do 31. 10. na
webu www.alejroku.cz/nominace.
Loni se krajskou vítězkou stala bře-
zová alej mezi Jilemnicí a Mříčnou.

Desetileté přátelství
U příležitosti 10. výročí podpisu
partnerské smlouvy s Jelení
Horou proběhlo v pátek 22. září
setkání partnerských měst. Atmo-
sféru Jabloneckých podzimních
slavností si užili zástupci Jelení
Hory, Jelenohorského okresu, Bu-
dyšína, Zwickau a Kaufbeurenu.
V rámci oslav vystoupila i jeleno-
horská hudební skupina AGAT
a dechovka Musikvereinigung Neu-
gablonz. Odpoledne strávila delega-
ce v Jizerských horách a navštívila
Památník sklářství na Kristiánově.

Těšíme se 
na miminko
Tradiční akce pro budoucí rodiče
se koná v úterý 10. října 2017 od
15 hodin v kapli jablonecké ne-
mocnice. Dozvíte se vše o kojení
a celkové péči o dítě, o správném
tělesném vývoji a jeho dalším roz-
víjení. S výrobky, které pomáhají
v péči o miminko, seznámí a drob-
né dárky předají zástupci firem.
V úvodu vystoupí dětský pěvecký
sbor Skřivánek. Na programu se
podílí zdravotníci z pediatrického,
gynekologicko-porodnického a re-

habilitačního oddělení nemocnice.
Vstup je volný a není třeba se pře-
dem přihlašovat. Podrobnější in-
formace jsou zveřejněny webu na
www.nemjbc.cz. 

Poznejte Ochranov
Řemeslo, kultura, náboženství. To
všechno nabízí malé světové měs-
to Ochranov. Malebné místečko
v Horní Lužici založené v roce 1722
moravskými protestanty propojuje
česko-německou historii se součas-
ností. K putování po stopách spo-
lečné minulosti zve v sobotu 21.
října rýnovický Dům česko-němec-
kého porozumění. „Zastavíme se
v manufaktuře na výrobu ochra-
novských hvězd, které jsou dodnes
nejpopulárnějším symbolem Vánoc
v Německu,“ slibuje za pořadatele
Petra Laurin. Manufakturu vlastní
tamní Jednota bratrská a právě její
celosvětové kontakty, sahající inten-
zivně i do Jablonce, vytváří v Och-
ranově živou mezinárodní atmo-
sférou. Zájemci se mohou přihlásit
na e-mail: info@laurin.cz nebo na
telefonu 732 551 425. Cena zájez-
du je 220 korun.

Škola swingu
Nově se můžete v Jablonci přihlá-
sit do kurzu swingového tance
Lindy Hop pro začátečníky. Ten se
skládá z deseti středečních lekcí,
z nichž první začíná již 11. října od

19.30 hodin v klubu Woko. Po kaž-
dé lekci následuje volná swingová
tančírna. Na kurz je nutné se pře-
dem přihlásit na e-mailovou adresu:
prihlasky@dswing.cz.

Sběr víček pomáhá
Pět pytlů víček od PET lahví o cel-
kové váze 80 kg sesbírali zaměst-
nanci magistrátu a odvezli do ZŠ
Pasířská. Peníze získané z výkupu
víček škola využije například na
podporu volnočasových aktivit
svých žáků prostřednictvím Spol-
ku přátel ZŠ Pasířská a na podpo-
ru společných projektových aktivit
se základní školou v německém
Klienmachnowě.

Divadlo slaví 110 let otevření
Městské divadlo Jablonec nad
Nisou slaví 110 let od svého
otevření. Během roku se ve
stánku Thálie uskutečnilo ně-
kolik zajímavých představení.
Ve středu 20. září to bylo před-
stavení Prodaná nevěsta (viz fo-
to). V pátek 22. září se hrálo
představení Shirley Valentine
se Simonou Stašovou v hlav-
ní roli. V rámci slavnost-
ního večera, byly udě-
leny speciální stříbrné
medaile dlouholetým
zaměstnancům divad-
la. Foto Martin Kubišta

Jablonecké slavnosti piva se vydařily.
Pivo, hudební produkce různých žánrů, ne-
tradiční soutěže i biketrialové exhibice
pobavily několik set návštěvníků. Foto
Markéta Hozová

V novém školním roce zasedlo do lavic
dvaceti prvních tříd 515 dětí. Žáci ZŠ Na
Šumavě si kvůli rekonstrukci prodloužili
letní prázdniny o týden. Foto Markéta Ho-
zová

Ve sportovním areálu SKP Maják v Jab-
lonci-Rýnovicích se ve čtvrtek 7. září usku-
tečnil Mezinárodní turnaj smíšených druž-
stev Policie České republiky ve volejbale.
Foto Archiv PČR

Foto Zdeňka Vokatá

■ Jubilea
Diamantová svatba
Ve středu 11. října oslaví diaman-
tovou svatbu manželé Jaroslava
a Miroslav Feixovi. Děti, Renča,
Míša a Míra s rodinami jim přeji
mnoho lásky, radosti a zdraví do
dalších společných let.
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KDO KANDIDUJE?
Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří
jsou voleni na čtyřleté volební období. Volby se
budou konat ve volebních krajích, kterými jsou
vyšší územní samosprávné celky, u nás kon-
krétně Liberecký kraj. Věk kandidáta musí být
nejpozději v druhý den voleb 21 let.

V Libereckém kraji bylo zaregistrováno cel-
kem 24 politických stran a politických hnutí.
Hlasovací lístek každé zaregistrované politické
strany a politického hnutí bude označen číslem
vylosovaným Státní volební komisí (seznam na
9. straně) a může obsahovat max. 17 kandidátů
(registr kandidátů k dispozici na www.kraj-
lbc.cz).

Volič vloží za zástěnou do úřední obálky zís-
kané od volební komise jeden vybraný hlaso-
vací lístek, na kterém může přiznat preferenci
maximálně čtyřem vybraným kandidátům
zakroužkováním jejich pořadového čísla.

KDY K VOLBÁM?
Prezident republiky vyhlásil tyto volby na dny
20.–21. října 2017. V pátek 20. října 2017 budou
volební místnosti otevřeny od 14.00 do 22.00
hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 do
14.00 hodin.

KAM K VOLBÁM?
V našem městě nedojde ke změně počtu voleb-
ních okrsků a bude jich vytvořeno 49. Jejich
dislokace bude stejná jako u posledních voleb
v roce 2016. Oznámení o volebních místnos-
tech a popisu volebních okrsků bude zveřej-
něno na internetových stránkách města
(www.mestojablonec.cz), vylepeno ve městě,
a to nejpozději 5. října 2017. Stejnou informaci
lze získat i ve vnitřním informačním středisku
v přízemí radnice. Občané voliči, kteří mají z ú-
řední moci trvalý pobyt evidován na radnici
(cca 1 500 osob), se mohou voleb účastnit (po-
kud nebudou mít voličský průkaz) ve volebním
okrsku č. 1 – volební místnost v budově rad-
nice.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Volič může ode dne vyhlášení voleb požádat
o vydání voličského průkazu, a to písemně
s úředně ověřeným podpisem (ověření je osvo-
bozeno od povinnosti hradit správní poplatek)
nebo prostřednictvím datové schránky (datová
schránka statutárního města Jablonec nad
Nisou je wufbr2a) doručené nejpozději do
16.00 hod. dne 13. října 2017. O voličský průkaz
je možné žádat i osobně (Magistrát města
Jablonec nad Nisou, Komenského ul. 8, odděle-
ní správních agend) nejpozději do 16 hod. dne
18. října 2017. Magistrát předá voličský průkaz
přímo voliči nebo osobě, která se prokáže pl-
nou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo
jej voliči zašle na jím uvedenou adresu nejdří-
ve 5. října 2017. Voličský průkaz opravňuje vo-
liče uplatnit své aktivní volební právo v kte-
rémkoliv volebním okrsku na území ČR, popř.
zvláštním volebním okrsku (tj. v zahraničí).
Pokud volič svého práva využije ve volebním
okrsku mimo Liberecký kraj, dostane hlasova-
cí lístky od okrskové volební komise platné pro
ten volební kraj, ve kterém se bude nacházet.

Pokud volič svého práva využije ve zvláštním
volebním okrsku, bude volit kandidáty ze
Středočeského volebního kraje tak, jak losem,
v souladu se zákonem určila Státní volební ko-
mise.

HLASOVACÍ LÍSTKY
Magistrát zajistí doručení sady hlasovacích líst-
ků každému voliči společně s poučením nejpo-
zději v úterý 17. října 2017 do místa jeho trva-
lého bydliště. I tentokrát vyzýváme občany,
aby si prověřili, zda mají správně označeny
svoje poštovní schránky. Pokud se výjimečně
stane, že volič lístky neobdrží do výše uvedené-
ho data, může si celou sadu vyzvednout denně
v pracovní době ve vnitřním informačním stře-
disku v přízemí radnice a v den voleb i ve vo-
lební místnosti

AKTIVNÍ VOLEBNÍ PRÁVO
Státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let.

Volič, který přijde do volební místnosti je po-
vinen prokázat komisi svoji totožnost a státní
občanství České republiky. Musí k tomu použít
platný občanský průkaz nebo cestovní, diplo-
matický nebo služební pas.

VOLBY MIMO VOLEBNÍ MÍSTNOST
Volič, který bude v den voleb ležet v jablonecké
nemocnici, o své aktivní volební právo nepři-
jde. Vedení nemocnice nahlásí magistrátu měs-
ta v pátek 13. října 2017 nejpozději do 14 hod.
tyto pacienty, kteří budou zahrnuti v tzv. zvlášt-
ním seznamu. Druhý den voleb se dostaví zá-
stupci jedné okrskové volební komise a umož-
ní pacientům volit. I zde však platí prokázání
totožnosti a občanství. Obdobně proběhnou
volby ve věznici v Rýnovicích.

Volební komise určitě navštíví s přenosnou
schránkou Dům zvláštního určení Palackého
63–65 a Boženy Němcové 54, aby zde mohli
odvolit ti občané, kteří o to požádají.

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů
můžete požádat Magistrát města v Jablonci nad Ni-
sou e-mailem: reichelova@mestojablonec.cz,

tel. č.: 483 357 364 a v den voleb také okrsko-
vou volební komisi o to, abyste mohli hlasovat
doma. Příslušná komise k vám v takovém
případě vyšle své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími
lístky. Komise ale může vyjíždět s volební
schránkou pouze na území svého volebního
okrsku. 

VOLEBNÍ ORGÁNY
Na organizačně technickém zabezpečení voleb
se podílí řada volebních orgánů od Státní vo-
lební komise přes primátora, magistrát města
až k okrskové volební komisi. Komise dbá na
pořádek ve volební místnosti, zajišťuje hlasová-
ní a sčítá odevzdané hlasy. 

Komise jsou složeny přednostně z delegátů
volebních stran. Pokud není dosaženo mini-
málního počtu členů okrskových volebních ko-
misí, tak dále z dobrovolníků jmenovaných pri-
mátorem. 

Všem dobrovolníkům – zájemcům o tuto prá-
ci za ochotu pomáhat při technickém zvládnutí
voleb děkujeme. 

Oznámení o svolání prvního zasedání okr-
skové volební komise se zasílá delegovaným
a případně dojmenovaným zástupcům a záro-
veň se toto oznámení vyvěsí na úřední desku
magistrátu a tímto dnem se pokládá oznámení
za doručené.

VÝSLEDKY VOLBY
Volební výsledky zpracovávají z podkladů okr-
skových volebních komisí orgány Českého sta-
tistického úřadu, který spravuje internetové
stránky www.volby.cz, kde jsou uveřejňovány
výsledky průběžně tak, jak jsou předávány jed-
notlivými okrskovými volebními komisemi su-
marizačním útvarům Českého statistického ú-
řadu za jednotlivé kraje, obce i za jednotlivé
okrskové volební komise. Celkové výsledky vo-
leb budou po podepsání zápisu Státní volební
komisí vyhlášeny uveřejněním sdělení ve
Sbírce zákonů.

SOUDNÍ PŘEZKUM
Podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta
se může domáhat ochrany u soudu (Nejvyšší
správní soud) mimo jiné každý občan zapsaný
do stálého seznamu voličů ve volebním okrsku,
kde byl poslanec zvolen. Návrh je nutno podat
nejpozději do 10 dnů po vyhlášení celkového
výsledku voleb.

INFORMACE
Za materiálně technické zabezpečení voleb ve
městě odpovídá na magistrátu tajemník úřadu
JUDr. Marek Řeháček. Připomínky, podněty,
návrhy můžete podávat na telefon: 483 357 364
nebo e-mail: reichelova@mestojablonec.cz

ÚŘEDNÍ DEN NA MAGISTRÁTU
V PONDĚLÍ 23. ŘÍJNA 2017
Na technickém zabezpečení voleb se aktivní
prací ve volebních orgánech a při sumarizaci
volebních výsledků za město a 10 okolních ob-
cí bude podílet většina zaměstnanců magistrá-
tu města se svojí výpočetní technikou. To je dů-
vodem, proč v pondělí 23. října 2017 může být
provoz magistrátu omezen.

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky/20.–21. října 2017/
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (dále jen volby) se konají podle zákona č. 247/1995 Sb. 
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění 
pozdějších právních předpisů (dále jen zákon). 
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■ Personální inzerce

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

REFERENT ODBORU SPRÁVNÍHO (odborný re-
ferent/referentka živnostenského úřadu) 10. pla-
tová třída

Kvalifikační předpoklady: ukončené vyso-
koškolské vzdělání minimálně bakalářské ne-
bo vyšší odborné; rámcová znalost zákona č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zá-
kona č. 500/2004 Sb., správní řád; profesní zku-
šenosti související s danou problematikou vý-
hodou; výborné komunikační schopnosti
a schopnost jednat s lidmi, psychická odolnost;
samostatnost, odpovědnost, aktivní přístup
k řešení problémů, flexibilita a kreativita, velmi
dobrý písemný projev; velmi dobrá znalost prá-
ce na PC (Word, Excel, internet).

Popis vykonávané práce: zajišťování odbor-
né agendy živnostenského úřadu především na
úseku registrace i vedení správních řízení vy-
plývajících ze živnostenského zákona. 

Přihlášky do 6. října 2017 do 12 hodin.
Pracovní poměr: na dobu určitou (cca 3 ro-

ky) s nástupem 1. 1. 2018

REFERENT ODBORU SPRÁVNÍHO (odborný re-
ferent oddělení přestupků – přestupky související
s provozem a podmínkami provozu na pozem-
ních komunikacích, výhledově zkušební komisař
autoškol), 10. platová třída

Kvalifikační předpoklady: ukončené vyso-
koškolské vzdělání minimálně bakalářské nej-
lépe právního či technického zaměření (příp.
ukončení nejpozději k 31. 12. 2019) nebo dle

§ 112 zák. 250/2016 Sb. střední vzdělání s ma-
turitní zkouškou a k tomu min. 5 let praxe při
projednávání a rozhodování o přestupcích
a věk min. 45 let; znalost správního řádu, pro-
fesní zkušenosti související s danou problema-
tikou či dosavadní praxe výhodou; komunikační
schopnosti, aktivní přístup k řešení problémů,
schopnost jednat s lidmi; flexibilita, samostat-
nost, odpovědnost; uživatelská znalost práce
s PC (Word, Excel, internet); řidičský průkaz
minimálně pro sk. B řidičského oprávnění. 

Popis vykonávané práce: vedení správních
řízení (zákon č. 250/2016 Sb., zákon č. 500/2004
Sb.) souvisejících s provozem a podmínkami
provozu na pozemních komunikacích ve smys-
lu zákona č. 56/2001 Sb., zákona č. 361/2000 Sb.
apod. Projednávání správních deliktů a pře-
stupků souvisejících s dopravní problematikou
obecně a provádění činností s tím souvisejících,
zejména ukládání správních trestů (příkazem
na místě, příkazem, v řádném správním říze-
ní). Rozhodování o zadržení řidičského průka-
zu. Správa finanční hotovosti na základě doho-
dy o hmotné odpovědnosti.

Přihlášky do 6. října 2017 do 12 hodin.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-

pem ihned, popř. dle vzájemné dohody, nej-
později dne 1. 1. 2018

REFERENT ODBORU HUMANITNÍHO (sociální
pracovník – 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 skupi-
ny B

Popis vykonávané práce: pracovník zajiš-
ťuje plnění úkolů svěřených Radou města
Jablonec nad Nisou odboru humanitnímu dle
pracovní náplně určené vedoucím odboru a ta-
jemníkem magistrátu města. Zejména jde
o úkoly na úseku sociálně-právní ochrany dětí
dle příslušné legislativy (zejména zákon o so-
ciálně právní ochraně dětí, občanský zákoník,
trestní zákon) na úseku práce s dětmi a jejich
rodinami; dále pak kolizní opatrovnictví při za-
stupování nezletilých dětí, preventivní a pora-
denská činnost, spolupráce se soudy, orgány
činnými v trestním řízení, ústavními zařízení-
mi, školami, neziskovými organizacemi a další-
mi institucemi, které se na výkonu SPOD podí-
lejí.

Přihlášky do 12. října 2017 do 12 hodin.
Pracovní poměr: na dobu určitou (cca 3 ro-

ky).

Úplné znění všech inzerátů vč. dalších poky-
nů najdete na webu www.mestojablonec.cz,
Magistrát, Volná místa.

Seznam zaregistrovaných politic-
kých stran a politických hnutí
pro volby do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR v Libereckém
kraji s vylosovanými čísly pro
označení hlasovacích lístků: 

(nejedná se o souvislou číselnou řadu, uvedeny
jsou jen politické strany a politická hnutí kandi-
dující v Libereckém kraji)

1 Občanská demokratická strana
(zkratka ODS)

2 Řád národa – Vlastenecká unie
(zkratka ŘN – VU)

3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
(zkratka CESTA)

4 Česká strana sociálně demokratická
(zkratka ČSSD)

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
(zkratka STAN)

8 Komunistická strana Čech a Moravy
(zkratka KSČM)

9 Strana zelených 
(zkratka Zelení)

10 ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU
– peníze našim občanům, důchodcům,
dětem, zdravotně postiženým...
(zkratka Rozumní)

12 Strana svobodných občanů
(zkratka Svobodní)

13 Blok proti islamizaci – Obrana domova
(zkratka BPI)

14 Občanská demokratická aliance
(zkratka ODA)

15 Česká pirátská strana 
(zkratka Piráti)

19 Referendum o Evropské unii 
(zkratka Referendum o EU)

20 TOP 09 
(zkratka TOP 09)

21 ANO 2011 
(zkratka ANO)

22 Dobrá volba 2016 
(zkratka DV 2016)

23 Sdružení pro republiku –
Republikánská strana Československa
Miroslava Sládka 
(zkratka SPR-RSČ Miroslava Sládka)

24 Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová 
(zkratka KDU-ČSL)

25 Česká strana národně sociální 
(zkratka ČSNS)

26 REALISTÉ 
(zkratka REAL)

27 SPORTOVCI 
(zkratka SPORTOVCI)

28 Dělnická strana sociální spravedlnosti
(zkratka DSSS)

29 Svoboda a přímá demokracie –
Tomio Okamura (SPD) 
(zkratka SPD)

30 Strana Práv Občanů 
(zkratka SPO)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Stručně o opravách 
komunikací
Opravy chodníků, výměna a nátěry zábradlí,
rekonstrukce mostů, sanace svahů, rekon-
strukce povrchů ulic. Takto by se daly shr-
nout práce na opravách jabloneckých komu-
nikací během posledních tří měsíců.

Už před prázdninami došlo ke zpevnění
opěrné zdi v Jarní ulici, kde hrozilo vyvalení
svahu. Nová opěrná zeď z gabionu právě vy-
růstá i v centru v Luční ulici nad autobusovým

nádražím. V obou ulicích byl také opraven
chodník. Před dokončením je most v Zeleném
údolí a pracuje se také na opravě mostu na
Tyršově stezce. Lávka přes Nisu u školky
v Nové Pasířské dostala nové zábradlí podle
platných norem. Opravených částí chodníků se
dočkali chodci v ulicích Prosečská a Rychnov-
ská. Opravy povrchů po výkopech vodařů a ply-
nařů se budou provádět v ulicích Nová Osada
(celá), Maxe Švabinského (od Ladovy po Želiv-
ského), Vl. Vančury (celá). Až do konce staveb-
ní sezony budou práce probíhat také v ulicích
Rádelská a Vrkoslavická. (mh)

Opěrná zeď v Luční ulici. Foto Markéta Hozová
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Jablonec bude nabízet kompostéry
Zastupitelé schválili přijetí dotace z OPŽP na do-
mácí kompostéry, štěpkovač dřevní hmoty, pod-
zemní kontejnery a velkoobjemové kontejnery na
bioodpad. 

Celkové náklady na pořízení 1 200 kompostérů
a štěpkovače jsou 3,7 milionu Kč, dotace z EU činí 3,1
milionu. Aktuálně se připravuje výběrové řízení na
dodavatele kompostérů. Proces zápůjček bude spuš-
těn na jaře 2018. O podrobnostech budeme včas in-
formovat. 

Úspěšná byla i žádost o dotaci na výstavbu stanovišť
podzemních kontejnerů na separovaný odpad a velko-
objemových kontejnerů na bioodpad. Celkové náklady
jsou 2,75 milionu korun, dotace pokryje 2,3 miliony.

Podzemní kontejnery vzniknou v Soukenné ulici
a na nám. Dr. Farského. „O umístění velkoobjemových
kontejnerů na bioodpad budeme ještě diskutovat, je
proto možné, že stanoviště nebudou pevná, ale kon-
tejnery se budou stěhovat,“ uvažuje náměstek Vele.

Další plocha pro volný pohyb psů 
Zastupitelé schválili návrh Komise pro ochranu
zvířat a do nové vyhlášky o pohybu psů a jiných
zvířat na veřejném prostranství přidali další plo-
chu v Srnčím dole. 

Plochy pro volný pohyb psů:
• Lesopark Žižkův Vrch
• louky na Dolině na konci ulice Liliová, Antala

Staška
• travnatý svah mezi ulicemi Pod Baštou a Saskova
• plocha ve Mšenském parku
• travnaté plochy mezi ulicemi 5. května a Lipanská
• travnatá plocha v ul. Opletalova,
• část vodní plochy na Novoveském koupališti a část

přilehlé travnaté plochy
• vodní plochy II. a III. nádrže přehrady Mšeno vč.

pásma v šíři 5 m od hranice plochy vodní hladiny
na břeh dle aktuálního stavu vody

• pro koupání, resp. volný pohyb psů je mimo koupa-
cí sezonu, tj. od 1. 9. do 30. 4. určena i vodní plocha
I. nádrže přehrady Mšeno 

• časově omezený je i volný pohyb psů v parku pod
hrází v ul. U Přehrady a na Tajvanu denně v čase od
19.30 do 7.30 

• plocha v areálu Srnčí důl

Program přispěje na nové dveře a výlohy
Městský dotační Program obnovy městské památ-
kové zóny je určen majitelům objektů, které nejsou
památkami, ale nacházejí se v městské památko-
vé zóně. Od května přijalo město pět žádostí v cel-
kovém objemu 420 tisíc. 

Podpořené žádosti: zhotovení kopie vchodových
dveří se zdobnou kovovou mříží domu v Podhorské
ulici. Výměna dvou výloh v domě v Podhorské ulici
č. 8. Výměna oken evangelické fary v ulici Pod Baštou
a v bytovém domě v Opletalově ulici, oprava kamen-
ného zdiva, klempířských a štukových prvků domu
v ulici 28. října. 

Program obnovy městské památkové zóny Jablonec
nad Nisou pro rok 2017 schválili zastupitelé letos
v březnu a v rozpočtu vyčlenili částku 1,5 mil. korun,
přičemž žádat je možné o 50% dotaci, max. 100 tisíc
korun na jeden rodinný či bytový dům, a to na úhra-
du nákladů spojených se zachováním a obnovou
autentických prvků a konstrukcí, tedy na opravu
střechy, výměnu oken, obnovu fasády. 

Bližší informace k programu na www.mestojablo-
nec.cz – Magistrát – Životní situace – Památková péče.

Dotace získaly dvě čističky
Radní schválili další dvě žádosti o dotace na vy-
budování domovních čistíren odpadních vod za
celkem 100 tisíc Kč. Letos město schválilo žádosti
v celkovém objemu 895,2 tisíc Kč.

Program Podpory výstavby technické infrastruktu-
ry pro rok 2017 schválili zastupitelé v březnu, žádos-
ti začalo odd. dotací přijímat v květnu. „Ve druhém
kole jsme přijali 13 žádostí a všechny byly schvále-
né,“ informuje Iveta Habadová, vedoucí oddělení. 

Způsob předkládání a hodnocení žádostí je po-
drobně popsán ve vyhlášeném programu pro rok
2017, www.mestojablonec.cz - Magistrát – Životní si-
tuace – Finance – Program podpory výstavby tech-
nické infrastruktury. 

Město podporuje sociální služby
Dotaci téměř 360 tisíc korun z rozpočtu města zís-
kala Diakonie ČCE.

Dotace využije na rozšíření kapacit sociálních slu-
žeb nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
Kruháč a Padák a sociálně aktivizační služby pro ro-
diny s dětmi. 

Primátorský svařák
Výtěžek z již tradiční sbírky Primátorský svařák
letos poputuje jablonecké organizaci Svazu těles-
ně postižených, v září o tom rozhodli zastupitelé. 

Primátorský svařák se letos bude prodávat ve čtvr-
tek 21. prosince. 

■ Stručně
Vědecký výzkum v Jablonci
Od poloviny září do poloviny listo-
padu probíhá v Jablonci anonymní
sociologický průzkum. Jedná se
o šetření Mezinárodního programu
sociálního výzkumu (ISSP) socio-
logického ústavu Akademie věd ČR
a výzkumné společnosti MEDIAN. 

„V rámci vědeckého výzkumu
oslovíme 4 500 náhodně vybraných
domácností z celé ČR. Poznatky bu-
dou sloužit českým i zahraničním
vědcům a mohou být základem pro
zlepšování sociální politiky. Vyplně-
ní dotazníku s tazatelem trvá při-
bližně 40 minut a účastníci průzku-
mu obdrží malý dárek,“ říká ředitel
výzkumu společnosti MEDIAN
Daniel Prokop. 

Požadavek na referendum
Magistrát města potvrzuje přijetí
požadavku občanů na uspořádání
referenda za odstranění výherních
hracích přístrojů, videoloterních
terminálů a dalších automatů. V zá-
konném úředním postupu nyní do-
jde k formální kontrole a přepočítá-
ní platných podpisů, následně bude
požadavek předložen zastupitelstvu
na zasedání 18. října 2017. 

Statutární město Jablonec nad
Nisou neuděluje licence ani povole-
ní pro provozování hazardních her
či kasín, nemůže ovlivnit ani počet
hracích přístrojů v kasínech, tuto
pravomoc má pouze Ministerstvo
financí ČR. 

Statutární město Jablonec nad
Nisou ve své zastupitelstvem schvá-
lené vyhlášce reguluje provoz těch-
to zařízení na území města jednak
konkrétními adresami provozoven
a jednak zásadami, které jsou pro
provozovatele závazné. Dodržování
zásad úředníci magistrátu kontro-
lují. Aktuální kontroly probíhají od
5. října.

Adresy povolené vyhláškou: Praž-
ská 1192/13, Lidická 405/3, Rýno-
vická 3760/65, Budovatelů 3396/10,
Palackého 4527/30a, Dolní nám.
642/9, Podhorská 1321/24, 28. října
91/2 (již zavřeno), Jitřní 4286/16,
Pražská 1462/8, U Kostela 4186/35

Zásady na webu města – Magistrát
– Dokumenty – Vyhlášky – 2015/3

Pozor na podvodníky!
V posledních dnech se po městě po-
hybují osoby, které občanům nabí-
zejí zapojení do e-aukce na nákup
elektřiny/plynu. Působí věrohodně,
předem si sjednávají telefonicky
schůzku. Tito pravděpodobně pod-
vodní prodejci se odvolávají na
podporu magistrátu města. Není to
pravda. Magistrát v současné době
NEORGANIZUJE A ANI SE NEPO-
DÍLÍ na žádné elektronické aukci.
Vyzýváme občany k opatrnosti, pří-
padně kontaktování Policie ČR či
městské policie.

Peníze pro návrháře
Tři sta tisíc korun daruje ze svého
rozpočtu město Technické univer-
zitě Liberec. Zastupitelé se tak roz-
hodli podpořit studijní obor textilní
fakulty, jehož součástí je Návrhář-
ství skla a šperku na detašovaném
pracovišti v Jablonci nad Nisou.

Zasedání rady města se koná většinou dvakrát měsíčně. Na snímku radní zleva: 
Marek Řehoř, Božena Caklová a Petr Roubíček. Foto Jiří Endler

Projekty „Kompostéry pro občany města Jablonec nad Nisou“
a „Podzemní kontejnery a sběr bioodpadu v Jablonci nad Nisou“
jsou spolufinancovány Evropskou unií – Fondem soudržnosti 
v rámci Operačního programu Životní prostředí.
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• Tým pracovníků veřejně prospěšných prací v uplynulých týdnech mimo jiné odpleveloval chodníky. Díky tomu se znovu objevil chodník v ulici
Dr. Randy, který podle vyjádření místní obyvatelky nikdo nespatřil už 30 let. Děkujeme! 
• Proškolené a povolením zastavovat vozidla na určeném místě v určitý čas vybavené pracovníky VPP v reflexních vestách s nápisem škola opět
chodci i řidiči potkávají na přechodech v ulici U Přehrady, na Pražské, kde přecházejí hlavně děti ze základní školy Pivovarská, a také u školy
v Liberecké ulici. Na přechodech samozřejmě dozorují také městští strážníci. 

Okénko veřejně prospěšných prací

Foto 3 x Hana Dašková

Začala soutěž pro architekty
Město vyhlásilo otevřenou architektonicko-
urbanistickou soutěž o návrh terminálu ve-
řejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou.
Návrhy je možné podávat do 8. prosince to-
hoto roku. Soutěž je zveřejněná ve Věstníku
veřejných zakázek, Úředním věstníku EU
i na webových stránkách města. 

Předmětem soutěže je návrh dopravního termi-
nálu v ulici Kamenné s parkovištěm pro zhru-
ba 200 vozů a bezbariérovým propojením s vla-
kovou zastávkou. Terminál bude jedním z jab-
loneckých projektů v rámci IPRÚ Liberec –
Jablonec nad Nisou. Náklady na jeho výstavbu
jsou odhadnuté zhruba na 150–200 milionů ko-
run. Žádost o dotaci by měli Jablonečtí podat
v první polovině roku 2019, realizace má pro-
běhnout v letech 2020–2022. 

Záměr výstavby multimodálního terminálu
veřejné dopravy ve středu Jablonce nad Nisou
společně s mimoúrovňovým spojením terminá-
lu mezi centrem a vlakovou zastávkou i parko-
vacím domem je investicí přesahující 5 milionů
EUR. „Proto bylo třeba vypracovat přesné zadá-
ní podmínek a požadavků. Postup soutěže o ná-
vrh je sice v počátku časově i finančně nároč-

nější, ale vyplatí se to,“ říká náměstek primáto-
ra Lukáš Pleticha.

Podle původního plánu měla být soutěž vy-
hlášená už ve druhé polovině července s tím, že
uzávěrka 1. fáze bude do konce října. „Jenže
v červenci jsme se seznámili s výsledkem květ-
nového rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospo-
dářské soutěže (ÚOHS) k architektonické sou-
těži na řešení expozic, výstavních prostor a ná-
vštěvnického provozu v budovách Národního
muzea v Praze. Úřad celou soutěž pro závažné
nedostatky zrušil. Proto jsme informovali orga-
nizátora naší soutěže, MOBA Studio, že je nut-
né zadávací dokumentaci a soutěžní podmínky
přepracovat, aby odpovídaly připomínkám, kte-
ré ÚHOS k soutěži Národního muzea měl,“ u-
vádí náměstek Pleticha a dodává, že podmínky
a zadání měla před vyhlášením soutěže schvá-
lit také Česká komora architektů (ČKA), která
však přišla s celou řadou dalších závažných při-
pomínek i podmínky a zadání neschválila. 

Město nechalo poté vše kompletně přepraco-
vat, nový materiál prošel důkladným připomín-
kováním, než jej znovu projednala v závěru
srpna na své druhé schůzce odborná porota.
„Soutěž nyní není mezinárodní, ale v porotě

zůstává MArch. Paul Robbrecht z Belgie,“ infor-
muje Pleticha s tím, že soutěžní návrhy je možné
podávat do 8. prosince. „Porota je bude hodno-
tit v první polovině ledna a poté vyzve ty, kteří
postoupili do 2. fáze soutěže, k dopracování ná-
vrhů do dalších podrobností.“ 

Konec 2. fáze je plánovaný na polovinu dub-
na 2018, návrhy pak posoudí odborná dopravní
firma, porota a výsledky soutěže by měly být
vyhlášené na konci dubna příštího roku. 

Harmonogram průběhu soutěže
září 2017 vyhlášení architektonické soutěže
8. 12. 2017 uzavírka 1. fáze pro podání sou-

těžních návrhů
leden 2018 hodnotící zasedání poroty, I. fáze

výzva pro soutěžící, kteří postou-
pili do II. fáze

březen 2018 odevzdaní soutěžních návrhů
v II. fázi

duben 2018 odborné posouzení soutěžních
návrhů AF-CityPlan
Hodnotící zasedání poroty, II. fáze
vyhlášení výsledků soutěže

květen 2018 podepsání smlouvy
(jn)

Ortopedie je po rekonstrukci v provozu
Po více než dvouměsíční rekonstrukci je opět
v provozu lůžková část ortopedického oddě-
lení. Poslední velká rekonstrukce probíhala
před 23 lety, kdy se v listopadu 1995 otevřela
ortopedie v budově po bývalé chirurgii. 

Oddělení má vlastní operační sál, který splňuje
všechny podmínky pro ortopedickou operativu.
Také tento sál byl kompletně během letošního
léta modernizován.

„Celé oddělení ožilo novými barvami a na
návštěvníka dýchne pozitivní atmosféra,“ sděli-
la vrchní sestra ortopedie Jana Hujerová.
„Rekonstrukce spočívala v obměně podlaho-
vých krytin, nahrazeny byly původní kazetové
stropy, všude jsou nové malby a na zdech
a dveřích jsou ochranné prvky,“ doplnil Daniel
Maděra, vedoucí provozního odboru.

Pokoje a pracoviště personálu je vybaveno
novým nábytkem, zvětšena byla sesterna a jed-
notka intenzivní péče. Rekonstruováno je i so-
ciální zařízení, na pokojích jsou nová umy-
vadla. Na oddělení je celkem 21 lůžek včetně
4 lůžek na JIP a dva nadstandardní pokoje.

Nová je také kompletní vestavba a design ope-
račního sálu. Vznikl např. samostatný filtr pro
ženy a muže či speciální oddělený vchod pro
navážení zdravotnického materiálu. „Ortope-
dický operační sál je přísně aseptický, vybave-
ný klimatizací s laminárním prouděním filtro-
vaného vzduchu, splňující požadavky kladené
na operační sál pro výkony na kostech a klou-
bech,“ vysvětlil primář oddělení Petr Žák.
Ročně je zde prováděno téměř 900 operací, z to-

ho třetina jsou právě totální náhrady kyčelních
a kolenních kloubů.

Součástí ortopedie je také ambulance, jež by-
la inovována loni. Rekonstrukce se skládala
z několika částí. Letos si celkové náklady vyžá-
daly 18 mil. Kč. Nemocnice je uhradila z vlast-
ních zdrojů.

Do konce roku čeká nemocnici částečná
rekonstrukce prostor na radiodiagnostickém
oddělení a centrální sterilizaci. „Na centrální
sterilizaci vyměníme dva parní a jeden plaz-
mový sterilizátor,“ uvedla staniční sestra Mi-
luše Kuntová. 

V rámci projektu vznikne také druhé, plně di-
gitalizované skiagrafické pracoviště. Nemocni-
ce postupně revitalizuje všechna oddělení,
v dalším období by mělo přijít na řadu odděle-
ní rehabilitace a ORL.

„Modernizace je třeba nejen na zdravotnic-
kých pracovištích, ale také odděleních, jež za-
jišťují technické zázemí. Výměna stávající tech-
nologie je plánovaná na oddělení stravování,“
doplnila závěrem Petra Hybnerová, tisková
mluvčí nemocnice. (end, ph)

Foto Petra Hybnerová
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Každoroční burza škol, vzdělávání, pracov-
ních příležitostí a volnočasových aktivit
AMOS 2017 se letos v Jablonci nad Nisou
uskuteční již poosmnácté. Akce bude na tra-
dičním místě v Eurocentru, a to v pátek
6. října od 9 do 18 hodin.

Zajímá vás nabídka škol pro vaše dítě? Co bude
dítě dělat ve volném čase? Řešíte otázku práce?
Chcete studovat nebo pracovat v zahraničí?
Chcete zaujmout zaměstnavatele svým životo-
pisem? 

Na tyto otázky a řadu dalších najdete odpo-
věď na burze AMOS 2017. V neposlední řadě na
náštěvníky čeká i bohatý doprovodný program.

Doprovodný program

Pátek 6. 10. 2017
9.00 Zahájení 

VELKÝ SÁL
9.30 Hudební vystoupení – Studio Kokos,

Jablonec nad Nisou
10.00 Módní přehlídka – SŠ uměleckoprů-

myslová a oděvní, Liberec
10.30 Prezentace – VŠ obrany
11.00 Módní přehlídka – SŠ gastronomie

a služeb, Liberec
11.30 Ukázka barmanských dovedností – Ob-

chodní akademie, Hotelová škola a SOŠ,
Turnov

12.00 Hudební vystoupení – BRASS JABLO-
NEC, soubor žesťových nástrojů, ZUŠ
Jablonec

12.30 Prezentace – Škoda Auto Mladá Boleslav
13.00 Módní přehlídka – SŠ uměleckořemesl-

ná a oděvní, Liberec
13.30 Ukázka barmanských dovedností – SŠ

řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou
14.00 Módní přehlídka – SŠ gastronomie

a služeb, Liberec
14.30 Prezentace – Škoda Auto Mladá Boleslav
15.00 Vystoupení kroužků Vikýře – Mažo-

retky
15.30 Taneční vystoupení – Studio Najla,

Jablonec nad Nisou
16.00 Taneční vystoupení – Xtream, Jablonec

nad Nisou
16.30 Taneční vystoupení – X dance, Jablonec

nad Nisou
17.00 Taneční vystoupení – Tasmina, Jablo-

nec nad Nisou

KINO JUNIOR 
Živá knihovna povolání / pro přihlášené školy 

VÝSTAVNÍ PAVILON S4
Živá knihovna povolání / pro přihlášené školy 

EKOCENTRUM
Prezentace výukových programů Ekocentra,
aktivit pro děti i dospělé

Novinka – prezentace mapy Direction

MALÝ SÁL
Živá knihovna povolání / pro přihlášené školy 

Změna programu vyhrazena

Burza Amos 2017 v Eurocentru /6. 10. 2017/

Do Jablonce se 6. října 2017 vrací velmi ob-
líbená Živá knihovna povolání pořádaná
Svazem průmyslu a dopravy České republi-
ky opět ve spolupráci s Eurocentrem. Tento-
krát je součástí burzy škol, vzdělávání, pra-
covních příležitostí a volnočasových aktivit
AMOS 2017.

Cílem je motivovat žáky posledních ročníků zá-
kladních škol ke studiu technických oborů. Na
jednotlivých stanovištích mají možnost hovořit
s pracovníkem skutečně vykonávajícím dané
povolání a zeptat se ho na cokoli, co je zajímá.
Vše je připraveno interaktivní formou a děti si
mohou profese vyzkoušet přímo na místě.
Každé povolání představí jedna konkrétní, pře-
vážně jablonecká firma. Akce je určena pro za-
registrované školy a uskuteční se v organizova-
ných interaktivních blocích. 

V rámci letošního ročníku se představí seři-
zovač elektronik, svářeč, systémový technik či
konstruktér. Na své si přijdou také děvčata. Pro
ně je připraveno stanoviště se zdravotníky,
a krásu české bižuterie jim představí produkto-
vý manažer. (sp)

Živá knihovna povolání doplní nabídku

Foto 4 x 
Ivana Mošnová
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Přehlídce scénického tance je čtyřicet
Významnou událostí letošního 31. ročníku celo-
státní přehlídky scénického tance mládeže
a dospělých Tanec, tanec… 2017 bude 1. ev-
ropské sympozium amatérské taneční plat-
formy. Přehlídka i sympozium se konají
25.–29. října v městském divadle a Eurocentru.

Zahajovací představení Letem tanečním svě-
tem od 80. let minulého století po současnost,
osmnáct současných českých choreografií ve
dvou večerech, taneční semináře s předními
lektory, závěrečné představení Velkého soubo-
ru Karlovy Vary jako výsledek rezidenčního po-
bytu Ceny města tance, a to celé zarámované
1. evropským sympoziem amatérské taneční
platformy. To bude Tanec, tanec… 2017.

„Letošní přehlídka v sobě ukrývá hned něko-
likero výročí,“ říká jeden z organizátorů Jiří
Lössl z Nipos Artama Praha. „Letos tomu bude
čtyřicet let od první přehlídky, která se usku-

tečnila 15.–16. října 1977 v Kulturním domě
Josefa Suka v Sedlčanech,“ vzpomíná Lössl
a dodává, že v Jablonci se bude tančit už popat-
nácté a popáté udělí jeho zástupce Cenu města
tance. 

„A tak se nabízelo, abychom k těmto výročím
svolali i 1. evropské sympozium amatérské ta-
neční platformy,“ konstatuje tanečník a peda-
gog a tím zve do městského divadla veřejnost
na to nejlepší, co se během roku v amatérském
tanci narodilo. (jn)

Tanec, tanec…2017
25. října /středa/
• 19.00 hodin – uvítací večer 1. evropského

sympozia amatérské taneční platformy

26. října /čtvrtek/
• 10.00 hodin – zahájení sympozia
• 19.00 hodin – zahajovací tanec Letem taneč-

ním světem, bezprostředně po prezenci sku-
pin v Leven One Café a krátkém světelném
minisemináři v hledišti městského divadla
budou uvedena úspěšná představení od 80. let
20. století

• večerní společenské setkání v přehlídkovém
klubu Leven One Café (proti bočnímu vchodu
z divadla) 

27. října /pátek/
• 10.00 hodin – pokračování sympozia; taneč-

ní semináře; 
• 19.00 hodin – tanec v přehlídce 1: zahájení

a první přehlídkový večer

• společenský večer v přehlídkovém klubu
Leven One Café 

28. října /sobota/
• 10.00 hodin – sympozium na výletě; taneční

semináře; 
• 19.00 hodin – tanec v přehlídce 2: druhý pře-

hlídkový blok
• společenský večer v přehlídkovém klubu

Leven One Café 

29. října /neděle/
• 9.00 hodin – tanec v rozboru: tradiční setká-

ní vedoucích skupin s lektorským sborem
a odborná diskuze; taneční semináře;

• 10.00 hodin - závěrečný blok sympozia;
• 13.00 hodin – tanec závěrečný: Velký soubor

Karlovy Vary s výstupem z rezidenčního po-
bytu Ceny města tance

• vyhlášení nominací Tanec, tanec… 2017 

Foto Ivo MičkalFoto Ivo Mičkal

Nisanka tančila na významných festivalech
Letošní festivalovou sezonu měl jablonecký
folklorní soubor Nisanka velmi bohatou. Na
začátku května byl hostem 24. ročníku
Středočeského folklorního festivalu Tuchlo-
vická pouť a první červnový víkend patřil
25. ročníku Folklorního festivalu Pardubice
– Hradec Králové pod pořadatelskou zášti-
tou NIPOS – Artama. 

Nejvýznamnější událostí byla určitě účast na
70. ročníku Mezinárodního folklorního festiva-
lu Strážnice, kde vystupoval v Národopisném
pořadu ze severních a severovýchodních Čech
pod názvem: Links, rechts, Krejčí, švec, a to
společně se soubory Jizera, Hořeňák, Barunka
a Dykyta. Vystoupení proběhlo na hlavním pó-
diu v amfiteátru Bludník v areálu zámeckého

parku ve Strážnici. Festivalový maraton pak na
začátku září zakončil prezentací na 22. ročníku
mezinárodního Karlovarského folklorního fes-
tivalu. „V současné době tvoří soubor 40 členů
včetně kapely ve složení housle, klarinet a kon-
trabas. Dětské kapely a přípravky, ve kterých
působí děti a mládež ve věku 11 až 17 let. Právě
přípravka se letošní festivalové smrště také zú-
častnila, a to jak s vlastními tanci, tak se i ti
starší z nich do některých dospěláckých vystou-
pení aktivně zapojili,“ uvedla vedoucí souboru
Jana Hamplová. 

Nisanka zpracovává regiony Pojizeří, Podješ-
tědí a Podkrkonoší. Jedná se o písně, tance
a zvyky českého obyvatelstva, které v této ob-
lasti žilo a které ve svých sbírkách z vyprávění
místních obyvatel zachytil prof. Pavel Krejčí.

Choreografka Jana Hanajová, jež se souborem
pracuje již více než třicet let, z těchto historic-
kých podkladů vytváří pásma, která současným
divákům přibližují životní situace, připomínají
tradiční řemesla nebo reflektují výroční udá-
losti. Letos se Nisanka představila pásmy Skláři
s písněmi Kdyby nebylo sklářskýho Švarce ne-
bo To sklářský řemeslo, Ze života pod Ještě-
dem, v němž se chlapci a děvčata tak jako od-
jakživa štengrují a diváci tak sledují, jak to na-
konec u oltáře dopadne. Dlouhé zimní večery,
které byly v podhorských oblastech naplněny
domácími pracemi, jako bylo předení lnu
a draní peří a někde se z nich zrodilo i nejedno
překvapení. Dále se soubor prezentoval směsí
mateníků, tj. tanců, ve kterých se střídá dvou
a tříčtvrťový rytmus, svérázným tancem Dvou-
kročák, v němž si muži musí dávat pozor, aby
nepřišli k úhoně, nebo nejznámější a nejtypič-
tější písní z našeho kraje Dal jsi mi při muzice
na šňůrce korálky v tanci Korálky. „Po letním
nabitém programu již začínáme připravovat
tradiční Vánoce s Nisankou, které se uskuteční
v sobotu 2. prosince od 16 hodin v Městském
divadle v Jablonci,“ zve na závěr Jana Hamp-
lová. (jh, end)Strážnice. Foto František Gajovský

Karlovy Vary. Foto Jaroslav Kubát
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■Městská knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz

2.–6. 10. /pondělí–pátek/
TÝDEN KNIHOVEN
V prvním říjnovém týdnu proběhne
jubilejní 21. ročník Týdne knihoven.

2. 10. /pondělí/ 10.00 hodin
NĚMECKÉ BAROKO
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

3. 10. /úterý/ 17.00 hodin
ISLAND – PO STOPÁCH
HORKÝCH PRAMENŮ
Třetí beseda s cestovateli Pavlem
Chlumem a Petrem Kvardou.

4. 10. /středa/ 9.00 hodin
JOGAHRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY
Akce pořádaná oddělením pro děti
a mládež /zadáno/

4. 10. /středa/ 17.00 hodin
ACH, TY ČEŠKY!
České ženy, českou historii
a současnost nám ve své knize
představí významný polský 
žurnalista Mariusz Surosz.

5. 10. /čtvrtek/ 17.00 hodin 
MŠENO NEZNÁMÉ I.
Beseda s Christou Petráskovou.

Dále je v hlavní budově připraveno:
PRVOREGISTRACE NA PŮL
ROKU ZDARMA
Pro nové čtenáře, rodiče a jejich děti,
od úterý do pátku na oddělení pro
dospělé i v oddělení pro mládež.
VÝSTAVKA KNIH A ČASOPISŮ
O VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ
DĚTÍ 
KNIHA ZA KAČKU
Prodej vyřazených knih za pouhou
jednu korunu.

POBOČKY
BEZPLATNÉ PRVOREGISTRACE
PRO NOVÉ ČTENÁŘE
V otevírací den pobočky.
PRVNÍ KROKY V KNIHOVNĚ 
Seznámení žáků 1. stupně
základních škol s knihovnou.

SOUTĚŽE
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
Městská knihovna 
a Statutární město Jablonec n. N.
vyhlašují 17. ročník literární soutěže
na téma: ŠTĚSTÍ SAMO
NEPŘIJDE, POJĎME MU TEDY
NAPROTI!
Akce je určena pro žáky I. a II. stup-
ně ZŠ, studenty SŠ a odborných uči-
lišť, ale i pro dospělé.
Pohádky, básničky, úvahy, povídky
atd. zasílejte na e-mailovou adresu:
soutez@knihovna.mestojablonec.cz
nebo přineste osobně.
Uzávěrka je 13. listopadu 2017.
Vyhodnocení proběhne v prvním
týdnu v prosinci. 
Informace D. Foltýnová, 
tel: 603 991 505, 484 846 353, více
na www.knihovna.mestojablonec.cz 

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

DALŠÍ AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY
9. 10. /pondělí/ 15.30 hodin
LITERÁRNÍ KLUB – TÉMA: 
HUMOR, SRANDA A VTIPY
Miluješ knihy? Je ti osm až patnáct
let? Přidej se k nám a přijď 
do audiovizuálního sálu.

10. a 24. 10. /úterý/ 14.00 hodin
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
Téma: České dějiny a jejich souvis-
losti

10. 10. /úterý/ 17.00 hodin
EVROPSKÁ JIŽNÍ OBSERVATOŘ
Astronomické okénko Martina
Gembece.

17. 10. /úterý/ 14.00 hodin
MADAGASKAR
Pravidelné promítání cestopisného
filmu.

17. 10. /úterý/ 17.00 hodin
MUZIKOTERAPIE – LÉČENÍ
HUDBOU II.
Pod vedením muzikoterapeutky
Bohumily Nitschové si účastníci for-
mou improvizace zahrají na různé
hudební nástroje. Terapie je zaměře-
ná na celkové uvolnění a harmoni-
zaci těla.

24. 10. /úterý/ 17.00 hodin
80. VÝROČÍ ZAHÁJENÍ
VÝSTAVBY LEHKÉHO
OPEVNĚNÍ VZOR 37 - II. díl
Vyprávění v podání Jiřího Duška.

VÝSTAVY
VYSTAVUJE FOTOKLUB
NEKRAS

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

6. 10. /pátek/ 9.00–16.00 hodin
DEN ZVÍŘAT VE VIKÝŘI
K oslavě světového Dne zvířat 4. 10.,
prohlídka chovatelské a herpeto-
logické stanice, dílničky. Akce se ko-
ná se za podpory Libereckého kraje
v rámci projektu Správná pětka. 
Informace A. Francová.

12. 10. /čtvrtek/ 16.00–19.00 hodin
VÝLET NA SLET BUBENÍKŮ
PRO HANDICAPOVANÉ
Autobusový výlet do Smržovky na
hudební akci a workshop pro osoby
se zdravotním handicapem. infor-
mace I. Literová.

13.–15. 10. /pátek–neděle/ 
RODINNÝ VÍKEND
V JIZERSKÝCH HORÁCH
Víkend plný tvoření a zábavy pro
celou rodinu, bližší info M. Šípková.

14. 10. /sobota/ 14.30–16.00 hodin
BRUSLENÍ S VIKÝŘEM
Sportovní odpoledne pro všechny
zájemce a natěšené bruslaře, akce
se koná ve spolupráci se Sport
Jablonec, s. r. o., a HC Jablonec nad
Nisou, děti vstup zdarma, dospělí
40 Kč, informace P. Dostál.

25.–30. 10. /středa–pátek/
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
HUDEBNÍ A TANEČNÍ
SOUSTŘEDĚNÍ VE VIKÝŘI
Tradiční podzimní pobytové hudeb-
ně taneční dovádění, soustředění dě-
tí přihlášených na zájmové vzdělá-
vání – kytara, klávesy, flétna, mažo-
retky, street dance tentokráte ve
Vikýři, cena 300 Kč, mažoretky
350 Kč na pronájem tělocvičny. 
Koná se v rámci projektu Libereckého
kraje Správná pětka, přihlášky
elektronicky do 20. 10. S. Příhonská.

25.–29. 10. /středa–neděle/
PODZIMNÍ PRÁZDNINY 
TACHOV U DOKS
Podzimní prázdninový pobyt v rou-
bené chaloupce 3 km od Máchova
jezera. Těšit se můžete na výlety do
okolí – Bezděz, Doksy a Ralsko, hra-
ní her, táborák, stezka odvahy. Cena:
1 600 Kč, 1 400 Kč – členové 
turisticko-adrenalinového kroužku.
Přihlášky do 13. 10., informace
A. Tauchmanová.

25.–29. 10. /středa–neděle/ 
8.00–15.00 hodin
PODZIMNÍ PRÁZDNINOVÝ DEN
PRO HANDICAPOVANÉ
Celodenní prázdninový program pro
děti, mládež a dospělé se zdravotním
handicapem, cena 250 Kč, přihlášky
do 19. 10., I. Literová.

3. 11. /pátek/ 17.00 hodin
HALLOWEENSKÁ STEZKA 
ODVAHY V SRNČÍM DOLE
Určeno pro všechny milovníky
hororů, cena 20 Kč/osoba, informace
všichni pracovníci Vikýře.

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

2.–31. 10. /každý všední den/ 
9.00–12.00 hodin
HRAVÉ DOPOLEDNE
V herně. Určeno pro děti od 3 měsíců
s doprovodem. V úterý cvičení rodi-

čů s dětmi, čtvrtek cvičení pro ma-
minky s hlídáním dětí, pátek hudeb-
ně výtvarný kroužek.

2. 10. a 16. 10. /pondělí/ 
10.00–12.00 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA
A VZTAHOVÝ PORADCE
V JABLÍČKU
Individuální poradenství zdarma.

2., 9. a 16. 10. /pondělí/ 
13.00–14.00 hodin
BABY MASÁŽE
Pokračování kurzu.

3. 10. /úterý/ 17.00–19.00 hodin
KYBERŠIKANA
Město Jablonec nad Nisou připravilo
přednášku ve velkém sále spolkové-
ho domu s hlídám dětí v Jablíčku
zdarma.

9. 10. /pondělí/ 10.00–11.00 hodin
ZDRAVÝ POHYBOVÝ VÝVOJ
DÍTĚTE OD NAROZENÍ DO
3 LET
Přednáška fyzioterapeutek Mgr.
Matějčkové a Mgr. Merker, jak pod-
pořit vaše dítě ve správném vývoji,
kdy a s jakými problémy navštívit
odborníka.

11. 10. /středa/ 10.00–11.00 hodin
DETOXIKACE
Klub zdraví s výživovou poradkyní
Romanou Davidovou.

11. 10. /středa/ 17.30–19.30 hodin
POROZUMĚNÍ MYSLI ANEB
NEJVĚTŠÍ OMYL LIDSTVA
Přednáška Martina Jotova představí
jednoduché porozumění mysli, které
tento omyl vyvrací.

12. 10. /čtvrtek/ 10.30 hodin
JABLÍČKOVÉ POSEZENÍ
S PRIMÁTOREM
Setkání s mužem, který stojí v čele
našeho města. Povídání s Petrem
Beitlem o věcech, které vás zajímají.

12. 10. /čtvrtek/ od 15.30 hodin
KLUB PAVOUČCI
Setkávání rodin dětí s diagnostikou
ADHD, PAS – porucha autistického
spektra, logopedické vady. Předávání
zkušeností v příjemném prostředí,
pro děti program.

18. 10. /středa/ od 10.00 hodin
ZDRAVÝ ÚSMĚV
Preventivní program, péče o dutinu
ústní u dětí i celé rodiny. Pro děti:
krátká pohádka a praktický nácvik
správného čištění zubů.

19. 10. /čtvrtek/ od 15.30 hodin
KLUB DVOJČAT

22. 10. /neděle/ 9.00–15.00 hodin
JAK SLADIT PRÁCI A RODINU
ANEB ZVLÁDNEME TO
V POHODĚ
Seminář. Time management
zaměstnaného rodiče.

23. 10. /pondělí/ 14.00–16.00 hodin
KLUB PODNIKATELEK
První přednáška: 
Já – základ mého podnikání.

24.–25. 10. /úterý–středa/ 
8.00–16.30 hodin
CHARITATIVNÍ BAZAR
DĚTSKÉHO A DÁMSKÉHO
OBLEČENÍ
Přijďte si vybrat z široké nabídky
modelů. Výtěžek z akce půjde na
charitu.

26. 10. /čtvrtek/ 15.00–17.00 hodin
LAKTAČNÍ PORADENSTVÍ
Setkávání s laktační poradkyní 
Šárkou Švíglerovou. 

Iuventus, gaude! pro Diakonii

14. 10. /sobota/ 17.30 hodin – Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Charitativní koncert na kterém zazpívá DPS Iventus, gaude! je určen
pro Diakonii k jejímu 10. výročí zahájení sociální práce. Dobrovolné
vstupné bude věnováno na financování práce se seniory a osobami se
zdravotním postižením. www.jablonec.diakonie.cz
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Městská hala
MH je pouze poskytovatelem sporto-
viště. O případných změnách zápasů
a jiných akcích rozhoduje pořadatel.
Podrobné informace na webových
stránkách www.sportjablonec.cz.
Ohlašování veřejné produkce, §20
a §23 autorského zákona o veřejné
prezentaci zvukově a zvukově obra-
zových výkonů umělců, ohlašuje Ose
a Intergramu pořadatel akce.

FLORBAL
7. 10. /sobota/ 9.00 hodin
TURNAJ MUŽŮ
Regionální florbalová liga mužů,
pořádá Florbal Jablonec, z. s., 
centrkurt.

21. 10. /sobota/ 9.00 hodin
TURNAJ MUŽŮ
Regionální florbalová liga mužů,
pořádá Florbal Jablonec, z. s., 
centrkurt.

29. 10. /neděle/ 9.00 hodin
TURNAJ ELEVŮ
Regionální florbalová liga elevů,
pořádá Florbal Jablonec, z. s., 
centrkurt.

FUTSALL
15. 10. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA
– JERIGO 1994 PLZEŇ
II. liga západ, centrkurt.

27. 10. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA
– HERD HRADIŠTĚ 
II. liga západ, centrkurt.

HÁZENÁ
www.hazenajbc.cz

8. 10. /neděle/ 9.00 hodin
TURNAJ DĚTÍ
TJ ELP Jablonec n. N. pořádá halo-
vý turnaj žáků, centrkurt.

15. 10. /neděle/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC
– TJ SPARTA KUTNÁ HORA
II. liga staršího dorostu, centrkurt.

15. 10. /neděle/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC
– 1. HC PARDUBICE
II. liga mužů, centrkurt.

TRAMPOLÍNY 
13.–14. 10. /pátek–sobota/ 
MEZINÁRODNÍ ZÁVODU
PŘÁTELSTVÍ
Pořádá ČGF, 45. ročník.

VOLEJBAL
15. 10. /neděle/ 10.00 a 13.00 hodin
BIŽUTERIE – MNICHOVO
HRADIŠTĚ
Krajský přebor žen, kurt č. 4. 

22. 10. /neděle/ 9.00 hodin
TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKYŇ
Pořádá TJ Bižuterie Jablonec n. N.
volejbalový turnaj, kurty č. 1–3.

29. 10. /neděle/ 9.00 hodin
TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Pořádá TJ Bižuterie Jablonec n. N.
volejbalový turnaj, kurty č. 3–4.

Stadion Střelnice
FOTBAL
www.fkjablonec.cz
Termín utkání se vzhledem
k TV přenosům může změnit.

1. 10. /neděle/ 17.00 hodin
FK JABLONEC
– FK MLADÁ BOLESLAV
HET liga, 9. kolo.

22. 10. /neděle/ 
FK JABLONEC
– AC SPARTA PRAHA
HET liga, 11. kolo, 
termín a čas bude upřesněn.

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

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

14. 10. /sobota/ 10.15 hodin
FK JISKRA MŠENO 
– MFK TRUTNOV
Divize skupina C, 10. kolo.

16. 10. /pondělí/ 14.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FC SLOVAN LIBEREC
Juniorská liga, 7. kolo.

23. 10. /pondělí/ 14.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– SK SLAVIA PRAHA
Juniorská liga, 7. kolo.

28. 10. /sobota/ 10.15 hodin
FK JISKRA MŠENO – FK ČÁSLAV
Divize skupina C, 12. kolo.

Jablonecká přehrada
1. a 7. 10. /sobota/ 9.00–15.00 hodin
JABLONECKÁ REGATA
Vodní skauti Jablonec – Junák –
český skaut, středisko Jablonec nad
Nisou, z. s., pořádá 9. ročník závodu
skautských plachetnic.

Areál Břízky

PŘESPOLNÍ BĚH
www.skijablonec.cz

7. 10. /sobota/ 9.30 hodin
MŠENSKÝ PŘESPOLNÍ BĚH
53. ročník závodu v přespolním
běhu pořádá SKI Club Jablonec n. N.
v areálu v Břízkách. Prezence
účastníků od 8.00 hodin.

Zimní stadion
www.hcvlci.cz

7. 10. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI – HC ŘISUTY
II. liga ledního hokeje.

11. 10. /střea/ 18.00 hodin
HC VLCI – HC DVŮR KRÁLOVÉ
II. liga ledního hokeje.

28. 10. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI – HC MOST
II. liga ledního hokeje.

Jablonecká kina patří mezi hoj-
ně navštěvované kulturní stánky
ve městě. Od začátku září jsou
opět plně v provozu obě jablonec-
ká vnitřní kina, Radnice i Junior.
Letní kino promítalo naposledy
2. 9. a nyní nyní se zazimuje.
Návštěvníkům se jeho brána opět
otevře v červnu 2018. 

Kinu Radnice se tedy vrací status
premiérového kina a v Junioru je
opětovně plánován alternativnější
program. „Ve druhé polovině září
můžete v kině Radnice zhlédnout
například očekávaný druhý díl tri-
logie Zahradnictví: Dezertér (pre-
miéra 28. 9.) režiséra Jana Hřebejka.
V Radnici nás také čekají přenosy
dvou koncertů, a to heavymetalový
Black Sabbath: The End of The
End (28. 9.) a koncert světoznámé-
ho skladatele filmové hudby Hanse

Zimmera v Praze (3. 10.),“ říká Bar-
bora Irglová z kinoteamu. Na sed-
mého října je plánován první pří-
mý přenos Metropolitní opery New
York v sezoně 2017/2018. Sezonu za-
hájí nová inscenace Belliniho bel-
cantové tragédie Norma v titulní
roli se Sondrou Radvanovsky. 

V Junioru můžete navštívit pro-
jekci filmu Co kdybychom žili spo-
lečně?, která zde proběhne v rám-
ci Týdne seniorů. Vstup je volný do
zaplněné kapacity sálu (volné vstu-
penky jsou k vyzvednutí v poklad-
ně Eurocentra). 

Junior také zařadil do programu
projekce filmového klubu, které
mohou vlastníci kartičky klubu
navštívit za snížené vstupné. Vel-
kým lákadlem je film Sladký život
(premiéra 3. 10.) z roku 1960, jehož
autorem je známý italský režisér
Federico Fellini. 

První říjnovou neděli také začíná
pravidelný program Tvořík a ná-
sledné rodinné představení za sní-
žené vstupné. Tvořík začíná vždy
ve 13.30 hodin a rodiče sem mohou
přivést své děti, pro které je připra-
vena kreativní dílnička na téma
promítaného filmu – tento měsíc to
bude Já, padouch 3. V sobotu 21.
října se uskuteční unikátní Festival
100 films in 100 minutes, kdy se
během 100 minut promítne 100 fil-
mů. Festival bude mimo kina Ju-
nior probíhat i v Polsku, Německu,
UK a na Ukrajině. Projekce budou
vždy v originálním jazyce doplně-
né o anglické titulky. 

V jabloneckých kinech se tedy
máte rozhodně na co těšit stejně ja-
ko v následujících měsících. „Již
brzy je plánována premiéra české
komedie Bajkeři s Hanou Vag-
nerovou v hlavní roli. Film by měl

být stylově srovnatelný s úspěšný-
mi staršími tituly jako Snowboar-
ďáci či Rafťáci – tak se přijďte pře-
svědčit sami, zda tomu tak je,“ láká
do kina Irglová. (end, bi)

Bajkeři s Hanou Vagnerovou tahákem října

29. 10. /neděle/ 10.00–18.00 hodin
SCRAPBOOKOVÉ TVOŘENÍ –
KALENDÁŘE, ALBA
Tvoření pod dohledem 
Katky Mouchové-Brázové. 

■ Oblastní spolek 
Českého červeného
kříže
Uhelná 991/5, tel. 483 356 216,
mob. 732 542 934

7. 10. /sobota/ 
8.00–18.00 hodin
DOBÝVÁNÍ ZTRACENÉHO
ZÁCHRANÁŘE 2017
Areál věznice Rýnovice, 5. ročník
extrémní soutěže pro tříčlenná
družstva. 
Na trati dlouhé 12 km s převýšením
590 m je připraveno 14 disciplín,
které prověří spolupráci v týmu,
důvtip, fyzickou výdrž i znalosti
první pomoci. Volná místa pro
přihlášené týmy.

12. 10. /čtvrtek/ 16.30–18.00 hodin
KROUŽEK MLADÉHO
ZDRAVOTNÍKA
Malá učebna ČČK. První řádná
schůzka kroužku, kde se děti mohou
dozvědět něco z anatomie, naučit se
první pomoc, morseovu abecedu,
uzly, seznámit se s činností různých
složek IZS. Možnost přijetí nových
členů. Přihlášení SMS (702 191 003)
19. 10. /čtvrtek/ 8.30–11.00 hodin
KURZ PRVNÍ POMOCI ČTYŘI
HODINY PRO ŽIVOT

Malá učebna ČČK. Kurz první po-
moci pro zaměstnance firem. Ab-
solvent obdrží průkaz s platností na 4
roky. Přihlášení SMS (702 191 003)

19. 10. /čtvrtek/ 8.30–11.00 hodin
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO
UCHAZEČE O ŘP
Malá učebna ČČK. Kurz první po-
moci pro uchazeče o řidičský průkaz
zakončené testem, absolventi obdrží
průkaz o proškolení. Přihlášení SMS
(702 191 003)

Záběr z filmu Bajkeři

■ Nabídka sportovních pořadů
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■ Z knihovny 
Zdeněk Šmída: Vývoj českých
státních hranic
Novinkou ve studovně městské kni-
hovny je publikace z nakladatelství
Fortuna o státních hranicích. „Kniha
potěší zajímavým obsahem, bohatou
obrazovou přílohou a přehlednými
tabulkami nejen nadšence, kteří se
zabývají pohraniční turistikou, ale
i čtenáře zajímající se o historii naší
země. Najdete v ní také hraniční slov-
níček, kde objevíte kromě jiných, mé-
ně používaných slov i vysvětlení, co
znamená hranečník,“ nastiňuje ob-
sah Zbyněk Duda, ředitel Městské
knihovny Jablonec nad Nisou.

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

■ Nábory
Kytarová škola
Hudební kytarová škola Dalibora
a Zuzany Cidlinských prodloužila zá-
pis zájemců o výuku na kytaru v obo-
ru folk, country, blues, folkrocku
a příbuzných žánrů. Ten se ve spolko-
vém domě v ulici E. Floriánové
v Jablonci po domluvě. Více informa-
cí na tel. čísle 737 637 211, e-mail:
cidlinsky@centrum.cz.

Volejbal
TJ Bižuterie, oddíl volejbalu pořádá
nábor do žákovských družstev.

„Všichni chlapci a děvčata ve věku
od 6 do 14 let jsou vítáni. Nábory po-
řádáme v době tréninků v městské
sportovní hale od září 2017,“ říká tre-
nér Jaroslav Novák. Více informací
na www.volejbal.eu nebo na e-mailu
novak@texoplus.cz.

■ Poděkování
Děkuji všem lékařům, zdravotním
sestrám a ostatnímu personálu inter-
ního oddělení A1 jablonecké nemoc-
nice, který se o mě v průběhu mé
hospitalizace staral. Díky jim byl můj
pobyt v nemocnici snesitelný a hlav-
ně pomohl k rychlé rekonvalescenci. 

Jiří Endler st.

■ Krátce
Bílá pastelka
Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých České republiky pořá-
dá ve středu 11. října národní sbírku.
Do ulic s kasičkami a v tričkách s em-
blémem Bílé pastelky vyrazí kolem
2 900 dobrovolníků – středoškolských
studentů, našich nevidomých členů,
příslušníků jejich rodin, přátel a příz-
nivců. Za minimální příspěvek 30 Kč
nabídnou zájemcům bílou pastelku
a záložku ve formě pastelky s kalen-
dářem na rok 2018.

Jak vzpomínáte na své mládí v rodném Jablonci?
Dětství a mé mládí bylo nádherné, a to především i dí-
ky tomu , že jsem vyrůstala v bezpečí milující rodiny.

Po válce jste své rodné město musela opustit. Jaké
to pro vás bylo a jak na ta léta vzpomínáte?
Odsun byla otřesná a velmi dramatická zkušenost.
Neměli jsme čas ani si zabalit věci. Když se ohlédnu,
musím říct, že jsem během nucených prací nakonec
měla hodně štěstí, neboť jsem se dostala na statek
k velmi milé rodině.

Bylo těžké žít v novém prostředí?
Začátky v nové vlasti byly hodně těžké. Především
proto, že rodina byla rozdělena a odsunutí Němci
prostě nebyli vítáni. Ale i tentokrát jsem měla štěstí
na velmi milé sousedy, mezi nimiž jsem poznala
i svého budoucího manžela.

Jaká místa jste v dětství měla ráda, kam jste nej-
raději chodila a kam se při své návštěvě v Jab-
lonci ráda vracíte?
Nejraději samozřejmě vzpomínám na svůj domov
a naši zahradu. V paměti mi také velmi utkvěly ces-
ty do školy, především ty v zimě. Když se v součas-
nosti vracím do Jablonce, vždy ráda navštívím rod-
ný dům a dům mých prarodičů. K dalším oblíbeným
místům v Jablonci patří hřbitov, Bašta, Petřín a také
novoveské koupaliště.

Co říkáte současnému Jablonci, líbí se vám měs-
to a změny, které se zde v současné době dějí?
Poprvé jsem se vrátila do Jablonce v roce 1991. Při
pohledu na zchátralé domy a ulice na mě tehdy
padl velký smutek. Ale v posledních letech se to
změnilo, mnohé secesní vily jsou již opravené, tak-
že je opět radost se městem procházet.

Slavíte krásné životní jubileum. Jaký byl život,
který jste prožila?
Navzdory všem ranám osudu, jako byl odsun, ztráta
dvou dětí a manžela, považuji svůj život za šťastný.

Máte životní krédo, které vás provází?
Mým životním mottem je optimismus, víra v boží
požehnání a opora v rodině a v přátelích. Věřím, že
mě čeká ještě mnoho krásných okamžiků. 

Kateřina Hujerová/Jiří Endler

Hannelore Singer 
Mým životním mottem je optimismus 

■ Osobnost Jablonecka

Paní Hannelore Singer je pravnučkou prvního jabloneckého starosty Josefa Pfeiffera.
V Jablonci vychodila základní školu a navštěvovala gymnázium, ale po válce byla spolu
s rodiči odsunuta. Od té doby žije v Neugbalonz, kde odmaturovala a vyučila se švadlenou.
V říjnu slaví 90. narozeniny a toto jubileum chce oslavit právě v rodném Jablonci nad
Nisou, kam se vždy ráda vrací.

Foto archiv MMJN

Foto archiv MMJN
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Křesťanská mládež se sjede do Jablonce
O víkendu 6.–8. října přijede do Jablonce ze
všech koutů republiky několik stovek mla-
dých lidí, kteří budou mít připraven nebo
sami vytvoří program na mnohých místech
našeho města. Jedná se o celonárodní akci
pro mládež, kterou pořádá Českobratrská
církev evangelická.

Na setkání jsou zváni mladí křesťané patřící do
kterékoli z církví a vlastně i kdokoli dosud ne-
věřící. „V kině Radnice, v Eurocentru, v jablo-
neckých kostelích i školách bude tyto dny plno.
Přednášet přijedou profesor a docenti z Evan-
gelické teologické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze a mnohé další osobnosti různých oborů
se zkušenostmi besedovat s mladými,“ říká
Ondřej Titěra, evangelický farář v Jablonci nad
Nisou, který setkání mládeže pomáhá zorgani-
zovat.

V Jablonci se představí např. muzikanti
Církevní konzervatoře v Olomouci. „Zpěvu bu-

de všude plno, a to nejspíš v ulicích našeho
města,“ upozorňuje Titěra.

Vrcholem celé akce budou v neděli 8. října
evangelické bohoslužby, ty budou začínat

v 10.15 hodin a jsou určeny zejména pro účast-
níky setkání, členy místních církví, ale i širo-
kou veřejnost. Konat se budou v kostele Nej-
světějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí.
„Jedná se o mimořádnou událost, která se mů-
že uskutečnit díky děkanovi Oldřichu Kolářovi
a litoměřickému biskupství. Ostych není na
místě, zvědavost ať převáží, přijďte také,“ láká
k účasti na setkání Titěra.

Záštitu nad setkáním evengalické mládeže
převzal primátor statutárního města Jablonec
nad Nisou Petr Beitl. „Chtěl bych touto cestou
poděkovat městu, které nám sponzorsky prona-
jalo kulturní prostory pro sjezd mládeže. Díky
patří i školám, které ve svých třídách účastníky
ubytují. Díky i občanům Jablonce, že vstřícně
přijmou mladé křesťany z celé naší země na
návštěvu,“ uzavírá Ondřej Titěra, evangelický
farář.

Podrobnosti o programu najdete na webu
http://sjezd.mladez.evangnet.cz/2017/ (end)

Do kroužků se přihlásilo přes 700 zájemců
Jednou z organizací, která se v Jablonci nad
Nisou zabývá volnočasovou aktivitou dětí
a mládeže, je DDM Vikýř Jablonec nad Ni-
sou. V jeho čele je už šestým rokem ředitelka
Martina Šípková. Ta spolu s kolegy tradičně
nabídla pro letošní školní rok více jak stov-
ku kroužků. 

Některé se zaplnily obratem, jiné mají ještě pár
volných míst a pár kroužků se neotevřelo. „To
se stává každý rok a nabídneme je znovu po
Vánocích na druhé pololetí. V tuto chvíli máme
sedm set přihlášených účastníků a další každý
den přibývají,“ říká Martina Šípková, ředitelka
DDM Vikýř. Největší nápor byl ve Vikýři první
zápisový den, na jehož konci se do kroužků při-
hlásilo 500 dětí. „V letošním roce jsme vyšli
vstříc našim klientům jednou novinkou, kterou
je elektronické přihlašování, díky němuž se
může každý přihlásit od počítače z domova,“ u-
vádí ředitelka.

Co se nabídky kroužků týče, snaží se ve
Vikýři vyhovět od batolat s rodiči přes předško-
láky až po cvičení seniorů. „Volný čas u nás mů-
žete trávit různými činnostmi. Výtvarnými,
sportovními, hudebními, tanečními, technický-
mi či modelářskými a přírodovědnými. Nabí-
zíme přibližně dvě desítky tradičních kroužků,
z nichž některé mají i několik oddělení, jako na-

příklad Malá Nisanka či mažoretky Jablonecká
Jablíčka,“ zmiňuje náplně kroužků Šípková.

Kromě osvědčených kroužků se ve Vikýři
snaží přicházet s něčím novým. „Letos je to na-
příklad airsoft, Malý kouzelník, hra na ukulele
či bodyforming a další. Obsadit nové kroužky je
vždycky těžší, ale snažíme se neusnout na vav-
řínech, aktivně vyhledávat trendy a jim naši
nabídku přizpůsobovat. Já osobně mám hodně
ráda kroužky trošku netradiční, které nenajde-
te jen tak někde. U nás to je třeba kriminalistic-
ký kroužek, fantasy, scénický tanec, kuželky
a kroužky pro zdravotně postižené. Rádi by-

chom, aby nás lidé brali tak, že jsme tu oprav-
du pro všechny. Integrace jde u nás tak nějak
sama, nehledíme na pohlaví, věk ani zdravotní
omezení a rádi pracujeme s každým, kdo má
chuť se učit nové věci,“ vysvětluje důvody no-
vých činností ředitelka.

Nabídka DDM Vikýř je pestrá a kromě krouž-
ků nabízí i spoustu činností pro veřejnost, po-
bytové akce, příměstské a pobytové tábory, a to
o velkých i malých prázdninách. „Letos v létě
jsme měli 26 příměstských, 10 pobytových
v Čechách i zahraničí a na dalších čtyřech jsme
spolupracovali s jinými organizacemi. Ta na-
bídka je opravdu široká,“ je si vědoma Šípková. 

Z nejbližších akcí, na kterých se DDM Vikýř
podílí, to je Den zvířat. V něm si mohou Jab-
lonečané prohlédnout zvěřinec a také si něco
vyrobit. „V úterý 31. října připravujeme Dýňo-
dlabání v Centralu,“ zmiňuje chystanou akci
ředitelka. Výhled do konce roku je také pestrý.
Každý měsíc se koná Bruslení s Vikýřem,
chystá se Halloweenská stezka odvahy v Srn-
čím dole, Advent v Eurocentru, adventní dílnič-
ky a Mikulášská. „Pořádáme i několik menších
akcí, o kterých se případní zájemci dozví na
webu nebo Facebooku. Naše práce nás baví
a věřím, že to je na našich akcích i kroužcích
vidět,“ uzavírá Martina Šípková. 

(end)

Otevřené dveře k sociálním službám
Od 2. do 8. října 2017 se koná již 9. ročník ce-
lostátního Týdne sociálních služeb České re-
publiky, letos s podtitulem Jedeme v tom
společně.

K němu se již tradičně připojí také Jablonec
nad Nisou, respektive jednotliví poskytovatelé
sociálních služeb svými dny otevřených dveří.
„V základní síti sociálních služeb Jablonecka
nyní registrujeme třicet poskytovatelů. Termíny
jejich dnů otevřených dveří jsou zveřejněné na
městském webu,“ říká koordinátorka komunit-
ního plánování Naděžda Štádlerová.

Komunitní plánování sociálních služeb v Jab-
lonci odstartovalo v roce 2008, kdy vznikly také
pracovní skupiny složené z uživatelů i poskyto-
vatelů sociálních služeb a zástupců města.
Schází se jednou měsíčně mimo prázdniny na
veřejných jednáních a podílejí se i na tvorbě
ročního akčního plánu. Jeho prostřednictvím je
možné sledovat potřebnost a efektivitu sociál-
ních služeb na Jablonecku. 

Více informací o Týdnu sociálních služeb ČR je
na webu www.tyden-socialnich-sluzeb.cz (jn)

Foto archiv DDM Vikýř

Foto archiv MMJNFoto archiv MMJN
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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. října 1917, č. 271, str. 1, 4, 6, V
Italská fronta. Nové tvrdé boje o horu Monte
San Gabriele. Všechny útoky Italů byly odraženy.

Jablonec. Od pátku se pohřešuje dvanáctiletý
Lebrecht, syn mačkáře pana Wilhelma Kliener-
ta, bytem Vysoká č. 13. Chlapec je zdravého vze-
zření, měl na sobě světlehnědé kalhoty, šedou
jupku, na hlavě námořnickou čepici a byl bosý.

Petrohrad. Ústřední výbor menševiků rozhodl
o utvoření silné revoluční moci s účastí pokro-
kových buržoazních elementů. Londýnské listy
píší, že se v Rusku připravují nové výjimečné
události.

Posledním hitem módy jsou brože s portré-
tem. Procházíte-li ulicemi Vídně, je to jako pro-
cházet pohyblivou galerií. Od chudé švadlenky
po dámu ze společnosti – všechny nosí brože až
do velikosti talířku. Motivem jsou ženské hla-
vičky, květy, labutě, krajinky a portréty.

2. října 1917, č. 272, str. 5 V
Humor všedního dne. Číšnice (nese hostovi
kávu): „Cukr nemáme, mléko taky ne.“ – Host:
„Ale bez cukru a mléka kávu nemůžu pít!“ –
Číšnice: „Ale můžete, vždyť to ani není kafe.“

4. října 1917, č. 274, str. 1, R
Kyjev. Úloha Čechů ve světové válce. Profesor
Masaryk vyzval ve své agitační řeči Čechy
k rozhodujícímu boji proti Němcům.

6. října 1917, č. 276, str. 1, V
Londýňané v podzemí. Holanďan, který pobý-
val šest měsíců v Londýně, sděluje, že se po-
slední německé nálety soustřeďovaly hlavně na
okolí Toweru, Bank of England a na vojenské
objekty. Ženy a děti se zdržovaly v blízkosti
podzemní dráhy, aby se tam mohly při náletu
uchýlit. Při poplachu se tam může ukrýt až půl
milionu obyvatel.

7. října 1917, č. 277, str. 1, R
Rusko. Petit Journal píše, že car i carevna v To-
bolsku onemocněli. Bývalý car napsal anglické-
mu králi dopis. Prozatímní vláda povolila ang-
lickému velvyslanci v Petrohradě, aby jej mohl
předat adresátovi.

10. října 1917, č. 280, str. 1, 7, V
Válečný pokřik italských aviatiků. „Eia! Eia!
Eia! Alala!“ Autorem není nikdo jiný než plu-
kovník Gabriele D’Anunzio. Spojil Virgiliovo
„Eia“ s pokřikem „Alala“ – s kterým nastupoval
do svého válečného vozu Achiles. Italští letci

tak v boji se statečnými rakouskými hrdiny
zemřou za čest a krásu Itálie s melodickým po-
křikem na rtech.

11. října 1917, č. 281, str. 1, 3, 5, V
Západní fronta. Velké letecké bitvy ve Fland-
rech se zúčastnilo 80 letadel.

Jablonec. Příšerný nález v pekárně pana Říhy
v Rádelské ulici č. 12. Když včera v noci tovaryš
s učedníkem dopekli chleba, zpozorovali, že
z komína šlehají vysoké plameny. Oheň brzy
uhasili a zjistili, že v koutě komína leží hro-
mádka popela, ze které trčí opálené kosti kon-
četin. Jsou to patrně pozůstatky mrtvoly učně
Josefa Scharfa z Radovence u Trutnova, který
se 6. července pokusil zavraždit mistrovou a od
té doby byl nezvěstný. Okamžitě bylo zahájeno
vyšetřování.

Krkonoše. V noci z neděle na pondělí opět
sněžilo. Napadlo tolik sněhu, že polámal mno-
ho stromů.

13. října 1917, č. 283, str. 13, 16, V
Jablonec. Vyhláška městského úřadu. Úroda
brambor roku 1917 se zabavuje. Prodej bram-
bor je soukromníkům zakázán. Každý, kdo za-
sázel 0,5 hektaru brambor, musí pod trestem
nahlásit do tří dnů jejich množství. Brambory
přijímá okresní válečný komisař pan August
Preissler v Pulečném. Za každý metrák odevz-
daný do 30. listopadu se proplatí prémie za
rychlost 5 K za metrák. Nesplnění dodávek se
trestá pokutou až 200 000 K nebo šestiměsíč-
ním vězením. Podepsán starosta Adolf Posselt.

Jablonec. Program kina Fortuna (Oko). Veselo-
hra o třech jednáních Angelin pronajatý man-
žel a Každý svého štěstí strůjcem – drama o 4
jednáních. Hraje se každý den od 8.30 hodin,
v neděli od tří hodin. Uctivě zve Rudolf Hübner. 

17. října 1917, č. 287, str. 1, V
Francie. Poprava Maty Hari. Tato holandská
tanečnice byla 24. července 1917 odsouzena
k smrti zastřelením za špionáž ve prospěch Ně-
mecka. Před popravou odmítla nechat si zavá-
zat oči a zemřela statečně. Její tělo bylo po-
hřbeno na tamějším hřbitově.

19. října 1917, č. 289, str. 1, 6, V
USA, Kalifornie. Zpráva o provádění trestu
smrti ve věznici St. Quentin. Na rozdíl od již-
ních států, kde se popravuje na elektrickém
křesle, zde se popravuje oběšením. Žurnalista,
který směl být přítomen popravě, ji líčí takto:
Odtažení popravčího prkna se koordinuje podle
výšky a váhy „pacienta“, aby smrt nastala rychle
a bezbolestně. Podle názoru lékařů je tato smrt
milosrdnější než elektrické křeslo. Odtažení
prkna je prováděno současně třemi dozorci na-
jednou, a to přeříznutím tří lan, z nichž jen jed-
no je spojeno s prknem, takže žádný z dozorců
neví, kdo popravu skutečně provedl. 

31. října 1917, č. 301, str. 2, 3, R a V
Rusko. Petrohradský starosta vydal provolání,
že provincie, které zásobují město, odmítly dodá-
vat mouku, a tudíž hrozí obyvatelům hladomor. 

R – ranní vydání 
V – večerní vydání Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Albatrosy D. III stíhací skupiny Jagdstaffel 11 a Jagdstaffel 4 nedaleko francouzského Douai

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. října 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 zářijového kvízu: Spiso-
vatel a hudebník Josef Pepson Snětivý vlastní
nakladatelství ČAS.

Gratulujeme vylosovaným vítězům z úspěš-
ných řešitelů: Monika Dutková, Jana Havlová,
Jana Losertová.

Otázka na říjen
Jablonecká rodačka Jindřiška Kratschmarová
se psaní začala věnovat až v důchodovém věku.
Knižně jí zatím vyšly tři tituly. Jakému žánru se
v nich věnuje?
a) pohádkovým příběhům
b) detektivním románům
c) románům pro ženy

Jindřiška 
Kratschmarová
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■ Ohlédnutí
Jablonecký škrpál má za 
sebou 5. ročník
V pondělí 11. září byl slavnostně
ukončen pátý ročník Jabloneckého
škrpálu. Cílem této akce je pozná-
vání nových míst, trávení času
s vrstevníky a také nachodit bě-
hem sezony 100 kilometrů. To se
letos podařilo jedenácti seniorům,
na jednotlivé výlety však vyráží
necelá padesátka zájemců. Škrpál
vždy zakončí štafeta, která vede
z Ještědu na Rašovku, na Milíře
a do Jablonce nad Nisou. V každé
etapě čekal na výletníky host, byl
jím starosta Frýdlantu Dan Ram-
zer, náměstek hejtmana Pavel
Svoboda a primátor Jablonce Petr
Beitl. Letošní Škrpál podpořilo
město i kraj. Nechce se věřit, že
uplynulo pět let od doby, kdy se se-
nioři vydali na první výlet z Jab-
lonce přes Pelíkovický hřeben do
Rychnova. Za tu dobu absolvovali
šedesát výletů a nachodili zhruba
šest set kilometrů. Poznali spoustu
krásných míst v Libereckém kraji,
zavítali i do krajů Středočeského,
Královehradeckého a Ústeckého.
V průběhu pěti let se k jablonec-
kým seniorům přidali i jejich přá-
telé z Liberce a Višňové, zájem
projevil i senior ze Semil. A co přát
Jabloneckému škrpálu do dalších
let? Ať seniorům vydrží vůle doká-
zat si, že na to mají. Důležitá je
i pohoda a dobrá nálada, jež dosud
provázela všechny výlety. (bs)

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

Informace k říjnovým aktivitám
získáte u Lukáše Frydrycha, speci-
alisty pro volnočasové aktivity, tel.:
774 722 942, e-mail: specialista.va
@centrumjablonec.cz, v recepci
spolkového domu nebo na webu
www.centrumjablonec.cz sekce
Aktivity seniorů – Programy ve
spolkovém domě.

Na konci září se v Jablonci konal
Týden seniorů, jehož součástí bylo
i Ořechobraní. Bližší informace
o akci a celém programu budou
zveřejněny v listopadovém čísle
Jabloneckého měsíčníku. 

Seniorský pěvecký sbor Izerína
má naplánované soustředění. Stane
se tak na začátku října a zpěváci
a zpěvačky budou zkoušet a tréno-
vat především adventní repertoár. 

Na pátek 27. října se v CSS při-
pravuje tradiční slavnostní kon-
cert ke Dni vzniku samostatného
československého státu. Přihlášky
přijímá K. Patočková od 18. října
od 8 hodin na čísle 728 616 492.
Věnec v národních barvách se na
státní svátek položí u sochy T. G.
Masaryka v Železném Brodě. 

Letní procházky SD ČR
Na letošní prázdniny se Svaz dů-
chodců ČR, Jablonec nad Nisou
rozhodl, že navštívíme jizersko-

lužické rozhledny. Proto jsme po-
zvali Otokara Simma, který nás
s nimi seznámil. Je jich velké
množství, a tak jsme si jich vybra-
li deset. Ten, kdo vyšel všechny
schody, jich vyšlapal 870. Celé léto
nám přálo počasí, takže výhledy
z rozhleden byly skvělé, nálada
dobrá a k tomu jsme poznali, jak je
u nás krásně. Průměrně se těchto
vycházek zúčastnilo 30 členů.
Většina z nich objevila rozhlednu
v Jablonném v Podještědí. Mimo
rozhledny jsme navštívili Muzeum
železnice Heřmanka ve Frýdlantě,
prohlédli jsme si vilu Schovanek
v Jiřetíně a sklárnu v Heřmani-
cích. Cestou z rozhledny na Pro-
seči jsme nasbírali plno hub.
A nakonec jsme se s našimi vy-
cházkami rozloučili na staré faře
v Chrastavě, v domově sv. Vav-
řince, kde nám pracovnice zajisti-
ly pohoštění a taky setkání s jejich
klienty. (lc)

„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
3., 10., 17., 24. a 31. 10. /úterý/
10.00 hodin
Cvičení s Hankou – velký sál CSS

17. 10. /úterý/ 
Výlet – Albrechtice – 
info u B. Svobodové

26. 10. /čtvrtek/ 
Literární kavárna – malý sál CSS

Dia club senior
Informace H. Korcinová – tel.: 724 206 367
Cvičení v bazénu
Termín neupřesněn, bližší
informace u H. Korcinové

26. 10. /čtvrtek/ 14.00 hodin
Setkání členů klubu – velký sál
CSS

Svaz důchodců ČR
Informace L. Caránková - tel.: 723 510 256
4. 10. /středa/ 14.00 hodin
Beseda s náměstkem Svobodou,
poslancem Pletichou a ministryní
Marksovou – velký sál CSS

12. 10. /čtvrtek/ 9.06 hodin
Výlet do Liberce – ZOO a Galerie
Lázně odjezd z konečné tramvaje

18. 10. /středa/ 14.00 hodin
Hudba k tanci a poslechu – velký
sál CSS

25. 10. /středa/ 14.00 hodin
Měření tlaku, program na listopad

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
12. 10. /čtvrtek/ 8.30 hodin
Výlet do Poniklé a do Semil –
i pro nečleny. Přihlášky přijímá
do 8. 10. p. Niklová – 602 630 913

Jablonecký škprál – štafeta. Foto CSS

Foto SD ČR

Jedenáct oceněných škrpálníků a hosté, zleva P. Beitl, K. Havlová, J. Šebková. 
Foto Markéta Hozová
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Žáci ZŠ Mozartova viděli nevídanou show
Netradiční zahájení školního roku nachy-
stalo vedení mšenské ZŠ Mozartova svým
žákům a připravilo pro ně dvě velké akce. 

Jednak vystoupení profesionálních sportovců
letních extrémních sportů v režii trojnásobné-
ho mistra světa ve freestyle BMX Jana Valenty
a následně představení skupiny Zayferus
s ukázkami dravých ptáků včetně krásy jejich
létání.

Turné extrémních sportovců probíhá každo-
ročně, letos pod názvem Back to school. „Mezi
pět českých měst se v letošním roce dostal

i Jablonec nad Nisou a právě v tělocvičnách na
Mozartovce viděli žáci tuto nevídanou show,“
říká Michal Polman, zástupce ředitele ZŠ Mo-
zartova.

Přes čtyři stovky dětí celé dopoledne sledova-
ly neskutečné kousky na speciálních kolech
a koloběžkách – skoky na rampách, obraty vy-
soko nad hlavami přihlížejících a hlavně roz-
jezdy ze zábradlí nad tělocvičnou se skokem na
rampu uváděly přítomné do varu. „Výraznou
částí programu byly i akce pro kluky a holky.
Celou řadu jednoduchých věcí si mohli žáci vy-
zkoušet na připravených kolech a koloběžkách,

soutěžili a získávali parádní ceny od sponzorů
celého turné. Na závěr akce proběhla autogra-
miáda všech šesti sportovců,“ vrací se k show
Polman. 

Program měl samozřejmě i výchovný záměr
naučit bezpečný pohyb dětí po komunikacích
a při zkoušení takovýchto netradičních sportů
dodržet zásadní pravidla bezpečnosti včetně
vybavenosti přilbou.

Další akce z oblasti environmentální výchovy
– ukázky dravých ptáků – proběhla po uzávěr-
ce. 

(mp)

■ Jablonec žil o víkendech památkami i sportem

V neděli 10. září proběhl druhý ročník Jablonecká neděle. Přehlídka sportovních a volnočasových oddílů a klubů s podtitulem Mnoho sportů, jedno
místo se konala pod záštitou primátora Petra Beitla. I přes nepřízeň počasí akce přilákala více než 1 500 diváků, kteří si užili mnoho sportovních aktivit
i bohatý doprovodný program. Představilo se 30 volnočasových organizací a sportovních subjektů z celého Jablonecka.

Jablonec je město specifické po stránce historie, architektury i geografické polohy. Kdo však pozná jeho, často skryté, půvaby, zamiluje si ho.
Den evropského dědictví tuto možnost nabídl. Návštěvníci si v sobotu 16. září razili vlastní minci, svezli se skautskou loďkou po přehradě nebo
obdivovali nově zrekonstruované interiéry funkcionalistické radnice.

Házenkářské stanoviště. Foto Jiří Endler

Historický autobus. Foto Miloš Lubas

Biatlonová sřelnice. Foto Jiří Endler Ukázka capoeiry. Foto Jiří Endler

Prohlídka radnice. 
Foto Miloš Lubas

Dům Česko-německého porozumění Rýnovice. 
Foto Miloš Lubas

Foto archiv VSA extreme Foto archiv VSA extreme
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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/

Během pěti měsíců jsme získali 4 500 podpisů
pod návrh na vyhlášení referenda o ukončení
provozu hracích automatů v Jablonci. Vyústila
tím naše tříletá snaha o zákaz heren a kasin,
který radnice dlouho slibovala a občané ho oče-
kávali, ale nikdy reálně nenastal. Místo toho
vzniklo 11 kasin s rekordními čtyřmi stovkami
automatů. Zřejmě proto jsme se při sběru pod-
pisů setkávali s velmi pozitivními reakcemi.
Mnohokrát tímto děkujeme všem Jabloneča-
nům, kteří náš návrh podepsali.

Na přípravě referenda spolupracuji s iniciati-
vou Jablonec bez hazardu. Ptáte se, proč o ko-
nání referenda usilujeme? Protože počet kasin
a hracích automatů v našem městě se dostal na
neúnosnou hranici a ze strany vedení města
není žádná snaha o diskuzi na toto téma.
Přitom hazard už v Jablonci zakázaný byl, a to
od ledna 2015. Tento předvolební slib však trval
jen půl roku. Poté vedení města v čele s primá-

torem Beitlem prosadilo povolení tří kasin. Nyní
jich je v Jablonci už 11 a mohou vznikat další.

Proto už nechceme jen přihlížet a snažíme se
vyhlásit referendum tzv. zdola nasbíráním pod-
pisů od 10 % voličů. Pokud jich dodáme potřeb-
ných cca 4 666 a splníme všechny podmínky,
zastupitelstvo bude povinno referendum vyhlá-
sit na námi požadovaný termín při volbě prezi-
denta. Jenže na cestě k vyhlášení referenda
může dojít k mnoha obstrukcím – bezdůvodné
neuznání podpisů, odmítnutí vyhlášení refe-
renda zastupiteli, nevyhlášení referenda na
požadovaný termín, umístění hlasovacích míst-
ností daleko od volebních apod. Věřím, že refe-
rendum nakonec nebude muset vyhlásit soud.
Sice by to byla pro referendum dobrá reklama,
ale co nejvyšší účast na hlasování by měla být
společným cílem nás všech.

Podle nejnovější judikatury je možné, a do-
konce vítané spojit volební a hlasovací míst-

nosti do jedné a konat referendum souběžně
s volbami. Podle soudů je totiž klíčová účast na
hlasování, která má přednost před všemi ostat-
ními kritérii. Důvod je prostý. Vyžaduje-li zá-
kon pro platnost referenda 35% účast na hlaso-
vání, bylo by nehospodárné a navíc pouhou
hrou na přímou demokracii pořádat hlasování
v referendu odděleně od konání voleb.

Tak jako referendum může pomoci Jablonci,
pomohlo dříve v jiných městech. Příkladem
úspěšných lidových hlasování jsou referenda
v Plzni proti výstavbě obřího obchodního domu
v centru a na Praze 7 za nepředraženou novou
radnici. Obě proběhla při posledních prezident-
ských volbách. Přijďte se tedy podívat 19. října,
jestli zastupitelé referendum vyhlásí. Jednání
začíná bohužel už od 9 hodin. Sledovat ho mů-
žete i online na webu města.

Jakub Macek, 
zastupitel za Změnu pro Jablonec

Referendu o hazardu současně s volbou prezidenta už nic nebrání

Výročí na Jizerskohorské
železnici a zázrak
v Kořenově
Jabloncem nad Nisou prochází Jizerskohor-
ská železnice Liberec – Harrachov – Szklar-
ska Poreba Górna. Jde o páteřní linku L1
Libereckého kraje. Pátým rokem zajišťují
osobní dopravu motorové vozy Regio-Shuttle
RS 1 Stadler Českých drah pod názvem Re-
gioSpider (regionální pavouk).

Již dva roky je samozřejmostí, že na které-
koliv jablonecké zastávce nasedneme do klimati-
zovaného vlaku, který nás vyveze do nejvyšších
partií Jizerských hor v Jakuszycích na předělu
s Krkonošemi v nadmořské výšce 886 metrů
a dále do polského lázeňského města Szklarska
Poreba.

Nejstrmější a nejzajímavější úsek železnice
z Tanvaldu do Kořenova, přezdívané díky do-
chovaným úsekům ocelové dvoupásové Abtovy
ozubnice Zubačka, oslavil 30. června 115 let
existence, ale přesně před 20 lety touto dobou
měla Zubačka namále. Na začátku léta roku
1997 bylo rozhodnuto o zastavení osobní dopra-
vy a i přes rozsáhlou petici proti nesmyslnému
rozhodnutí, kterou podepsalo přes 25 000 lidí,

vlaky 27. září 1997 zahoukaly naposledy. Ná-
sledně 1. listopadu 1997 vznikla pobočka Vě-
deckotechnické společnosti při železniční sta-
nici Tanvald, postupně přetransformovaná na
dnešní občanské sdružení Zubačka a zapsaný
spolek Železniční společnost Tanvald. Na pře-
lomu roků 1997 a 1998 se místní železničáři
spolu se starosty obcí, sdružených v zájmovém
sdružení Jizerská dráha, postavili proti zvůli
odpovědných ve vedení resortu dopravy i Čes-
kých drah a už v květnu 1998 se podařilo želez-
nici vzkřísit. V roce 2008 vzniklo v Kořenově
dokonce Muzeum ozubnicové dráhy. 

Malým zázrakem, největším dárkem a perlou
železnice poslední doby je obnovená výtopna
s funkční točnou, které letos v plné parádě
vdechly areálu kořenovského nádraží po 30 le-
tech nový život. Příběh nechvalné historie 28 let
chátrání kořenovské výtopny napospas povětr-
nosti skončil šťastně. Začal pohromou 5. ledna
1987, kdy pod vysokou vrstvou zmoklého sněhu
spadla střecha unikátního objektu sloužícího
od vzniku dráhy, a to dokonce na lokomotivy,
které přišly o zázemí. Po více než 20leté bezna-
ději a dalších letech úsilí lidí, angažovaných na
Zubačce a v Železniční společnosti Tanvald,
došlo k celkové obnově výtopny mezi srpnem
2015 a červencem 2016 firmou Brex podle ná-

vrhu Ateliéru ALEJ arch. Ivana Lejčara, který
dlouhodobě spolupracuje i s naším městem. 

Projekt s názvem Zubačka – unikátní živé
kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš byl
podpořen z fondu EHP (grantu z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska) a další stopa k němu
vede do Jablonce n. N. Patronem a tím, kdo má
významné zásluhy na jeho úspěšné realizaci, je
Lukáš Pleticha, náměstek primátora města, kte-
rý projektu a jeho administraci věnoval kus ži-
vota. Nelze vyjmenovat všechny, co se o malý
zázrak v Kořenově zasloužili. Poděkování patří
i zastupitelům Libereckého kraje, kteří podpo-
řili dotaci, díky které byla obnovena i lokomo-
tivní točna a areál kořenovského nádraží. 

Pokud se chcete přesvědčit, stačí nastoupit na
jablonecké zastávce Centrum každou hodinu –
třeba v 7.58, 8.58, 9.58 a za tři čtvrtě hodiny jste
tam. Jindřich Berounský 

Partnerství mezi městy
Jablonec nad Nisou
a Bautzen
Ve čtvrtek 10. srpna se pod záštitou statutár-
ního města Jablonec nad Nisou uskutečnilo
přátelské setkání občanů z Jablonce a skupi-
ny 26 lidí z německého Bautzenu. 

Německé přátele s občerstvením ve Spolko-
vém domě v ulici E. Floriánové přivítaly členky
okresního výboru Svazu tělesně postižených
Jablonec nad Nisou, který návštěvu zorganizo-
val. Setkání zpříjemnila hudba k poslechu
i tanci v podání pana Lehotaje. Po obědě pozva-
li Jablonečtí své hosty na výstavu Křehká krása,
která se všem moc líbila. V odpoledním progra-
mu ještě všichni společně navštívili Zásadu,
kde v palírně Style Bohemia a Pivovaru Rezek
absolvovali prohlídku s výkladem a ochutnáv-
kou produktů. Den v přátelském duchu rychle
uběhl, spokojenost byla oboustranná. Věříme,
že touto návštěvou se naše vzájemné přátelství
ještě více utuží. Už teď se těšíme na další setkání.

Erna Kohoutková, 
Svaz tělesně postižených Jablonec nad Nisou

Došlo do redakce

Foto archiv Jindřich Berounský
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Poskytujeme úplný servis v oblasti mazání, aplikace maziv a poradenské činnosti 
pro naše zákazníky. Náš sortiment obsahuje plastická maziva, oleje, tuky, pasty,

speciální průmyslová a potravinářská maziva, technologické kapaliny,
chladicí kapaliny-antifreeze, emulze, odmašťovací prostředky.

Více informací na tel. 730 103 362 nebo mailu info@profioil.cz

✄
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PRODEJ A SERVIS 
ZAHRADNÍ 

MECHANIZACE
MOTOROVÉ PILY, SEKAČKY, KŘOVINOŘEZY A SNĚHOVÉ FRÉZY

Stanislav Vaistauer 604 324 433 www.pilaservis.cz

PROVÁDÍME RIZIKOVÉ KÁCENÍ
STROMŮ A PRÁCI 
S MOTOROVOU 
PILOU

PILA SERVIS 
Jablonec n. N.

ul. Vysoká 
(naproti železářství AMAT)

15 
let na trhu15 
let na trhu
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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 380 Kã/hod.
Pfiijímám poukazy ·eky.cz a poskytuji 

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

TANEâNÍ KURZY – JARO 2018
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.

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
DOPORUâUJEME kontrolu a odborné 

vyãi‰tûní brzd –
AKCE: 800–1200 Kã/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
DVE¤E: obloÏka vã. kliky od 2 550 Kã,

PROTIPOÎÁRNÍ od 2 500 Kã, 
BEZPEâNOSTNÍ – sleva

buk, ofiech od 730 Kã; zamûfiení a odvoz 
star˘ch ZDARMA; vchodové dfievûné –20 %; 

posuvné, shrnovací, pouÏité dv., zárubnû; 
v˘prodej dvefií + obloÏek od 500 Kã.

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

R¯NOVICKÁ 31, tel 604 404 861
Profi v˘fiez zárubní www.dverehybner.cz 

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

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

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

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

âI·TùNÍ A DEZINFEKCE PARNÍM 
âISTIâEM A OZONEM

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

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

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

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

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

Reinstal – PaÏout: ÎALUZIE, ROLETY, SÍTù
komplet stínící technika, opravy Ïaluzií

sluÏby pro SVJ: PVC, malby, madla zábradlí
tel.: 604 980 398, 

mail: info@reinstal.cz
www.reinstal.cz

NAJLA – orientální studio s tradicí
www.studionajla.simplesite.com
sídlo 28. fiíjna 23, 774 801 087

NOVÉ KURZY zaãáteãnic ZÁ¤Í 2017
dívky 5–10let, pondûlí 15.15 h
Ïeny pondûlí 17.25 h ORIENT
Ïeny stfieda 17.15 h TRIBAL

POKRAâOVACÍ KURZY dle rozvrhu 
na webu. NOVù: ãínská zdravotní cviãení, 

úter˘ 17.30–18.30 h; zdravá záda, 
pátek 9.30–10.30 h; kurz hubnutí 

pátek 17.00–18.00 h

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

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

KOSMETICKÉ SLUÎBY NA ÎIÎKOVù VRCHU
Nabízím kosmetiku, pedikúru, manikúru,
parafínové zábaly, prodluÏování fias, líãení 

(svatby, plesy) a jiné.
MoÏnost zakoupení dárkov˘ch poukazÛ.
Tû‰ím se na Va‰í náv‰tûvu, Skfiivánãí 49,

Jablonec n. N. 
Po–pá od 10 hod. dle objednávek. 

Mobil: 605 313 881 

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

KINEZIOLOGIE-MASÁÎE
Milu‰e Gutová

Dornova metoda
tel. 602 769 966

www.kineziologie-masaze-jablonec.cz

FENG ·UEJ 
rozbory pro va‰e bydlení, umístûní domu,

posouzení místností bytu ãi domu.
www.feng-‰uej-reiki.cz 

777 110 708

PLAVÁNÍ KOJENCÒ VE VANù
Nabízím kojenecké plavání v klidu a pohodlí

Va‰eho domova. Vhodné pro dûti 0–6 mûsícÛ
Kontakt: PETRA NùMCOVÁ

tel. ã.: 775 081 124

Jan Rejsek – PODLAHY
RÛÏová 29, Jablonec n. N.

Koberec volíte, protoÏe chcete komfortní, 
útulnou, zateplenou a odhluãnûnou krytinu?

Nabízíme vám pokládku na podloÏku,
která zv˘‰í komfort chÛze, zvukovû

a tepelnû izoluje. Instalujeme ji
napínáním nebo dvojím lepením.

Více informací na www.rejsek-podlahy.cz,
mobil +420 724 119 523

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 
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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

CMS – SECURITY
Bezpeãnostní sluÏba pfiijme
pro ostrahu prÛmyslov˘ch 

objektÛ starobní a ãásteãnû 
invalidní dÛchodce

Tel.: 777 799 344
prochazka@cms-security.cz


